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RESUMO 

 

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio / Ensino Médio (PROEJA) abriu um novo capítulo na história da educação de jovens e 

adultos, possibilitando a integração da educação profissional à educação básica. Essa 

modalidade de educação, que ainda se encontra em fase inicial de implementação, apresenta 

uma série de desafios a serem superados. No caso específico de ensino de Química, é 

praticamente inexistente material didático elaborado para atender às especificidades dos 

alunos do PROEJA. Nesse sentido, tivemos como propósito, no presente trabalho, o 

desenvolvimento de um material didático para o ensino de Química na Educação Profissional 

e Tecnológica de Jovens e Adultos nos cursos de eletrônica, eletrotécnica e manutenção e 

suporte em informática oferecidos pelo Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte.  Esse material didático tem como objetivo trabalhar o conceito 

químico de reações de oxirredução através de uma abordagem temática seguindo as 

concepções freireanas para Educação de Jovens e Adultos. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Material didático. Ensino de química, 

Reações de oxidação-redução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

The National Program of Professional Education Integration with Basic Education for 

Youngsters and Adults (PROEJA) – Technical Professional Education – Ensino Médio has 

opened a new chapter in the history of education in Brazil, making possible the integration of 

basic education and professional education. This new form of education, which is still in its 

early implementation, presents a series of challenges to be overcome. Specifically about the 

teaching of Chemistry, didactic material to match PROEJA’s specific needs is practically 

inexistent. Thus, this work has the purpose of developing didactic material for the teaching of 

Chemistry for Professional and Technological Education of Youngsters and Adults in the 

courses of Electronics, Technical Electronics and Maintenance and Support for Computing at 

Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.  This material 

aims at working chemical concepts of oxi-reduction reactions through a theme approach 

following Freire’s conceptions for the teaching of Youngsters and Adults. 

  

Key-words: Teaching of youngsters and adults. Didactic material. Chemistry teaching. 

Oxidation-reduction reactions. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação é um direito social, fundamental para a dignidade da pessoa humana, 

garantido na Constituição Federal (BRASIL, 1988). O Brasil, nos últimos anos, avançou e 

muito na universalização da educação básica. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 

2011), revelam que 98,2% das crianças entre 6 e 14 anos estão na escola, o que representa 

cerca de 28 milhões de estudantes. Entretanto, a mesma pesquisa aponta que o percentual de 

jovens de 15 a 17 anos que frequentavam a escola caiu de 85,2% , em 2009, para 83,7% em 

2011.  

Segundo Ireland (2012), “os que são considerados analfabetos (incluindo-se os 

chamados analfabetos funcionais) somados aos que não concluíram o ensino fundamental 

formam uma camada que atinge mais da metade da população acima de 15 anos de idade”. A 

existência de milhões de jovens e adultos que não concluíram a educação básica é um dado 

que desafia a política educacional brasileira. 

Buscando iniciar a modificação de tal quadro, em 2005, o governo federal lançou o 

Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação 

de Jovens e Adultos (PROEJA), expondo a decisão governamental de atender à demanda de 

jovens e adultos pela oferta de educação profissional técnica de nível médio, da qual, em 

geral, são excluídos, bem como, em muitas situações, do próprio ensino médio. O programa 

teve, inicialmente, como base de ação a Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica. (BRASIL, 2007) 

No ano de 2006, quando se iniciou o PROEJA no Instituto Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica do Rio Grande do Norte (IFRN), começa a minha 

experiência com a Educação de Jovens e Adultos lecionando a disciplina de Química. Sendo 

professor oriundo da rede privada de ensino, com experiência até então, em turmas de ensino 

médio com alunos na idade regular, deparei-me com uma realidade totalmente distinta da 

minha prática educativa até esse momento, com o agravante de não haver recebido nenhuma 

preparação prévia que ajudasse na adaptação à Educação de Jovens e Adultos. 

O PROEJA, integrado ao ensino médio, é uma modalidade educacional inovadora 

possibilitando a um grande contingente de pessoas, que não tiveram acesso à educação básica, 

a elevação de sua escolaridade e permitindo, também, uma formação profissional de 

qualidade. Contudo, essa modalidade de ensino ainda apresenta uma série de desafios a serem 

superados, dentre os quais podemos destacar os currículos, as ementas das disciplinas, as 
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metodologias de ensino e a ausência de profissionais com formação específica para atuar 

nessa modalidade de ensino. 

Outro grande obstáculo enfrentado pelo PROEJA é quanto à indisponibilidade de 

materiais didáticos voltados para a aludida modalidade de ensino tanto na instituição onde 

estava lecionando quanto no mercado editorial brasileiro.  

De acordo com Lajolo 1996, apud Amaral (2009) o material didático tem grande 

importância na prática de ensino brasileira, determinando conteúdos e condicionando 

estratégias de ensino. Isso reforça a importância do desenvolvimento de materiais didáticos 

específicos para a Educação Profissional de Jovens e Adultos, já que a prática e as estratégias 

de ensino que devem ser utilizadas nessa modalidade de ensino não podem ser as mesmas 

utilizadas no ensino em idade regular. 

Mas o que vem a ser um material didático? Esse termo é muito abrangente. Segundo 

Bandeira (2009, p.2) “o material didático pode ser definido amplamente como produtos 

pedagógicos utilizados na educação e, especificamente, como o material instrucional que se 

elabora com afinidade didática”. 

Segundo Zabala (1998) podemos classificar os materiais didáticos conforme o âmbito 

da intervenção a que se referem, conforme a sua intencionalidade ou função, de acordo com 

os conteúdos que desenvolvem e o tipo de suporte que utilizam.  

Com relação ao âmbito de intervenção, existem materiais didáticos relacionados com 

todo sistema educativo, alguns ligados a proposta de planejamento e outros que se situam no 

âmbito da sala de aula. Quanto à intencionalidade ou função do material didático, podemos 

encontrar materiais com finalidades distintas: orientar, guiar, exemplificar, ilustrar, propor, 

divulgar. No tocante aos conteúdos e a sua organização, os materiais podem apresentar 

pretensões integradoras e globalizadoras, apresentar enfoque claramente disciplinares, estar 

vinculados a conteúdos estritamente procedimentais ou se referirem ao âmbito de conteúdos 

conceituais. Quanto ao suporte utilizado podemos dividir o material didático em impresso, 

audiovisual e novas mídias. 

Nesta dissertação, trataremos de um tipo de material específico. Um material que 

utiliza como suporte o papel, impresso na forma de cartilhas e para ser utilizado no âmbito da 

sala de aula no ensino da disciplina de Química na Educação Profissional e Tecnológica de 

Jovens e Adultos (PROEJA).  

A escassez de livros didáticos específicos para Educação de Jovens e Adultos no 

âmbito do ensino médio impossibilita a participação dessa modalidade de ensino no Programa 
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Nacional do Livro Didático (PNLD) cujo objetivo é garantir livros didáticos de qualidade para 

escolas do sistema público de ensino.  

O Programa Nacional do Livro didático específico para Educação de Jovens e Adultos 

(PNLD EJA) foi lançado em 2009, objetivando avaliar, adquirir e distribuir boas obras para 

todos os alunos do ensino fundamental do sistema educacional público e do Programa Brasil 

Alfabetizado (PBA), não contemplando o ensino médio.  

Pudemos observar durante a vivência com turmas de PROEJA que, para suprir essa 

ausência de livros didáticos, os professores das disciplinas de formação geral usam, como 

materiais didáticos, trechos de livros do ensino médio fotocopiados, apostilas elaboradas 

pelos próprios professores através da compilação de livros de diversos autores ou ainda 

utilizam, simplesmente, anotações na lousa. 

A improvisação na produção e utilização dos materiais didáticos é uma consequência 

da visão errônea, que segundo Di Pierro (2005), concebe a Educação de Jovens e Adultos 

como um terreno provisório sempre aberto a ações sem planejamento. 

No tocante à disciplina de Química, com a ausência de um material didático voltado 

exclusivamente para a Educação de Jovens e Adultos, a abordagem dos conteúdos acaba 

sendo feita de forma resumida e fragmentada, promovendo o uso da memorização como 

ponto de partida da aprendizagem, tornando a compreensão dos conceitos químicos 

desarticulada, impossibilitando aos educandos compreenderem os conceitos que são 

estudados. Perpetuando, assim, o que Freire (2011) chama de visão bancária da educação, 

onde o educando é visto como mero receptor de informações, cabendo ao educador dar, 

entregar, levar, transpor o seu saber ao educando.  

Um material didático de Química para o PROEJA não pode se limitar a mera listagem 

de conteúdos que serão trabalhados de forma sequenciada, deve-se levar em consideração o 

contexto do educando, possibilitando com isso uma mudança nas práticas pedagógicas. Um 

material desenvolvido a partir dessa perspectiva deve contemplar os conteúdos relevantes na 

vida do educando e também a sua futura prática profissional.  

Para Cardoso e Ferreira (2012), a construção do projeto de ensino para Educação de 

Jovens e Adultos deve ser feita levando em consideração os hábitos de vivência dos alunos e 

suas experiências no cotidiano para que possa atender as suas reais necessidades. 

Segundo Amaral (2009), em sistemas de ensino de jovens e adultos, outro ponto que 

deve ser considerado é o currículo: quais são os conhecimentos que devem ser abordados com 

alunos da educação de Jovens tendo como referência sua realidade social e seus objetivos com 

relação ao mundo do trabalho. 
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Nos últimos sete anos trabalhando com Educação de jovens pudemos perceber a 

transformação significativa que o acesso à educação, via PROEJA, proporcionou à vida de 

muitas pessoas numa região tão pobre do nosso país.  

O PROEJA não é importante somente por fomentar a formação e qualificação de 

adolescentes, jovens e adultos, mas também por possibilitar a esses educandos condições para 

exercer efetivamente sua cidadania, entendendo e interagindo nas atividades econômica, 

política, social e cultural dos munícipios a que pertencem (SILVA; ROCHA, 2013). 

Essa experiência extremamente gratificante para minha vida profissional e pessoal me 

motivou a desenvolver um trabalho voltado para essa modalidade de ensino, contribuindo 

para superar os grandes desafios que a educação brasileira seja menos elitista e mais 

democrática. 

O objetivo geral desse trabalho é elaborar um material didático para alunos dos cursos 

técnicos de eletrotécnica, eletrônica e manutenção e suporte em informática do 

PROEJA/IFRN que atenda o perfil e as características próprias dessa modalidade de ensino 

tendo como referência as ideias de Paulo Freire. 

Os caminhos a serem trilhados nessa jornada contemplam os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 Analisar as ementas das disciplinas técnicas dos cursos de técnicos de eletrotécnica, 

eletrônica e manutenção e suporte em informática conjuntamente com a disciplina de 

Química do PROEJA/IFRN para delinear o tema gerador. 

 Elaborar uma proposta de material didático tendo como base o tema gerador delineado 

anteriormente para alunos dos cursos de técnicos de eletrotécnica, eletrônica e 

manutenção e suporte em informática PROEJA/IFRN. 

 Aplicar o material didático para alunos dos cursos de eletrotécnica, eletrônica e 

manutenção e suporte em informática do PROEJA/IFRN. 

 Avaliar o material didático na perspectiva dos alunos de eletrotécnica, eletrônica e 

manutenção e suporte em informática do PROEJA/IFRN.  

A estrutura deste trabalho está dividida em seis capítulos que estão organizados da 

seguinte forma: o primeiro capítulo faz uma abordagem do histórico da educação de jovens e 

adultos apresentando os fatos políticos mais importantes que influenciaram a educação 

popular no Brasil até a criação do PROEJA, assim como, as características, desafios e 

perspectivas do PROEJA; o segundo capítulo traz a revisão literária a partir da pedagogia 

freireana, destacando-se os seguintes pressupostos: a educação bancária, a dialogicidade, a 
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educação problematizadora e o uso de temas geradores; o terceiro capítulo, o contexto que 

este trabalho foi desenvolvido, descrevendo o ambiente e os sujeitos que participaram desse 

desenvolvimento; o quarto capítulo detalha a metodologia utilizada neste trabalho; no quinto 

capítulo temos a análise das disciplinas técnicas dos cursos técnicos pesquisados e a definição 

do tema gerador do produto a ser desenvolvido neste trabalho; o capítulo seis apresenta a 

fundamentação, produção, aplicação e avaliação do material didático produzido neste 

trabalho, bem como uma breve discussão sobre a sua aplicação. 
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1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DO EJA AO PROEJA 

 

Para tentar compreender a realidade atual da Educação de Jovens e Adultos é essencial 

conhecer um pouco da sua própria história, neste capítulo faremos uma síntese de fatos 

importantes que contribuíram para a fundamentação dessa modalidade de ensino, 

apresentando os fatos políticos mais importantes que influenciaram a educação popular no 

Brasil até a criação do PROEJA, assim como, as características, desafios e perspectivas do 

PROEJA. 

 

 

1.1  PANORAMA HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 

 A Educação de Jovens e Adultos no Brasil sempre foi marcada pela relação de 

dominação existente entre a elite e as classes populares. Concepção que nasce da relação entre 

o conquistador português e os índios.  Segundo Paiva (1973) apud Friedrich et al (2010, 

p.394), 

   
O histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil perpassa a trajetória do 

próprio desenvolvimento da educação e vem institucionalizando-se desde a 

catequização dos indígenas, a alfabetização e a transmissão da língua portuguesa 

servindo como elemento de aculturação dos nativos. 

 

No início da colonização do Brasil a educação ficou a cargo da Companhia de Jesus. 

Os padres jesuítas além de evangelizar, transmitiam normas de comportamento e ensinavam 

os ofícios necessários ao funcionamento da economia colonial, inicialmente aos indígenas e, 

posteriormente, aos escravos negros (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

 As escolas e colégios jesuítas eram subsidiados pela coroa portuguesa, formando 

gratuitamente sacerdotes para a catequese, instruindo e educando os indígenas, os mamelucos 

e os filhos dos colonos brancos.  Exercendo com isso um papel de extrema relevância no 

longo período, mais de 200 anos, que os jesuítas permaneceram no Brasil. 

 Segundo Freitas (2010), esse tipo de educação não contribuiu para a modificação das 

estruturas sociais e econômicas do Brasil. Após a expulsão dos jesuítas a educação continuou 

sendo destinada à elite detentora do poder econômico. 

 Essa realidade começa a mudar com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 

1808. A partir desse período foi implementado um processo de escolarização de adultos que 
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tinha como principal objetivo formar trabalhadores para atender a aristocracia portuguesa. 

(FRIEDRICH et al., 2010). 

 Com a partida da família real portuguesa, a proclamação da independência do Brasil e 

a promulgação de uma nova constituição, as políticas educacionais do país passaram a ser 

definidas pelo imperador D. Pedro I. Conforme Beisiegel (2004 apud MARTINS,2007, p.19) 

“o único acontecimento concreto nesta época foi o texto apresentado pela constituição de 

1824 que estabeleceu a todos os cidadãos a instrução primária gratuita”. Entretanto, é bom 

lembrar que o Brasil nessa época era um país escravocrata, onde os negros não libertos não 

eram considerados cidadãos. Logo, a educação era privilégio das elites. Além dos escravos, os 

caboclos e indígenas também eram considerados grupos sociais que não tinham a necessidade 

de acesso à escrita e a leitura. (MARTINS, 2007).  

 No Segundo Império houve um maior interesse com a educação de adultos.  Segundo 

Paiva (1973) em 1860 surge no Maranhão a primeira escola noturna no Brasil, cujo objetivo 

era de alfabetizar os trabalhadores analfabetos, a partir de então, através da iniciativa oficial, 

as escolas noturnas se expandiram na maioria das províncias do Império.  Porém, apesar dos 

avanços associados à Educação de Adultos, em nove de janeiro de 1881 foi criado o Decreto 

nº 3.029 conhecido como “Lei Saraiva”, que marcou um retrocesso para o período por 

restringir, pela primeira vez, o voto do analfabeto (FREITAS, 2010). Essa lei proibia o voto 

dos analfabetos por considerar a educação como ascensão social. O analfabetismo, então, 

estava associado à incapacidade e à inabilidade social. Essa foi a maneira que a classe 

dominante encontrou para dificultar o direito ao voto a escravos libertos ou outras pessoas da 

classe trabalhadora. 

No período de transição do Império-República (1887-1897), a educação foi 

considerada como a tábua de salvação dos problemas do Brasil. Houve a expansão da rede 

escolar, e as “ligas contra o analfabetismo”, surgidas em 1910, que visavam à imediata 

supressão do analfabetismo, vislumbraram o voto do analfabeto. (PAIVA ,1973)  

Segundo Sampaio (2009), com a revolução de 1930 que trouxe mudanças políticas e 

econômicas ao nosso país, a burguesia industrial se torna o ator fundamental do crescimento 

econômico e da colocação do país no cenário do capitalismo mundial, iniciando o nosso 

processo de industrialização. Esse processo gera a necessidade de mão de obra minimamente 

qualificada, com isso as discursões sobre a Educação de Jovens e Adultos tomaram corpo. 

Segundo Lima Filho e Shiroma (2011, p.727): 
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Historicamente, em nosso país, as políticas educacionais não favoreceram que 

alunos das classes trabalhadoras realizassem um percurso educacional capaz de 

garantir o direito à conclusão da educação básica com formação integral. Ao 

contrário, a história de nossa formação social traz marcas do passado colonial e 

escravocrata, da configuração de um capitalismo tardio e subalterno, de uma 

burguesia aferrada à pratica de ações patrimonialistas sobre o Estado, privatizando o 

público a serviço dos interesses das elites políticas e econômica. Assim, ao longo 

dos anos, a desigualdade e a exclusão social foram se ampliando no Brasil, 

resultando dai grande contingente da população que vive em situação de pobreza, 

que não concluiu a trajetória escolar e nem possui formação profissional qualificada. 

 

A Constituição de 1934 instituiu o Plano Nacional de Educação que estabelece como 

dever do Estado e ensino primário integral, gratuito, de frequência obrigatória e extensiva 

para adultos como direito constitucional. Estendendo a oferta de ensino básico e gratuito a 

praticamente todos os setores da sociedade (FRIEDRICH et al., 2010). 

No Brasil, a educação de adultos se constituiu como tema de política educacional a 

partir dos anos 40 do século XX. Segundo Gadotti e Romão, (2006) apud Friedrich et al 

(2010) esta década foi marcada por grandes transformações e iniciativas que possibilitaram 

avanços significativos na educação e consequentemente na Educação de Jovens e Adultos.  

Segundo Sampaio (2009) nesse período o projeto do Estado brasileiro era: 

desencadear um projeto “civilizatório” na sociedade; definir a função social das classes 

populares; e atender as necessidades econômicas com a escolarização voltada para o mercado 

de trabalho.  

Seguindo esse modelo, em 1942 foi criado o Serviço Nacional de Aprendizagem dos 

Industriários – (SENAI), órgão subordinado à Confederação Nacional da Indústria (CNI). 

Entre as suas competências, definiu-se: organizar e administrar em todo o país, escolas de 

aprendizagem para capacitar operários; ministrar ensino continuado de aprendizagem, 

aperfeiçoamento e especialização de mão-de-obra.  

Na visão de Gadotti e Romão apud Friedrich et al (2010, p.395):  

  
A criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) vem corroborar 

com a intenção da sociedade capitalista e dos grupos econômicos dominantes: sem 

educação profissional não haveria desenvolvimento industrial para o país. Vincula-

se neste momento a educação de adultos à educação profissional. 

 

Também podemos destacar nessa década a criação do Fundo Nacional de Ensino 

Primário em 1942. Esse fundo tinha como objetivo garantir recursos permanentes para o 
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ensino primário, realizando assim um programa progressivo de ampliação da educação 

primária, incluindo o Ensino Supletivo para adolescentes e adultos. Em 1945 com a 

regulamentação do fundo, estabeleceu-se que 25% dos recursos de cada auxílio deveriam ser 

aplicados num plano geral de Ensino Supletivo destinado a adolescentes e adultos analfabetos 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000). Segundo Friedrich et al (2010, p. 396) “outro marco desta 

trajetória foi a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) na qual se 

começou a pensar o material didático para a educação de adultos”. Essa campanha foi a 

primeira iniciativa governamental para a educação de jovens e adultos no Brasil. 

Posteriormente, na década de 1950 duas outras campanhas voltadas para Educação de 

Jovens e Adultos foram organizadas pelo Ministério da Educação e Cultura: uma em 1952 – a 

Campanha Nacional de Educação Rural –, e outra, em 1958 – a Campanha Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo. Ambas tiveram vida curta e pouco contribuíram para a 

diminuição do analfabetismo (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

De acordo com Haddad e Di Pierro (2000, p.211) : 

  
A extensão das oportunidades educacionais por parte do Estado a um conjunto cada 

vez maior da população servia como mecanismo de acomodação de tensões que 

cresciam entre as classes sociais nos meios urbanos nacionais. Atendia também ao 

fim de prover qualificações mínimas à força de trabalho para o bom desempenho aos 

projetos nacionais de desenvolvimento propostos pelo governo federal. Agora, mais 

do que as características de desenvolvimento das potencialidades individuais, e, 

portanto, como ação de promoção individual, a educação de adultos passava a ser 

condição necessária para que o Brasil se realizasse como nação desenvolvida. 

 

Ribeiro (2001) reforça que nos últimos anos da década de 50 surgiram várias críticas 

quanto às deficiências administrativas, financeiras e pedagógicas presentes na campanha de 

Educação de Adultos. O caráter superficial do aprendizado, a inadequação do método para a 

população adulta e para diferentes regiões do país eram questionados. As críticas 

possibilitaram o surgimento de um novo paradigma pedagógico, cujo principal expoente foi o 

educador pernambucano Paulo Freire, defendido por diversos movimentos sociais de cultura e 

educação popular. Estes movimentos defendiam que Educação de Jovens que não fosse 

pautada apenas na adaptação da população ao processo de modernização econômica e social e 

sim voltada à transformação social.  

Conforme Haddad e Di Pierro (2000, p.11) “esse quadro de renovação pedagógica 

deve ser considerado dentro das condições gerais de turbulência do processo político daquele 

momento histórico”.  A Educação de Jovens e Adultos foi elevada à condição de educação 



19 
 

política, através da prática da reflexão do social, indo além das preocupações com os aspectos 

pedagógicos do processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Ribeiro (1999) apud Martins e Vilanova (2008) os movimentos de educação 

popular tiveram uma grande influência na construção da identidade da Educação de Jovens e 

Adultos, principalmente a pedagogia de Paulo Freire, pautada no diálogo e voltada para a 

formação política e para a transformação social. 

 Durante os anos de 1959 até 1964 foram criadas várias campanhas e programas 

voltados para e educação de adultos, dentre os quais podemos destacar: o Movimento de 

Educação de Base da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, estabelecido em 1961; o 

Movimento de Cultura Popular do Recife, a partir de 1961; os Centros Populares de Cultura, 

órgãos culturais da UNE; a Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, da 

Secretaria Municipal de Educação de Natal entre outros (HADDAD; DI PIERRO, 2000). Em 

1964 foi criado o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos cujo desenvolvimento 

utilizou intensamente as orientações desenvolvidas pelo educador Paulo Freire nos programas 

de educação de adultos do Movimento de Educação de Base. Após o golpe militar de 1964 o 

Programa Nacional de Alfabetização foi interrompido e desmantelado, seus dirigentes presos 

e os materiais apreendidos.  

Contudo, a escolarização básica de jovens e adultos não poderia ser abandonada por 

parte do aparelho do Estado, uma vez que tinha nele um dos canais mais importantes de 

mediação com a sociedade.  Possibilitando o direito à cidadania, cada vez mais identificado 

como legítimo, mediante estratégias que atendessem também aos interesses hegemônicos do 

modelo socioeconômico implementado pelo regime militar (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Para isso, em meados de 1969, o governo federal criou o Mobral (Movimento Brasileiro de 

Alfabetização), um programa nacional voltado a oferecer alfabetização a amplas parcelas dos 

adultos analfabetos nas mais diversas localidades do país. Sem crédito no meio político e 

educacional, o Mobral foi extinto em 1985.  

 Em 1971 a lei nº. 5.692 (BRASIL, 1971) regulamenta o Ensino Supletivo tendo como 

objetivo promover a escolarização regular para adolescentes e adultos que não concluíram a 

educação básica na idade apropriada, sendo previsto o processo de alfabetização, 

aprendizagem e qualificação sinalizando para a profissionalização. Segundo Haddad e Di 

Pierro (2000, p.117) o Ensino Supletivo “se propunha a recuperar o atraso, reciclar o presente, 

formando uma mão-de-obra que contribuísse no esforço para o desenvolvimento nacional, 

através de um novo modelo de escola”. 



20 
 

 Para substituir o Mobral, foi criada a Fundação Educar vinculada ao MEC, que 

funcionava como uma entidade de fomento aos programas de Educação de Jovens e Adultos, 

passando a apoiar financeira e tecnicamente as iniciativas de governos, entidades civis e 

empresas a ela conveniadas. A Fundação Educar foi extinta no ano de 1990, durante o 

Governo do então presidente Fernando Collor de Mello quando já existia uma nova 

concepção de Educação de jovens e adultos, a partir da Constituição Federal de 1988. Na 

promulgação desta Constituição a educação passa a ser um direito de todos e dever do Estado 

e da família, objetivando o desenvolvimento da pessoa como cidadã e o seu preparo para o 

trabalho (BRASIL, 1988).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 traz pela primeira vez a 

expressão Educação de Jovens e Adultos (EJA). Tal documento destaca o direito à educação 

escolar para jovens e adultos, mudando a concepção daquilo que se entendia como ensino 

supletivo, observando a formação inicial e continuada de professores e a formatação de 

propostas pedagógicas que levem em consideração as especificidades dessa modalidade.  

Nesse sentido, o Ministério da Educação estabeleceu como um de seus objetivos: definir e 

implementar uma política nacional para a Educação de Jovens e Adultos (IRELAND, 

MACHADO, PAIVA, 2007). 

 Em 1997, no Governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi criado o 

Programa Alfabetização Solidária – PAS. Tendo como um dos principais objetivos reduzir os 

índices de analfabetismo do país, focalizando nos jovens de 12 a 18 anos. O PAS inovou com 

o as parcerias formadas entre os poderes públicos federal e municipal, Instituições de Ensino 

Superior - IES, pessoas físicas, empresas, instituições, organizações e o Ministério da 

Educação – MEC. 

Na segunda metade da década de noventa os vários segmentos sociais que trabalhavam 

com Educação de Jovens e Adultos, tais como: Governos Municipais e Estaduais, 

universidades, movimentos sociais, organizações não governamentais (ONGs) e organizações 

empresariais foram fortemente influenciados pela realização da V Conferência Internacional 

de Educação de Adultos - CONFINTEA, realizada em Hamburgo, na Alemanha, em 1997. 

 A declaração de Hamburgo (1997) defende que: 

 
Educação básica para todos significa dar às pessoas, independentemente da idade, a 

oportunidade de desenvolver seu potencial, coletivo ou individualmente. Não é 

apenas um direito, mas também um dever e uma responsabilidade para com os 

outros e com toda a sociedade. É fundamental que o reconhecimento do direito à 
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educação continuada durante a vida seja acompanhado de medidas que garantam as 

condições necessárias para o exercício desse direito (V CONFINTEA, 1997, p. 3). 

 

As discussões preparatórias e posteriores a V Conferência Internacional de Educação 

de Adultos - CONFINTEA propiciaram uma articulação entre os vários segmentos que 

atuavam na Educação de Jovens e Adultos com o objetivo de conhecer e sistematizar 

experiências e produções na área; promover a formação continuada de professores e intervir 

em políticas públicas de direito à educação para todos (MARTINS, 2007). Isso resultou em 

Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos (ENEJAS), a partir do ano de 1999.                             

Em maio de 2000 foram promulgadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação de Jovens e Adultos, elaboradas pelo Conselho Nacional de Educação como 

resultado do aperfeiçoamento das discussões e experiências de Educação de Jovens e Adultos 

na década de 1990 (PARANA, 2006). 

 Segundo Martins e Vilanova (2008) as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2000) é o principal documento que regulamenta e 

normatiza este segmento de educação, definindo a EJA como modalidade da educação básica 

e como direito do cidadão. Supera, portanto a concepção da suplência e aligeramento, vigente 

até então, legitimando o direito por uma educação de qualidade. O objetivo deste documento é 

oferecer um subsídio que oriente a elaboração de programas de Educação de Jovens e Adultos 

e, consequentemente, também o provimento de materiais didáticos e a formação de 

educadores a ela dedicados (BRASIL, 2000). 

O Brasil investe na ampliação da EJA a partir de 2004, com a justificativa que um 

programa de alfabetização, sem garantir o direito à continuidade, é pouco para fazer justiça 

social a tantos excluídos do direito à educação (PAIVA, 2006).  

O Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003 a 2010), trouxe consigo a 

esperança de que a EJA pudesse ser valorizada, sendo tratada de forma adequada e com a 

urgência necessária. 

Dentre as principais iniciativas do Governo Lula para a área, podemos citar: o 

desenvolvimento do Programa Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos (PBA) e 

do Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária 

(ProJovem); o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA); a criação da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) ligada ao Ministério da 

Educação (MEC); e a implantação do Fundeb, que passa a abarcar a EJA. 
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Após esse panorama histórico da Educação de Jovens e Adultos podemos constatar 

que, a trajetória da EJA no Brasil é marcada pela relação de opressão estabelecida entre a 

classe dominante e as classes populares, sendo fortemente influenciada pelo contexto 

histórico, social, político e econômico de cada época. O Estado brasileiro sempre foi o 

principal protagonista das ações do EJA, lançando campanhas e financiando projetos 

desenvolvidos por inúmeras organizações não governamentais. 

Podemos destacar dois momentos importantes na trajetória histórica da Educação de 

Jovens e Adultos. O primeiro momento cuja função primordial dessa modalidade de educação 

foi a de formar trabalhadores com um mínimo de qualificação para um bom desempenho dos 

projetos desenvolvimentistas do Estado. Outro momento de grande importância é a atuação de 

vários movimentos sociais que defendiam uma Educação de Jovens e Adultos voltada para 

transformação social e não apenas à adaptação da população ao processo de modernização 

econômica. 

Nas últimas décadas observamos avanços significativos na Educação de Jovens e 

Adultos que hoje é uma modalidade de ensino amparada por lei. Entretanto, os sistemas de 

ensino ainda não estão preparados para as especificidades do público dessa modalidade de 

educação. Precisamos de políticas públicas que levem em consideração as especificidades da 

EJA, superando o caráter marginal que ainda estigmatiza essa modalidade de ensino. 

 

 

1.2  A CRIAÇÃO DO PROEJA 

 

 Com o objetivo de qualificar trabalhadores assegurando o aumento do seu nível de 

escolaridade e para possibilitar uma formação profissional para adultos e jovens foi criado em 

2005 pelo Governo Federal o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino 

Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA , instituído pelo Decreto nº 

5.478, de 24 de junho de 2005. 

 Buscando ampliar os limites do programa, o Decreto n
o
 5.478 foi substituído pelo 

Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, que amplia a abrangência do primeiro introduzindo 

novas diretrizes com a inclusão da oferta de cursos PROEJA para o público do ensino 

fundamental da EJA.  

 O decreto com nº 5.840 apresenta as seguintes diretrizes (BRASIL, 2006, p.07) : 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Forma%C3%A7%C3%A3o_profissional
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Art. 1o  Fica instituído, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos - PROEJA, conforme as diretrizes estabelecidas neste Decreto. 

 

§ 1o O PROEJA abrangerá os seguintes cursos e programas de educação 

profissional: 

 

I - formação inicial e continuada de trabalhadores; e 

II - educação profissional técnica de nível médio. 

 

§ 2o  Os cursos e programas do PROEJA deverão considerar as características dos 

jovens e adultos atendidos, e poderão ser articulados: 

 

I - ao ensino fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação do nível de 

escolaridade do trabalhador, no caso da formação inicial e continuada de 

trabalhadores, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto no 5.154, de 23 de julho de 

2004; e 

 

II - ao ensino médio, de forma integrada ou concomitante, nos termos do art. 4o, § 

1o, incisos I e II, do Decreto no 5.154, de 2004. 

 

§ 3o  O PROEJA poderá ser adotado pelas instituições públicas dos sistemas de 

ensino estaduais e municipais e pelas entidades privadas nacionais de serviço social, 

aprendizagem e formação profissional vinculadas ao sistema sindical (“Sistema S”), 

sem prejuízo do disposto no § 4o deste artigo. 

 

§ 4o  Os cursos e programas do PROEJA deverão ser oferecidos, em qualquer caso, 

a partir da construção prévia de projeto pedagógico integrado único, inclusive 

quando envolver articulações interinstitucionais ou intergovernamentais. 

 

§ 5o  Para os fins deste Decreto, a rede de instituições federais de educação 

profissional compreende a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, os Centros 

Federais de Educação Tecnológica, as Escolas Técnicas Federais, as Escolas 

Agrotécnicas Federais, as Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais e 

o Colégio Pedro II, sem prejuízo de outras instituições que venham a ser criadas. 

 

Art. 2o  As instituições federais de educação profissional deverão implantar cursos e 

programas regulares do PROEJA até o ano de 2007. 

 

§ 1o  As instituições referidas no caput disponibilizarão ao PROEJA, em 2006, no 

mínimo dez por cento do total das vagas de ingresso da instituição, tomando como 

referência o quantitativo de matrículas do ano anterior, ampliando essa oferta a partir 

do ano de 2007. 
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§ 2o A ampliação da oferta de que trata o § 1o deverá estar incluída no plano de 

desenvolvimento institucional da instituição federal de ensino. 

 

Art. 3o Os cursos do PROEJA, destinados à formação inicial e continuada de 

trabalhadores, deverão contar com carga horária mínima de mil e quatrocentas horas, 

assegurando-se cumulativamente: 

 

I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para formação geral; e 

II - a destinação de, no mínimo, duzentas horas para a formação profissional. 

 

Art. 4o  Os cursos de educação profissional técnica de nível médio do PROEJA 

deverão contar com carga horária mínima de duas mil e quatrocentas horas, 

assegurando-se cumulativamente: 

 

I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para a formação geral; 

II - a carga horária mínima estabelecida para a respectiva habilitação profissional 

técnica; e 

 

III - a observância às diretrizes curriculares nacionais e demais atos normativos do 

Conselho Nacional de Educação para a educação profissional técnica de nível 

médio, para o ensino fundamental, para o ensino médio e para a educação de jovens 

e adultos. 

 

Art. 5o  As instituições de ensino ofertantes de cursos e programas do PROEJA 

serão responsáveis pela estruturação dos cursos oferecidos e pela expedição de 

certificados e diplomas. 

 

Parágrafo único.  As áreas profissionais escolhidas para a estruturação dos cursos 

serão, preferencialmente, as que maior sintonia guardarem com as demandas de 

nível local e regional, de forma a contribuir com o fortalecimento das estratégias de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural. 

 

Art. 6o  O aluno que demonstrar a qualquer tempo aproveitamento no curso de 

educação profissional técnica de nível médio, no âmbito do PROEJA, fará jus à 

obtenção do correspondente diploma, com validade nacional, tanto para fins de 

habilitação na respectiva área profissional, quanto para atestar a conclusão do ensino 

médio, possibilitando o prosseguimento de estudos em nível superior. 

 

Parágrafo único.  Todos os cursos e programas do PROEJA devem prever a 

possibilidade de conclusão, a qualquer tempo, desde que demonstrado 

aproveitamento e atingidos os objetivos desse nível de ensino, mediante avaliação e 

reconhecimento por parte da respectiva instituição de ensino. 
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Art. 7o  As instituições ofertantes de cursos e programas do PROEJA poderão aferir 

e reconhecer, mediante avaliação individual, conhecimentos e habilidades obtidos 

em processos formativos extra-escolares. 

 

Art. 8o  Os diplomas de cursos técnicos de nível médio desenvolvidos no âmbito do 

PROEJA terão validade nacional,  conforme a legislação aplicável. 

 

Art. 9o  O acompanhamento e o controle social da implementação nacional do 

PROEJA será exercido por comitê nacional, com função consultiva. 

 

Parágrafo único.  A composição, as atribuições e o regimento do comitê de que trata 

o caput deste artigo serão definidos conjuntamente pelos Ministérios da Educação e 

do Trabalho e Emprego. 

 

Por intermédio da educação profissional integrada e com a educação básica, o 

Governo Federal desenvolveu uma política pública orientada à unificação de ações de 

profissionalização (nas categorias formação inicial e continuada de trabalhadores e educação 

profissional técnica de nível médio) à educação geral (no nível fundamental e médio), 

desenvolvida na modalidade voltada para jovens e adultos.  

 De acordo com Moura (2006), a criação do PROEJA tem a dupla finalidade de 

enfrentar as descontinuidades e o voluntarismo que caracterizam a modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, no nível do ensino médio e, também possibilitar uma 

formação profissional conjuntamente com a educação básica que contribua para a integração 

socioeconômica dessa população já marginalizada. 

 

 

1.3  CARACTERÍSTICAS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO PROEJA.  

 

Características do PROEJA 

O PROEJA busca, através da universalização da educação básica, a ampliação das 

oportunidades de qualificação profissional e de perspectivas de continuidade de estudos em 

nível superior a um público portador de escolaridade incompleta. A ausência de qualificação 

profissional, especialmente no que se refere à educação básica, constitui um dos mais 

importantes limitadores econômicos. A solução desse problema é capaz de provocar grandes 

alterações na renda do trabalhador, no emprego e na qualidade de vida. 
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 Um ponto que devemos destacar, no PROEJA ,é a necessidade de compreender quem 

são os seus sujeitos e que espaços sociais vêm ocupando. Caracterizar o perfil do aluno do 

PROEJA é vê-lo não somente como discente, mas como um sujeito inserido numa condição 

de desigualdade sociocultural que influencia o seu processo de formação. 

O PROEJA, em síntese, trabalha com sujeitos “marginais” ao sistema, apresentando 

predominantemente a cor parda, faixa etária entre 18 e 60 anos, com predominância de jovens 

entre 18 e 24 anos oriundos na rede pública de ensino, com baixa renda familiar, que se 

ausentaram da escola, principalmente, pela necessidade de buscar um trabalho devido à baixa 

condição financeira e que, na sua grande maioria, apresentam autoestima baixa. 

É interessante notar que uma parcela significativa dos alunos que frequentam as turmas 

de PROEJA no IFRN já concluiu o ensino regular e busca o PROEJA para refazer um ensino 

médio com melhor qualidade associando isso a uma qualificação profissional.  

Segundo Ângelo, Moura e Gomes (2007) o fato de grande parte dos estudantes já ter 

concluído o Ensino Médio, leva a uma reflexão acerca do objetivo do PROEJA, o qual é 

elevar a escolaridade e formar profissionalmente jovens e adultos, com trajetórias escolares 

descontínuas. Nesse sentido, se constata que, de certa forma, o PROEJA não está atendendo 

ao público-alvo a que se propõe a atender, tendo como consequência turmas com grande 

heterogeneidade. 

Outro ponto de destaque é a grande dificuldade de aprendizagem apresentada pela 

maioria dos alunos que frequentam essa modalidade de ensino. Segundo Munford (2001) 

apud Martins, Morais e Silva (2009), o aprendizado tem dois significados: o processo pelo 

qual adquirimos conhecimento, habilidades e fazemos discernimentos; e o resultado final do 

processo – conhecimentos, habilidades ou discernimentos alcançados. A aprendizagem ocorre 

quando somos capazes de demonstrar que sabemos algo que não sabíamos anteriormente e/ou 

quando conseguimos fazer algo que anteriormente não conseguiríamos, resultando, assim, 

com isso uma mudança de comportamento. 

Segundo Ângelo, Moura e Gomes (2007) a desmotivação pessoal, a natureza da 

disciplina e estrutura escolar inadequada são alguns motivos que desencadeiam as 

dificuldades de aprendizagem nas turmas de PROEJA. 

A desmotivação pessoal está associada à dificuldade de compreensão dos conteúdos 

conceituais trabalhados, gerando, pois, o desinteresse do aluno com relação ao processo de 

aprendizagem. De acordo com Solé (1998) apud Klein, Lima e Vieira, (2010), a motivação do 

aluno está associada ao enfoque de ensino utilizado pelo professor, às práticas pedagógicas 

pautadas na transmissão e memorização de conteúdos, tendo como única finalidade a 
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obtenção de uma nota que possibilite a aprovação do educando, constituem um enfoque 

superficial e não motivam o educando a uma verdadeira aprendizagem. 

A natureza da disciplina, como dificultador do processo de aprendizagem, está 

associada, a ela apresentar, segundo os educandos, grande quantidade de conteúdos 

conceituais e alto grau de complexidade, exigindo grande atenção ao assunto abordado. 

Com relação à estrutura escolar inadequada se destacam a metodologia inadequada, 

material didático inadequado, carga horária insuficiente, mudança e falta de professores, 

professores desmotivados, dentre outros.  

As dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos do PROEJA têm como 

consequência a grande evasão escolar observada nas turmas dessa modalidade de ensino. A 

evasão escolar nas turmas do PROEJA, segundo pesquisa realizada pela Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação – SETEC/MEC-, em 21 

instituições da Rede Federal de Educação Tecnológica, apresentou um índice médio superior 

a 30 % no período 2006/2007. (LIRA; MOURA; RICARTE, 2010). 

Ainda segundo esses autores, a Evasão escolar não tem uma única causa, vários 

fatores contribuem para esse problema.  No caso do PROEJA, podemos destacar como 

principais causas:  

 a incompatibilidade de horário com as demais atividades desenvolvidas pelos 

educandos; 

 a dificuldade para acompanhar o nível de conhecimento exigido pelos professores; 

 a dificuldade financeira; 

 a insensibilidade dos professores sobre as dificuldades de aprendizagem dos alunos  do 

PROEJA. 

Também podemos destacar, como causa da evasão dos alunos do PROEJA, a 

desistência de parcela considerável dos alunos que concluíram o ensino médio, os quais  

frequentam essa modalidade de ensino, por conseguirem acesso a cursos de nível superior 

através das diversas ações afirmativas promovidas pelo Governo Federal. 

O alto índice de evasão verificado nas turmas de PROEJA é um dos grandes 

problemas enfrentados por essa modalidade de ensino, a superação dessa realidade passa por 

ações que reconheçam e compreendam as especificidades dos Jovens e Adultos em processo 

de escolarização. 
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Os desafios do PROEJA 

O programa de educação profissional para jovens e adultos integrado ao ensino médio 

é inovador, mas apresenta muitos desafios. Segundo Moura e Henrique (2012), um dos 

principais desafios é a integração de três campos da educação que historicamente não estão 

muito próximos: o Ensino Médio, a formação profissional técnica de nível médio e a 

Educação de Jovens e Adultos. 

 Ainda segundo esses autores, também podemos destacar como desafios do PROEJA: 

o aproveitamento pelo mercado de trabalho dos jovens e adultos oriundos do programa 

melhorando as condições de participação social, política e cultural destes no mercado do 

trabalho; 

 os currículos, programas, métodos de ensino e materiais didáticos que não foram 

pensados para esta modalidade de ensino, favorecendo uma inadequação da escola aos 

alunos do PROEJA;  

 a formação inicial de professores, a maioria dos profissionais que atuam no PROEJA 

não tem recebido uma formação acadêmica específica para este fim. Não existe nas 

licenciaturas a preocupação com a ênfase na EJA e na Educação Profissionalizante; 

 a construção de uma escola que seja efetivamente inovadora e atrativa para os alunos 

possibilitando o desenvolvimento pleno de suas habilidades minimizando com isso a 

evasão escolar que é frequente nessa modalidade de ensino; 

 a visão elitista e preconceituosa de parte dos profissionais que constituem a rede 

federal, que associa a entrada do público da EJA nessas instituições a uma queda de 

qualidade do ensino ali praticado. 

Dentre os desafios citados, devemos destacar a necessidade da construção de um 

Currículo Integrado considerando as particularidades do público do PROEJA. De acordo com 

Lopes e Valentim (2010), o dilema sobre o papel da escola de formar o educando para a 

cidadania ou para o mundo do trabalho realimenta a discussão sobre um Currículo que tenha 

como objetivo a formação integral do educando no sentido de superar a dicotomia trabalho 

manual/trabalho intelectual. 

As instituições de Ensino Profissional e Tecnológico (EPT), segundo Machado (2006) 

, precisam desenvolver Currículos inovadores e orientados à aprendizagem significativa, ao 

desenvolvimento integrado e sustentável tendo como referências elementos de ciência, 
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cultura, tecnologia e do mundo de trabalho, às necessidades, aspirações e expectativas dos 

alunos e à transformação da realidade em que vivem. 

  

As perspectivas do PROEJA 

Segundo o documento base do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(BRASIL, 2007), o que se espera do PROEJA é possibilitar o acesso à educação básica e 

profissionalizante de qualidade a todos os filhos das famílias brasileiras, independente da 

classe social a que pertençam, possibilitando a essas pessoas uma capacitação para o exercício 

de atividades com maior grau de complexidade gerando com isso mais emprego, renda e 

desenvolvimento socioeconômico. Além disso, a formação de um sujeito com autonomia 

intelectual, ética, política e humana. 

 O Plano Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2011-2020, estabelece como 

uma das suas metas, duplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

oferecendo no mínimo 25 % das matrículas de Educação de Jovens e Adultos integrada a 

educação profissional (BRASIL, 2011). 

 Entretanto, para que tal política tenha êxito não é necessário somente o aumento do 

número de vagas. Segundo Moura e Henrique (2012), a Educação Profissional de Jovens e 

Adultos deve apresentar uma identidade própria, constituindo-se um novo objeto de estudo 

que necessitará do desenvolvimento de métodos específicos, material didático específico, 

adequação dos horários ao grupo a que se destina e formação de agentes educacionais 

envolvidos. 

 No que diz respeito à formação de agentes educacionais envolvidos nessa modalidade 

de ensino, podemos destacar, como ação afirmativa, a criação de cursos de Pós-graduação 

Lato Sensu em Educação Profissional Técnica de Nível Médio integrada ao Ensino Médio na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Estes cursos buscam a formação de um 

profissional que atue como docente-pesquisador; formador de formadores; gestor educacional 

de programas e projetos; formulador e executor de políticas públicas na educação profissional 

técnica de nível médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.  

Apesar dos avanços observados, não podemos esquecer que, no nosso país, 

predominam na Educação de Jovens e Adultos programas com ações focais e descontínuas. 

Com isso, há muitos questionamentos quanto à continuidade desses programas, devido aos 
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poucos resultados satisfatórios obtidos ao longo da história (LIRA, MOURA, RICARTE, 

2010). 

Um exemplo disso foi a criação, em 2011, pelo Governo Federal, do PRONATEC 

(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), tendo como objetivo a 

ampliação da oferta de cursos de educação profissional e tecnológica de curta duração (dois, 

três meses de duração), que tem por fundamentação ideológica formar, em curto prazo, 

pessoas para atender as exigências mercadológicas e de certa forma o mesmo público alvo do 

do PROEJA. 

 Espera-se, nesse futuro próximo, ser possível que o Estado brasileiro, efetivamente, 

garanta aos filhos de todas as famílias, independentemente da origem socioeconômica, o 

acesso, a permanência e a conclusão da educação básica numa perspectiva politécnica ou 

tecnológica com qualidade e de forma universalizada na faixa etária denominada “regular” 

(MOURA, 2006). No capítulo a seguir será apresentado uma breve descrição da relação de 

Paulo Freire com a Educação de Jovens e Adultos. 
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2  PAULO FREIRE E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 Paulo Regis Neves Freire foi um grande educador brasileiro, nasceu no dia 19 de 

setembro de 1921, na cidade de Recife, Pernambuco. Ele tem grande reconhecimento nacional 

e internacional por sua atuação, principalmente, no que se refere à Educação de Jovens e 

Adultos. 

 Formado em Direito, abandonou a profissão de advogado logo depois da primeira 

causa, dedicando-se à educação popular. Trabalhou por dez anos (1947-1957) com 

professores, crianças e pais da base do SESI- Serviço Social da Indústria, prática que permitiu 

a Paulo Freire a sistematização de suas ideias sobre educação.  Sua filosofia educacional se 

expressou, primeiramente, em 1958, na sua tese de concurso para a Universidade do Recife, e 

mais tarde, como professor de História e Filosofia da Educação daquela Universidade 

(SOARES, 2006). 

Segundo Rameh (2005), Freire criticava os métodos tradicionais de ensino defendendo 

a consciência política e o uso de materiais e textos extraídos da vida cotidiana dos 

alfabetizandos. A experiência do método freireano foi baseado no existencialismo cristão e no 

marxismo, onde uma de suas grandes experiências foi realizada em 1962, na cidade de 

Angicos, interior do Rio Grande do Norte. O resultado foi considerado um sucesso, pois 

alfabetizou trezentos trabalhadores rurais em apenas quarenta e cinco dias. 

Tendo as suas ideias consideradas subversivas pelo regime implantado no Brasil após 

o golpe militar de 1964, Freire foi preso e partiu para o exílio no Chile, onde foi convidado a 

trabalhar no governo. 

Paulo Freire retorna ao Brasil, após 16 anos de exílio, continuando seu trabalho como 

educador popular e escritor. Passa, então, a lecionar na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Em 1989, se 

tornou Secretário de Educação do município de São Paulo, na gestão da Prefeita Luiza 

Erundina. Durante seu mandato, fez um grande esforço na implementação de movimentos de 

alfabetização, de revisão curricular e empenhou-se na recuperação salarial dos professores 

(SOARES, 2006). Paulo Freire faleceu no dia 2 de maio de 1997, em São Paulo, vítima de um 

infarto agudo do miocárdio. 

Paulo Freire é autor de várias obras e as principais estão traduzidas em diversas 

línguas. Dentre as quais, podemos considerar as mais importantes: Educação como prática da 

liberdade (1967), Pedagogia do Oprimido (1968), Pedagogia da Esperança (1992), À sombra 
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desta mangueira (1995).  Em 1996 foi publicado seu último livro em vida – Pedagogia da 

Autonomia: saberes necessários à prática educativa – uma espécie de síntese de todos os 

valores pedagógicos defendidos por Paulo Freire na totalidade de sua obra vivida e escrita. 

 Segundo Soares toda a obra de Paulo Freire (2011, p.33): 

 

[...] foi a partir daquilo que ele viveu, a partir daquilo que ele aprendeu com o povo, 

com suas experiências junto com os oprimidos. Impulsionado pela crença absoluta 

no ser humano, na sua capacidade reflexiva e decisória, dedicou sua vida à 

construção de uma educação libertadora, de base dialógica, que ele entendia ser o 

principal caminho para a transformação social.  

 

Ainda, de acordo com Gadotti (1989) apud Soares (2006, p.36): 

 

[...] sua teoria do conhecimento está ligada a quatro intuições originais: ênfase nas 

condições gnosiológicas da prática educativa (educar é conhecer, é ler o mundo, 

para poder transformá-lo); defesa da educação como ato dialógico (o ato de 

conhecer e de pensar estão diretamente ligados à relação com o outro e com o 

mundo); a noção de ciência aberta às necessidades populares (ligada ao trabalho, ao 

emprego, à pobreza, à fome, à doença etc.); o planejamento comunitário, 

participativo, na gestão democrática, na pesquisa participante. 

 

Na sua principal obra “Pedagogia do oprimido”, Freire apresenta a sociedade dividida 

em classes. De um lado a classe dos oprimidos, pessoas marcadas pela exclusão social, afetiva 

e ideológica; do outro lado, a classe dos opressores, que detém os privilégios impedindo a 

grande maioria da população de ter acesso a vários bens, dentre os quais, ele enfatiza a 

educação. São destacadas no livro duas pedagogias: a pedagogia dos opressores e a pedagogia 

do oprimido, baseadas, respectivamente, em concepções antagônicas de educação 

denominadas por Freire de “bancária”, onde o sujeito da educação é o educador, sendo os 

educandos considerados tábua rasa, ou seja, meros receptores do saber e a “problematizadora” 

também chamada de “libertadora”, onde o educando passa a ser reconhecido como sujeito da 

ação educativa e não como objeto passivo.  

No próximo item, desenvolveremos de forma sucinta algumas das ideias defendidas 

por Freire, permitindo com isso, uma visão mais ampla da filosofia de educação proposta por 

ele. 
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2.1 A EDUCAÇÃO BANCÁRIA 

 

A educação “bancária” é uma concepção de educação que perpetua a existência de 

relações de opressão, reproduzindo o status quo excludente. Nesta concepção de educação, os 

educandos são tratados como meros receptores de conteúdos que são depositados pelos 

educadores de maneira a deixar os educandos à margem do conhecimento (FREIRE, 2011). O 

educador faz “comunicados” e depósitos que os educandos recebem com paciência, 

memorizam e repetem. A única possibilidade de ação oferecida aos educandos é de receberem 

os depósitos, guardá-los e arquivá-los.  A educação bancária é uma doação entre os que se 

julgam sábios e os que julgam nada saber, estimulando a ingenuidade do educando e anulando 

o seu poder criador e sua criticidade, satisfazendo aos interesses dos opressores. 

 Para Freire (2011, p.82) na educação bancária: 

 
a) o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 

b) o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem; 

c) o educador é o que pensa; os educandos, os pensados; 

d) o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam docilmente; 

e) o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados; 

f) o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos os que seguem a 

prescrição; 

g) o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, na 

atuação do educador; 

h) o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais ouvidos nesta 

escolha, se acomodam a ele; 

i) o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que 

opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às 

determinações daquele;  

j) o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros objetos. 

 

Nessa concepção, predominam relações narradoras, dissertadoras. A educação torna-se 

um ato de depositar (como nos bancos); o “saber” é uma doação, dos que se julgam sábios, 

aos que nada sabem. Essa concepção de educação tem por finalidade manter a divisão entre os 

que sabem e os que não sabem, entre oprimidos e opressores (SOARES, 2006). 

Para Freire (2011, p.83)   na  visão bancária da educação: 
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[...] quanto mais se exercita os educandos no arquivamento dos depósitos que lhe são 

feitos, menor eles desenvolverão em si a consciência critica de que resultaria a sua 

inserção no mundo, como transformadores dele.  

 

Dessa maneira, podemos dizer que a educação bancária tem por finalidade manter a 

divisão entre os que sabem e os que não sabem, entre oprimidos e opressores. É fundamentada 

na absolutização da ignorância, manifestação instrumental da ideologia da opressão, que visa 

transformar a mentalidade do oprimido e não a situação que o oprime (CABRAL, 2005). 

 

 

2.2 A EDUCAÇÃO LIBERTADORA E A DIALOGICIDADE 

 

Se contrapondo a essa ação alienante dos educandos na educação bancária, que é uma 

ferramenta de opressão, Freire defende uma concepção de educação que denomina como 

educação problematizadora ou libertadora. Essa concepção de educação rompe com a prática 

excludente que é caracteristica da educação bancária.  

A educação problematizadora de Paulo Freire interrompe a polarização entre professor 

e aluno que predomina na educação bancária, substituindo-a pelo par educador-educando. 

Prevalecendo nesse caso o diálogo entre educador e educando envolvidos num processo que 

deve possibilitar a construção desse diálogo inteligente com o mundo. O educando atua como 

sujeito da ação educativa e não como seu objeto passivo, ou seja, o educador não é apenas o 

sujeito que educa, mas aquele que enquanto educa é educado, isso em dialógo com o 

educando que ao ser educado também educa. (FREIRE, 2011).  

Segundo Delizoicov (1983,p.86) : 

 

problematizar, para Paulo Freire, vai muito além da idéia de se utilizar um problema 

do cotidiano do educando para, a partir dele, introduzir conceitos pré-selecionados 

pelo educador. A problematização deve ser um processo no qual o educando se 

confronta com situações de sua vida diária, desestabilizando seu conhecimento 

anterior e criando uma lacuna que o faz sentir falta daquilo que ele não sabe. Nesse 

sentido, a experiência de vida pode ser apreendida e modificada.  

 

O diálogo é uma exigência existencial, na concepção problematizadora, que possibilita 

a comunicação e permite ultrapassar o imediatamente vivido. Ultrapassando suas “situações-

limites”, o educador-educando chega a uma visão totalizante do contexto. Isso deve ocorrer 
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em todos os níveis, inclusive na definição conjunta do conteúdo programático (FREIRE, 

2011). 

A dialogicidade, conforme  Freire (2011), permite aos educandos agir e refletir como a 

ação pedagógica é realizada. Essa atuação é diferente de um refletir exclusivo da mente do 

professor. 

Segundo Linsingen e Nascimento (2006, p.104) o conceito de dialogicidade 

 

[..] não pode ser compreendido de uma maneira simplificada, qual seja a de reduzi-

lo a ideia de que o educador deve dialogar, conversar com o educando. Para Freire, o 

diálogo envolvido é aquele que permite a fala do outro, a interlocução. É um 

movimento de interação entre o educador e o educando que se constitui enquanto 

dialogo cujo conteúdo não é aleatório. É um diálogo diretivo que permite que o 

educando tenha conhecimento sobre seu pensar ingênuo, sobre seu conhecimento 

anterior. É por meio desse diálogo que os homens são capazes de transformar o 

mundo, de se libertarem. 

 

Para que ocorra a superação da situação opressora é preciso, através do diálogo, que o 

educador seja concebido como “educandor-educando” e o educando como “educando-

educador”. É nesse momento que  a educação problematizadora vence a educação bancária  

(FREIRE, 2011). A concepção bancária  nega a dialogicidade como essência da educação e se 

faz antidialógica. Para realizar a superação, a educação problematizadora afirma a 

dialogicidade e se faz dialógica. A dialogicidade começa não quando os educadores e 

educandos estão em uma situação pedagógica, mas antes quando o educando pergunta ao 

educador sobre o quê dialogar.  

Para operacionalizar a educação problematizadora, Freire propõe a investigação do 

universo temático dos educandos ou o conjunto dos temas geradores, metodologia que 

descreveremos a seguir. 

 

 

2.3 TEMAS GERADORES 

 

A educação problematizadora tem como dinâmica operacionalizadora a investigação 

temática, considerando-a como ponto de partida do processo educativo, possibilitando  a 
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aproximação do educador com a realidade dos educandos, identificando com isso a 

consciência que eles têm dessa realidade. 

Isso pode ser evidenciado a seguir: 

 

Captá-los e entendê-los é entender os homens que os encarnam e a realidade a eles 

referida. Mas, precisamente porque não é possível entendê-los fora dos homens, é 

preciso que estes também os entendam. A investigação temática se faz, assim, um 

esforço comum de consciência da realidade e de autoconsciência, que a inscreve 

como ponto de partida do processo educativo, ou da ação cultural de caráter 

libertador (Freire, 2011 p.58). 

 

Na investigação temática, o educador busca, no universo do aluno e da sociedade onde 

ele vive, os temas centrais de sua biografia, os chamados temas geradores, que guiarão a ação 

pedagógica. 

Os temas são chamados de geradores porque possuem a possibilidade de se dividir em 

vários outros temas que, por sua vez, provocam novas tarefas que devem ser cumpridas 

(FREIRE, 2011). Essas temáticas servem como ponto de partida para a busca dos conteúdos. 

Além disso, podem ser aplicadas em várias áreas de conhecimento se relacionando com os 

conteúdos de cada área, induzindo a uma abordagem interdisciplinar do currículo. 

De acordo com Tozoni-Reis (2006), o tema gerador é o ponto inicial para o processo 

de construção da descoberta. Por emergirem do saber popular, os temas geradores são 

retirados da prática de vida dos educandos, servindo aos processos de codificação-

decodificação e problematização da situação.  

No processo de codificação-decodificação de tais temáticas, educando e educador 

buscam, através do diálogo, o seu significado social, tomando, assim, consciência do mundo 

vivido. A problematização da situação tenta superar uma primeira visão mágica por uma visão 

crítica, partindo para a transformação do contexto vivido, pois, a educação não é só ciência; é 

arte, conscientização, projeto que deve desembocar na práxis dialógica, isto é, na 

transformação da realidade das pessoas envolvidas. 

Os temas geradores permitem ao educando concretizar, metodologicamente, o esforço 

de compreensão da realidade que ele vive alcançando um nível mais crítico de conhecimento 

dessa realidade, pela experiência da reflexão coletiva da prática social real (FREIRE, 2011). 

A consolidação da Educação de Jovens e Adultos observada nas últimas décadas se 

deve, em grande parte, as ideias de Paulo Freire, onde podemos destacar: a aprendizagem a 

partir do conhecimento do sujeito; a noção de ensinar a partir de temas geradores; a educação 
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como ato de conhecimento e de transformação social; a politicidade da educação; a 

preocupação com a liberdade, com o diálogo e o dialógico; a importância do respeito à 

identidade cultural dos alunos e aos saberes construídos pelos seus fazeres.  

As especificidades dessa modalidade de educação passaram a ser reconhecidas, 

conduzindo à exigência de um tratamento específico nos planos pedagógico e didático.  A 

Educação de Jovens e Adultos não pode ser mais tratada hoje como um nível de ensino, mas 

sim como uma modalidade de educação básica.  

Influenciada pela proposta freireana de definir temas geradores, a escolarização de 

jovens e adultos deve apresentar um currículo mais flexível e adequado tanto às experiências, 

quanto a vivência do educando, possibilitando também uma abordagem interdisciplinar do 

currículo (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001).  
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3 SUJEITOS E CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Os cursos de PROEJA foram implementados no estado do Rio Grande do Norte no 

então Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), a partir do segundo semestre de 

2006, nas Unidades de Ensino Descentralizadas (UNEDs) de Mossoró, Zona Norte de Natal, 

Currais Novos e Ipanguaçu nos cursos de Informática, Alimentos e Agroecologia.  

 Esses cursos apresentam uma carga horária total de 2.800 a 3100 horas, distribuídas 

em 3 ou 4 anos, das quais 400 horas são de prática profissional, de acordo com as diretrizes 

para esta modalidade de ensino. 

 Hoje o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) conta com dezesseis Campus sendo que  em  dez deles são ofertados cursos de 

PROEJA como mostrado no Quadro 1. 

Quadro 1- Cursos de PROEJA no IFRN 

Campus Curso 

Apodi Zootecnia 

Caicó Eletrotécnica e Informática 

Currais Novos Alimentos e Informática 

Ipanguaçu Agroecologia, Informática e Manutenção 
de computadores. 

João Câmara Cooperativismo e informática 

Macau Recursos pesqueiros e Química 

Mossoró Edificações  

Natal - Cidade Alta - 

Natal-Central - 

Natal - Zona Norte Comércio, Eletrotécnica, Eletrônica e 
Manutenção e suporte em informática. 

Nova Cruz - 

Parnamirim - 

Pau dos Ferros Informática e Alimentos 

Santa Cruz Refrigeração e Informática 

São Gonçalo do Amarante - 

Educação à distância - 

Fonte :elaborado pelo autor 

 

No Estado do Rio Grande do Norte, segundo dados do Censo Escolar 2010 (BRASIL, 

2010), divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), no 

ensino médio, a taxa de evasão escolar chega a 19,7%, ou seja, de cada turma de 50 alunos, 

cerca de dez desistem de continuar estudando. Essa grande evasão escolar gera um grande 

contingente de pessoas adultas que não consegue se inserir no mercado de trabalho devido à 

falta de escolaridade. 
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A interiorização do Instituto Federal do Rio Grande do Norte permitiu a esse grande 

contingente de jovens e adultos, que estava à margem do sistema educacional, o acesso ao 

ensino técnico integrado de nível médio gratuito e de qualidade na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos, possibilitando a elevação da escolaridade da população, promovendo a 

inclusão social de jovens e adultos no mundo do trabalho, disseminando novas tecnologias, 

buscando com isso um desenvolvimento local e regional, já que os cursos técnicos foram 

implementados a partir das potencialidades econômicas de cada região, gerando melhorias 

concretas para a qualidade de vida da população. 

Essa pesquisa foi realizada no Campus do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

(IFRN), localizado na Zona Norte de Natal, a maior dentre as quatro zonas administrativas da 

cidade do Natal tanto em extensão territorial, quanto em população, onde são oferecidos na 

modalidade PROEJA os cursos de Comércio, Eletrotécnica, Eletrônica e Manutenção e 

suporte em informática.  

Para a realização desse trabalho, selecionamos uma turma do 6º período do curso de 

manutenção e suporte em informática do turno noturno do Campus Zona Norte. Essa turma 

conta com nove alunos, cuja faixa etária está entre 20 e 45 anos. 

A Zona Norte é atualmente a região que mais cresce na cidade de Natal. Por anos 

esquecida, esta região está sofrendo um intenso crescimento econômico, entretanto uma 

grande parte da população da Zona Norte está à margem desse crescimento, haja vista seus 

habitantes são, em sua maioria, de classe média baixa e classe baixa.  

Segundo dados obtidos no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) o 

público que frequenta os cursos de PROEJA no Campus Zona Norte são, na sua maioria, 

pardos, solteiros, com filhos, provenientes da Rede Pública de Ensino, com renda bruta 

familiar entre 1 e 2 salários mínimos e a desempregados. (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2013). 

A elevação da escolaridade desse público é necessária e urgente, pois permite 

melhores condições de inserção do mercado de trabalho através do aporte de novos 

conhecimentos.  

Nesse contexto, o IFRN busca cumprir o papel de articulador da educação 

profissional, mundo de trabalho e perspectivas de desenvolvimento socioeconômico da Zona 

Norte de Natal, por intermédio da oferta pública e com qualidade dos cursos técnicos de nível 

médio integrado na modalidade EJA (SILVA; ROCHA, 2013). 

A disciplina de Química nas turmas de PROEJA no IFRN, de acordo com nossas 

observações pessoais, é ministrada geralmente de forma tradicional onde os conceitos são 
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apresentados por meio de aulas expositivas (tradicionais) discutindo aspectos teóricos e 

posteriormente a resolução de exercícios. Esse modelo é pautado na memorização de 

definições e não na compreensão e aplicação de conceitos. Neste tipo de abordagem, os 

alunos não se preocupam em compreender os conceitos trabalhados, e sim em memorizar 

fórmulas ou definições para obterem um bom resultado nas avaliações. Um fator que favorece 

essa abordagem tradicionalista no ensino de Química é a ausência de um material didático 

elaborado especificamente para essa modalidade de ensino e que leve em consideração as suas 

especificidades. 

Além disso, a ausência de uma articulação entre os conteúdos trabalhados nas 

disciplinas do núcleo estruturante, no qual a disciplina de Química é inserida com as 

disciplinas do núcleo tecnológico, que são disciplinas técnicas específicas de cada curso, 

aumenta ainda mais o desinteresse de grande parte dos alunos pela disciplina de Química. 
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4  METODOLOGIA 

 

O percurso metodológico seguido nesse trabalho se inicia com uma análise das 

ementas das disciplinas técnicas conjuntamente com a disciplina de Química dos cursos 

técnicos de eletrotécnica, eletrônica e manutenção e suporte em informática do 

PROEJA/IFRN, para delineamento do tema gerador a ser utilizado no material didático. Após 

a análise das ementas, foi definido o tema gerador. Posteriormente, foi feita a elaboração do 

material didático, utilizando o tema gerador definido na etapa anterior. A próxima etapa do 

percurso metodológico foi a aplicação do material didático elaborado, numa turma do 6º 

período do curso de manutenção e suporte em informática período noturno do Campus Zona 

Norte do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN). 

Finalizamos o estudo avaliando o material didático por meio de uma abordagem 

qualitativa, onde utilizamos como instrumento de pesquisa uma entrevista com os alunos.   

As etapas deste trabalho estão apresentadas através do fluxograma da Figura 1. 

Figura 1 – fluxograma da metodologia do trabalho 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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5  ANÁLISE DAS EMENTAS E A DEFINIÇÃO DO TEMA GERADOR 

 

 

As ementas das disciplinas técnicas dos cursos de eletrônica, eletrotécnica e manutenção 

e suporte em informática do IFRN na modalidade de educação profissional de jovens e 

adultos (PROEJA) foram analisadas conjuntamente com a ementa da disciplina de Química 

buscando o delineamento do tema gerador. 

Devemos destacar que a análise das ementas das disciplinas foi influenciada pelas 

experiências vividas durante o período em que lecionamos a disciplina de Química nos cursos 

de PROEJA, onde o diálogo constante entre educador e educando foi sempre estimulado. 

Onde um conceito químico, que sempre emergia nas discussões vivenciadas, era o conceito de 

reações de oxidação-redução.  

Na ciência química, um dos seus grandes eixos é o estudo da ocorrência das reações 

químicas.  Segundo Sanjuan et al (2009), esse tema permite abordar e identificar a presença 

dos três aspectos do conhecimento químico, os aspectos macroscópicos (fenomenológico), 

microscópicos (teorias e modelos) e simbólicos (representacionais). Sendo muito relevante 

para a compreensão do mundo físico, permitindo o estabelecimento de relações concretas com 

o cotidiano do aluno. Dentre os vários exemplos de reações químicas, uma das mais 

importantes é aquela que envolve a transferência de elétrons, como por exemplo, as reações 

de corrosão, essas reações são denominadas reações de oxidação e redução ou, 

simplificadamente, de reações de oxirredução. Os mecanismos de várias reações químicas são 

melhor compreendidos fazendo-se uso do conceito de oxidação- redução. 

As reações de oxirredução possibilitam o entendimento de processos de corrosão 

utilizados para produzir circuitos eletrônicos empregados em componentes computacionais. 

Logo, tem aplicação muito importante e é frequentemente utilizada em disciplinas técnicas 

dos cursos de eletrotécnica, eletrônica e manutenção e suporte em informática. Aliado a isso, 

entendemos que inúmeros fenômenos que ocorrem no cotidiano e que são primordiais para 

nossa sobrevivência, para nossa qualidade de vida ou, ainda, indesejáveis as indústrias estão 

relacionados a reações de oxirredução. 

 A análise das ementas das disciplinas seguiu o seguinte roteiro: 

 analisar as ementas buscando uma temática que apresentasse uma relação com um 

conceito químico que sempre emergia nas discussões que aconteciam durante as aulas 

ministradas nas turmas de PROEJA dos cursos citados, o conceito de oxirredução; 
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 analisar a ementa da disciplina de Química, buscando conteúdos conceituais que 

poderiam ser associados à futura prática profissional dos alunos dos cursos de 

eletrônica, eletrotécnica e manutenção e suporte em informática do PROEJA, que 

pudessem ser abordados no contexto das disciplinas técnicas;  

 decodificar as ementas das disciplinas técnicas buscando relacionar os conteúdos 

abordados com conceitos químicos; 

 procurar nas ementas das disciplinas técnicas conteúdos conceituais que abordassem o 

conceito de oxirredução. 

Dentre as disciplinas que tiveram suas ementas analisadas podemos destacar a 

disciplina de eletrônica I, ministrada no curso de eletrônica, e a disciplina de eletrônica 

analógica dos cursos de eletrotécnica e manutenção e suporte em informática, além das 

disciplinas de Química I e II dos referidos cursos. As ementas são apresentadas nos quadros a 

seguir: 

 

Quadro 2- Ementa da disciplina de eletrônica analógica do curso de Manutenção e Suporte 

em Informática 
Curso: Técnico em Manutenção de Computadores na modalidade EJA 

Disciplina: Eletrônica Analógica Carga-Horária: 90h (120 h/a) 

Objetivos 

Conhecer os componentes eletrônicos básicos passivos e ativos; compreender funcionamento dos componentes 

eletrônicos e atuação nos circuitos eletrônicos básicos; analisar diferentes circuitos eletrônicos; Distinguir a 

utilização de CC e CA nas aplicações eletrônicas; utilizar instrumentos de medição para a análise de circuitos 

eletrônicos; aplicar técnicas e procedimentos para manutenção de circuitos eletrônicos. 

Conteúdo Programático 

1. Simbologia e diagramas de circuitos eletrônicos 

2. Diodo semicondutor  

2.1.  Diodo de retificação 

2.2.  Diodos especiais 

2.3.  Leds 

2.4. Diodo Zener 

2.5. Fotodiodos 

2.6. Optoacopladores 

3. Circuitos a diodo 

3.1. Circuitos retificadores 

3.2. Fontes DC lineares com filtragem capacitiva 

3.3. Reguladores a Zener 

4. Transistores bipolares 

4.1. Constituição 

4.2. Funcionamento  

4.3. Polarização DC 

4.4. Utilização do transistor como Chave eletrônica 

4.5. Aplicações 

5. Transistores de Efeito de Campo 

5.1. Constituição 

5.2. Funcionamento 

5.3. Aplicações 

6. Amplificadores operacionais 

6.1. Constituição 

6.2. Funcionamento 
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6.3. Polarização DC 

6.4. Aplicações 

7. Utilização de equipamentos de medição de sinais em equipamentos eletrônicos. 

8. Técnicas de manutenção de circuitos eletrônicos. 

Fonte : IFRN (2009) 

 

 

Quadro 3- Ementa da disciplina de eletrônica do curso de Eletrotécnica 

Curso: Técnico de Nível Médio Integrado em Eletrotécnica na Modalidade EJA 

Disciplina: Eletrônica I  

Carga Horaria: 90h (120h/a) 

Objetivos 

Relacionar e explicar o funcionamento dos principais componentes eletrônicos; projetar circuitos eletrônicos 

básicos; executar esquemas eletrônicos; montar circuitos eletrônicos e compreender o funcionamento dos 

mesmos; detectar falhas nos circuitos eletrônicos. 

Conteúdo Programático 

1. Corrente e tensão elétrica – conceitos básicos; 

2. Instrumentos de Laboratório; 

3. Resistores, capacitores, bobinas e transformadores; 

4. Diodos, circuitos retificadores e fontes de alimentação; 

5. Transistores bipolares e de efeito de campo; 

6. Amplificadores transistorizados e operacionais; 

7. Filtros ativos e passivos; 

8. Osciladores; 

9. Tiristores (SCR, DIAC e TRIAC); 

10. Circuitos Integrados Lineares diversos; 

11. Circuitos eletrônicos de potencia 

Fonte : IFRN (2007) 

 

Quadro 4- Ementa da disciplina de eletrônica analógica do curso de Eletrônica 

Curso:  Técnico de Nível Médio em Eletrônica na modalidade EJA 

Disciplina: Eletrônica Analógica Carga-Horária: 60h (80h/a) 

Objetivos 

Conhecer os componentes eletrônicos básicos passivos e ativos; compreender funcionamento dos componentes 

eletrônicos e atuação nos circuitos eletrônicos básicos; analisar diferentes circuitos eletrônicos;distinguir a 

utilização de CC e CA nas aplicações eletrônicas; utilizar instrumentos de medição para a análise de circuitos 

eletrônicos; 

Conteúdo Programático 

1. 1. Simbologia e diagramas de circuitos eletrônicos 

2. Diodos semicondutores 

2.1. Diodo de retificação 

2.2. Diodos especiais 

2.3. Leds 

2.4. Diodo Zener 

2.5. Fotodiodos 

2.6. Optoacopladores 

3. Circuitos a diodo 

3.1. Circuitos retificadores 

3.2. Fontes CC lineares com filtragem capacitiva 

3.3. Reguladores a Zener 

4. Transistores bipolares 

4.1. Constituição 

4.2. Funcionamento 

4.3. Polarização CC 

4.4. Aplicações 

5. Transistores de Efeito de Campo 
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5.1. Constituição 

5.2. Funcionamento 

5.3. Polarização CC 

5.4. Aplicações 

6. Amplificadores operacionais 

6.1. Constituição 

6.2. Funcionamento 

6.3. Polarização CC 

6.4. Aplicações 

Fonte : IFRN (2008) 

 

Quadro 5- Ementa da disciplina de Química I dos cursos de Eletrotécnica, Eletrônica e 

Manutenção e Suporte em informática.  

Cursos: Técnico em eletrotécnica, eletrônica e manutenção de computadores na modalidade EJA 

Disciplina: Química I Carga-Horária: 60h (80 h/a) 

Objetivos 

- Ler e interpretar códigos, nomenclaturas e textos próprios da Química e da Ciência, transposição entre diferentes 

formas de representação, a busca de informações, a produção e análise crítica de diferentes tipos de textos; 

- Utilizar corretamente ideias, conceitos, leis, modelos e procedimentos científicos associados à Química; 

-  Compreender a inserção do conhecimento científico nos diferentes setores da sociedade, suas relações com os 

aspectos políticos, econômicos e sociais de cada época e com a tecnologia e cultura contemporâneas. 

 

Conteúdo Programático 

1.Introdução ao estudo da Química 

1.1 O que é Química ? 

1.2 O que a Química estuda ? 

1.3 A contribuição da Química para a sociedade 

2.Propriedades dos materiais 

2.1 A Matéria e suas propriedades (gerais, funcionais e específicas) 

2.2 Energia 

2.3 Estados de agregação da matéria 

2.4 Mudanças de estado físico 

2.5 Fenômenos físicos e químicos 

2.6 Representação das reações químicas – equações químicas 

2.7 Sistemas , substâncias puras e misturas 

2.8) Principais processos de separação de misturas 

3. Modelos sobre a constituição da matéria: 

3.1 Os primeiros modelos atômicos 

3.2 Leis ponderais: Conservação da massa (Lavoisier) e proporções definidas(Proust) 

3.3 Modelo atômico de Dalton 

3.4 Substâncias Simples e Compostas. 

3.5 Alotropia 

3.6 Representação das transformações químicas a partir dos códigos, símbolos e expressões próprios da Química. 

3.7 Modelo atômico de Thomson 

3.8 Modelo atômico de Rutherford 

3.9 Modelo atômico de Rutherford-Bohr 

3.10 Número atômico, número de massa, isótopos,isóbaros, isótonos massa atômica. Elementos químicos 

3.11 Distribuição eletrônica em níveis e subníveis 

4. Classificação periódica 

4.1 Evolução da organização periódica 

4.2 Divisão e características da Classificação Periódica 

4.3 Periodicidade das configurações eletrônicas 

4.4 Propriedades periódicas 

5. Interações atômicas e moleculares 

5.1 Introdução ao estudo das ligações químicas 

5.2 Modelo do octeto e estabilidade dos gases nobres 
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5.3 Estrutura eletrônica de Lewis 

5.4 Modelo da ligação iônica, fórmula unitária e propriedades das substâncias iônicas 

5.5 Modelo da ligação covalente, fórmula eletrônica de Lewis, fórmula estrutural plana e propriedades das 

substâncias moleculares 

5.6 O modelo da ligação metálica, propriedades das substâncias metálicas e as ligas metálicas 

6. Funções da Química inorgânica 

6.1 Introdução as funções inorgânicas 

6.2 Soluções eletrolíticas e não eletrolíticas 

6.3 Ácidos : ácido segundo a teoria de ionização de Arrhenius, classificação,força, nomenclatura e fórmulas,. 

6.4 Bases ou hidróxidos: base segundo a teoria de dissociação de Arrhenius, classificação,força, nomenclatura e 

fórmulas. 

6.5 Escala para medir o caráter ácido e básico: pH 

7. Reações químicas 

7.1 Reações e equações químicas 

7.2 Balanceamento de equações químicas 

7.3 tipos de reação química – síntese, decomposição,simples troca e dupla troca 

Fonte : IFRN (2009) 

 
 

Quadro 6- Ementa da disciplina de Química II dos cursos de Eletrotécnica, Eletrônica e 

Manutenção e Suporte em informática.  

Cursos: Técnico em eletrotécnica, eletrônica e manutenção de computadores na modalidade EJA 

Disciplina: Química II Carga-Horária: 60h (80 h/a) 

Objetivos 

- Ler e interpretar códigos, nomenclaturas e textos próprios da Química e da Ciência, transposição entre diferentes 

formas de representação, a busca de informações, a produção e análise crítica de diferentes tipos de textos; 

- Utilizar corretamente ideias, conceitos, leis, modelos e procedimentos científicos associados à Química; 

-  Compreender a inserção do conhecimento científico nos diferentes setores da sociedade, suas relações com os 

aspectos políticos, econômicos e sociais de cada época e com a tecnologia e cultura contemporâneas. 

Conteúdo Programático 

1. Aspectos quantitativos das transformações químicas 

1.1 Relações estequiométricas fundamentais 

1.2 Excesso e limitante 

1.3 Pureza e rendimento 

2. Estudo das Soluções: 

2.1 Classificação das soluções 

2.2 Solubilidade. 

2.3 Unidades de concentração das soluções : g/L, mol/L, mol/Kg relações em massa e relações em volume. 

2.4 Diluição 

2.5 Misturas de soluções : mesmo soluto 

2.6 Poluição e tratamento de água. 

3.Cinética Química 

3.1 taxa de desenvolvimento de uma reação 

3.2 Condições para que uma reação ocorra 

3.3 Fatores que influenciam a taxa de desenvolvimento de uma reação química 

4. Funções da Química orgânica 

4.1 Introdução á química orgânica 

4.2 Características gerais dos compostos orgânicos. 

4.3 Classificação das cadeias carbônicas; 

4.4 Principais funções orgânicas: Hidrocarboneto (alcanos,alcenos e alcinos), álcool, aldeído, cetona, ácido 

carboxílico, éster, éter, aminas (Estrutura, Propriedades físicas e químicas) 

5. Noções básicas sobre polímeros 

5.1 Macromoléculas naturais: Amido, glicogênio, celulose, proteínas, enzimas e borracha natural. 

5.2 Macromoléculas sintéticas : Borracha sintética, polietileno, poliestireno, PVC, Teflon, náilon 

6. Petróleo, gás natural e carvão. Madeira e hulha. Biomassa. Biocombustíveis. Impactos ambientais de 

combustíveis fósseis 
 

Fonte : IFRN (2009) 
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Após a análise das ementas das disciplinas técnicas, conjuntamente com a disciplina de 

Química dos cursos de eletrônica, eletrotécnica e manutenção e suporte em informática do 

IFRN e partindo também do saber obtido da vivencia da prática educativa com a Educação 

Profissional de Jovens e Adultos definimos como tema gerador a “eletrônica”. Essa temática 

apresenta grande relevância para os alunos dos cursos eletrotécnica, eletrônica e manutenção e 

suporte de informática do IFRN, a sua escolha teve como intenção trabalhar um tema que 

estivesse o mais próximo possível da realidade dos educandos e que permitisse a abordagem 

de conteúdos conceituais químicos. 
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6  MATERIAL DIDÁTICO          

 

 Neste capítulo apresentaremos a fundamentação teórica que permitiu a produção do 

material didático, as etapas do seu desenvolvimento, a sua aplicação e posterior avaliação. 

 

6.1  A FUNDAMENTAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

Ainda é comum, nos dias atuais, observar, com frequência, nas aulas de Química a 

utilização de uma metodologia que prioriza a memorização de regras, fórmulas, reações, 

definições e tabela periódica. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1999, 

p.32): 

 

O ensino de Química tem se reduzido à transmissão de informações, definições e 

leis isoladas, sem qualquer relação com a vida do aluno, exigindo deste quase 

sempre a pura memorização, restrita a baixos níveis cognitivos. Enfatizam-se muitos 

tipos de classificação, como tipos de reações, ácidos, soluções, que não representam 

aprendizagens significativas. Transforma-se, muitas vezes, a linguagem química, 

uma ferramenta, no fim último do conhecimento. Reduz-se o conhecimento químico 

a fórmulas matemáticas e à aplicação. 

 

 O acúmulo de informações isoladas está sendo substituído por um conhecimento 

escolar baseado na contextualização e na interdisciplinaridade, cujo objetivo é incentivar o 

raciocínio e a capacidade de aprender. O ensino de Química deve ter como função contribuir 

para uma visão mais ampla do conhecimento que possibilite uma melhor compreensão do 

mundo físico, além de contribuir, ainda, para a construção da cidadania, colocando em pauta 

conhecimentos socialmente relevantes que façam sentido e possam se integrar à vida do aluno 

(BRASIL, 2000). 

No que se refere à Educação de Jovens e Adultos, entendemos que é necessário 

ensinar Química utilizando estratégias que se originem a partir do educando, e que considere 

suas experiências pessoais e profissionais. Despertando no mesmo, portanto, a capacidade de 

observação e a criticidade, promovendo, desse modo o conhecimento e situando o educando 

como centro do processo de aprendizagem, dando respostas significativas ao seu viver. 

Propostas desarticuladas com o contexto do cotidiano desses alunos e com as peculiaridades 

inerentes a modalidade EJA, aumentam as dificuldades de aprendizagem, contribuindo para a 
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já acentuada repetência e evasão verificada nessa modalidade de ensino (COSTA; 

KRUMMENAUER; SILVEIRA, 2010).  

Segundo Maldaner (2000), Schnetzler (2002) e Santos e Schnetzler (1997) apud  

Lambach e Marques (2009, p.220) 

 

O ensino de Química no Ensino Médio tem se caracterizado, entre outros aspectos, 

por se prender ao empiricismo, à matematização dos fenômenos e à memorização de 

uma linguagem própria dessa ciência. Esses elementos são frequentemente 

encontrados no discurso dos docentes que atuam no ensino regular, mas também 

parecem povoar o pensamento dos professores que atuam na EJA, apesar desta 

modalidade da educação básica ter encaminhamentos legais e metodológicos 

específicos, os quais se direcionam para um fazer pedagógico diferenciado. 

 

O ensino de Química na Educação de Jovens e Adultos necessita, devido às 

peculiaridades dessa modalidade, de estratégias inovadoras. Devemos tornar o conhecimento 

químico relevante e significativo para o educando, permitindo a ele estabelecer relações entre 

situações vividas no seu cotidiano e os conteúdos abordados na sala de aula. O material 

didático é uma ferramenta de grande importância para o desenvolvimento de estratégias 

inovadoras para o ensino de Química na Educação de Jovens e Adultos, auxiliando o 

educador na busca de caminhos para a sua prática pedagógica. 

Segundo Del Pino e  Eichler (2010, p.651) 

 

[...]a pedagogia de Paulo Freire serve de inspiração e de suporte teórico para o 

desenvolvimento de ações formativas que utilizam a produção de material didático 

como estratégia. Nesse sentido, utiliza-se o desenvolvimento de temas geradores 

para superar o problema da elaboração dos conteúdos curriculares e da 

aprendizagem dos conceitos disciplinares. 

 

 Segundo Feitosa (1999) apud Mello e Ribeiro (2010) o tema gerador permite a 

interdisciplinaridade e tem como princípio metodológico a promoção de uma aprendizagem 

global não fragmentada. 

Dentre os temas geradores, que podem ser utilizados no ensino de Química, podemos 

destacar: os agrotóxicos, a problemática do lixo, a poluição das águas, a poluição atmosférica, 

os biocombustíveis que permitem trabalhar vários conteúdos conceituais da disciplina de 

Química. 
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6.2  A PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

O material didático proposto nesse trabalho foi desenvolvido a partir do tema gerador, 

“eletrônica”, que servirá como ponto de partida para a busca dos conteúdos conceituais 

abordados no mesmo. O tema gerador permite o desenvolvimento de um material didático que 

possibilita a interdisciplinaridade, onde são abordados vários conceitos químicos e físicos, 

organizados de maneira que cada elemento de informação apresente uma conexão lógica ou 

conceitual com os outros elementos e com o tema gerador, promovendo, pois, uma 

aprendizagem global. 

Segundo Mccomb e Shamieh (2010), a eletrônica é o ramo da ciência e da tecnologia 

que faz uso do movimento controlado de elétrons através de diferentes meios. Manipulando o 

fluxo de elétrons, os componentes eletrônicos permitem que façamos coisas incríveis com a 

eletricidade, como captar, transmitir e processar informações e atividades essenciais nos 

computadores. A compreensão do conceito de eletrônica e de suas possíveis aplicações foi 

essencial para entender a sua relevância nos cursos de eletrônica, eletrotécnica e manutenção 

e suporte em informática do IFRN na modalidade EJA. 

O material didático desenvolvido nesse trabalho possibilitará a abordagem de vários 

conceitos químicos e físicos, dentre os quais daremos destaque ao conceito de reações de 

oxidação-redução pela sua importância para cursos que são os objetos dessa pesquisa.  

Todavia, na literatura são apontadas alternativas e dificuldades de aprendizagem para 

esses conceitos. Dentre as quais podemos destacar a interpretação dos estudantes que 

finalizam o ensino médio sobre as reações de oxirredução, está muito mais próximo de uma 

concepção superficial de que estas reações são processos que envolvem o oxigênio, do que 

processos que envolvem transferência eletrônica (BUESO, FURIÓ E MANS, 1988). 

Segundo Mendonça (2002), para que haja uma melhor compreensão do conceito de 

oxidação-redução pelos estudantes, os livros didáticos deveriam, no tratamento desse tópico, 

registrar enfoques sobre: 

 

 o fenômeno da transferência de elétrons; 

 a conservação dos elementos químicos em tais reações; 

 além das discussões sobre suas dimensões sociais, ambientais, políticas e econômicas. 
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Ainda segundo Mendonça (2002) é de fundamental importância que se desvincule as 

reações de oxidação da obrigatória ideia de que as mesmas só ocorrem na presença de 

oxigênio. 

O material didático desenvolvido se configura como um material diferenciado em 

comparação com os livros didáticos tradicionais, haja vista a proposta que utilizamos partir 

dos pressupostos do Educador Paulo Freire. Esse trabalho busca apresentar, aos alunos do 

PROEJA, o conceito de oxirredução e os outros conceitos químicos e físicos, associados à 

temática, eletrônica, de forma adequada a essa modalidade de ensino.  

Cada conteúdo, presente no material didático, foi organizado de forma sequencial, 

através de uma sequência lógica, permitindo ao aluno articular os diversos conceitos que lhe 

foram apresentados gradativamente, para construir uma compreensão cada vez mais 

aprofundada da temática abordada. A utilização de um tema gerador possibilita trabalhar esses 

conceitos de uma forma significativa para os educandos, já que os mesmos estão atrelados à 

futura prática profissional dos educandos e consequentemente a sua realidade. 

O material foi produzido levando em consideração o principio da dialogicidade, 

permitindo aos educandos atuarem como sujeitos da ação educativa. A partir desse diálogo 

vivenciado com os educandos o material didático permite ao educador constituir-se como 

mediador do processo de ensino- aprendizagem, possibilitando aos educandos superarem sua 

visão de mundo adquirida pelo saber popular através do início da compreensão do 

conhecimento químico. 

As atividades propostas no material didático buscam, principalmente, o 

comprometimento e o envolvimento contínuo do aluno do PROEJA no processo de ensino-

aprendizagem e sua participação como agente ativo na construção do conhecimento. 

Na produção do material didático utilizamos elementos de vários autores, mas sempre 

mantendo uma autonomia, desenvolvendo um material próprio baseado na minha vivência 

com as turmas de PROEJA. O produto desse trabalho foi desenvolvido na forma de cartilha e 

apresenta cinco unidades divididas da seguinte forma: 

 Cartilha 1- A eletrônica na nossa vida 

Nesta cartilha iniciamos com uma investigação sobre o conceito de eletrônica com os 

alunos utilizando como motivador inicial da discussão uma reportagem sobre a importância 

dos equipamentos eletrônicas na vida moderna, cujo título é “Família fica 6 meses sem 

eletrônicos e relata experiência em livro” , disponível em: 

<http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,familia-fica-6-meses-sem-eletronicos-e-

http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,familia-fica-6-meses-sem-eletronicos-e-relata-experiencia-em-livro,731081,0.htm
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relata-experiencia-em-livro,731081,0.htm>. Na segunda etapa utilizamos um episódio da série 

“Mundos invisíveis” produzida pela Rede Globo de televisão e exibida no programa 

Fantástico e que está disponível em:http://www.youtube.com/watch?v=d8aTgIAMkCE. 

Nesse episódio temos uma pequena introdução sobre a relação existente entre a eletrônica e a 

Química. 

 Cartilha 2- A eletrônica e os modelos atômicos 

Nesta cartilha, os alunos são apresentados à estrutura da matéria com a introdução dos 

modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, bem como as representações da 

realidade que construímos para ajudar a entendê-los. Após a introdução dos principais 

modelos atômicos trabalhamos a relação entre o conceito de eletrônica e os elétrons, 

partículas formadoras da matéria, apresentando com isso o conceito de eletricidade. 

Trabalhamos também o modelo do “mar de elétrons”, já que esse é fundamental para a 

compreensão do conceito de ligação metálica e possibilitará a diferenciação de materiais 

condutores e não condutores. 

 Cartilha 3- A construção de um circuito eletrônico 

Nesta cartilha trabalhamos o conceito de processo de corrosão, através de uma 

atividade experimental, onde produzimos um circuito eletrônico artesanal utilizando esse 

processo. Os alunos observam as modificações sofridas pelos materiais durante a corrosão e 

tentam formular explicações para isso. 

 Cartilha 4- Os fenômenos Químicos e a construção de um circuito eletrônico 

Na quarta cartilha são abordados os conceitos de fenômenos químicos e físicos, as 

condições para a ocorrência de transformações químicas e a representação de fenômenos 

químicos através de equações químicas. Todos esses tópicos trabalhados em função da 

experiência da produção de um circuito eletrônico artesanal, realizada na cartilha de número 

três. 

 Cartilha 5- Reações de oxirredução 

Para finalizar o material didático foram abordados os conceitos de número de oxidação 

e redução, relacionando-os ao processo de corrosão observado na placa metálica artesanal 

construída durante o circuito eletrônico. 

A seguir apresentamos no quadro 7 os conteúdos conceituais abordados em cada um 

das cartilhas e as estratégias pedagógicas que serão utilizadas na aplicação das mesmas 

http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,familia-fica-6-meses-sem-eletronicos-e-relata-experiencia-em-livro,731081,0.htm
http://www.youtube.com/watch?v=d8aTgIAMkCE
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Quadro 7- Conteúdos e estratégias pedagógicas 

Cartilha Conteúdos conceituais Estratégias pedagógicas 

1) A eletrônica na nossa vida - Eletrônica Utilização de material 

multimídia 

2) A eletrônica e os modelos atômicos - Modelos atômicos de Dalton, 

Rutherford e Rutherford-Bohr; 

- Modelo do mar de elétrons para ligação 

metálica 

 

Aula expositiva e 

dialogada. 

3) A construção de um circuito 

eletrônico 

- Corrosão Atividade experimental  

4) Os fenômenos químicos e a 

construção de um circuito eletrônico 

- Fenômenos físicos e químicos; 

- Representação dos fenômenos químicos 

e as condições para sua ocorrência. 

Aula expositiva e 

dialogada. 

5) Reações de oxirredução - Número de oxidação 

- Oxidação e redução 

Aula expositiva e 

dialogada 

Fonte : elaborado pelo autor 

 

 

6.3 A APLICAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

O material didático foi aplicado em três encontros de quatro aulas cada, totalizando 12 

aulas de 45 minutos. A metodologia utilizada na aplicação do material didático foi de aulas 

expositivas e dialogadas utilizando projetor multimídia e a realização de uma atividade em 

laboratório. 

No primeiro encontro foram trabalhadas as cartilhas 1 - A eletrônica na nossa vida e a 

cartilha 2 - A eletrônica e os modelos atômicos. Essa primeira etapa da aplicação contou com 

a participação de sete alunos, como mostra a figura 2. Esta aula foi ministrada com a 

utilização de slides.  

Figura 2- Início da aplicação da material didático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 
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No segundo encontro, que contou com a participação de cinco alunos, a turma foi levada 

para o laboratório de Química para a construção artesanal de um circuito eletrônico pelo 

método de corrosão, seguindo o roteiro proposto na cartilha três.  As etapas de construção do 

circuito estão ilustradas na Figura 3. 

Figura 3- produção do circuito eletrônico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

No terceiro encontro, que contou com a participação de quatro alunos, foi trabalhado a 

cartilha quatro - Os fenômenos Químicos e a construção de um circuito eletrônico e a cartilha 

Cinco - As Reações de oxirredução. Também foi aplicado um instrumento de avaliação do 

material didático aplicado. 

 

 

6.4 A AVALIAÇÃO DA MATERIAL DIDÁTICO 

 

A metodologia para avaliar o material didático se deu por meio de uma abordagem 

qualitativa, onde foi utilizado, como instrumento de pesquisa, um questionário com perguntas 

abertas que se encontra no (Apêndice “B”). O Objetivo da aplicação desse instrumento era 

investigar a visão dos educandos sobre o material didático proposto nesse trabalho.   
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As quatro categorias que emergem da aplicação do instrumento de pesquisa foram a 

inovação do material didático, a linguagem utilizada, a compreensão dos conceitos 

trabalhados e por último as sugestões para melhoria do material. 

Um total de quatro alunos participaram da avaliação na turma do 6º período. O quadro 

8 apresenta as informações do perfil dos alunos envolvidos na avaliação (idade e sexo). 

 

Quadro 8: perfil dos alunos entrevistados do 6º período 

Quantidade 4 alunos 

 

Idade 

1 aluno com 24 anos 

1 aluno com 26 anos 

1 aluno com 30 anos 

1 aluno com 46 anos 

Sexo 1 – feminino 

3- masculinos 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Os quatro alunos que participaram da avaliação do material estiveram presentes em 

todas as etapas de aplicação do material didático. 

Conforme os resultados obtidos nos questionários, segue uma breve discussão. 

 

 

6.5. DISCUTINDO OS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

Após a aplicação do material didático para alunos do curso de manutenção e suporte 

em informática, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, consideramos essencial 

analisar alguns aspectos que possam contribuir para a abordagem do material. 

Para a primeira pergunta, que buscava saber a opinião do aluno sobre o caráter 

inovador do material didático trabalhado nas aulas temos os seguintes relatos apresentados no 

quadro 9. 

 

Quadro 9: resposta dos alunos sobre o material didático 

Fonte: elaborado pelo autor 

Aluno Resposta 

Aluno 1 Sim é bem diferente, pois ele usou várias analogias que me levaram a um entendimento 

rápido e prático. 

Aluno 2 Sim é diferente, pois tem a facilidade de interagir com o aluno. 

Aluno 3 

 

Com certeza a linguagem é diferente de outros materiais que apresentam uma linguagem 

culta e muito técnica. 

Aluno 4 Sim um material bem explicativo e resumido, dando a oportunidade do aluno assimilar com 

maior prática. 
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Segundo os alunos entrevistados, percebe-se, pelas respostas apresentadas no quadro 9 

que, a totalidade dos alunos acha que o material didático utilizado é inovador, apresentando 

diferenças com relação aos materiais que eles tiveram acesso até então. 

Na segunda pergunta, buscava-se saber a opinião dos alunos a cerca da linguagem 

utilizada no material se era adequada e compreensível, temos os seguintes relatos 

apresentados no quadro 10. 

 

            Quadro 10: resposta dos alunos sobre a linguagem utilizada no material didático 

Aluno Resposta 

Aluno 1 Bem adequada para nosso nível de entendimento e conhecimento. 

Aluno 2 Sim é adequada para o EJA e bem compreensível e fácil de aprender. 

Aluno 3 Sim é de ótima compreensão 

Aluno 4 Sim, muito clara 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Segundo Machado e Moura (1996), a linguagem é fundamental na elaboração de 

conceitos atuando como mediadora da compreensão dos mesmos e também como agente de 

abstração e generalização. Seu papel não se resume a comunicação de ideias, sendo numa 

avaliação de um material didático, um dos critérios que mais merece atenção.  

A leitura das respostas dos alunos revela que os alunos avaliaram a linguagem 

utilizada no material didático como adequada para Educação de Jovens e Adultos, permitindo 

uma maior interação entre professor e aluno, e possibilitando uma compreensão dos conceitos 

químicos abordados de uma forma simples e clara. 

Na terceira pergunta se pretendia saber se o material didático tinha possibilitado a 

compreensão dos conceitos químicos trabalhados. Temos a seguir os seguintes relatos 

apresentados no quadro 11: 

 

    Quadro 11: resposta dos alunos sobre a compreensão dos conceitos químicos trabalhados 

Aluno Resposta 

Aluno 1 O material facilitou muito, pois o professor utilizou uma linguagem bem prática em relação à 

Química e as demais disciplinas. 

Aluno 2 Sim, pois com a parte prática também aplicada ficou fácil de aprender. 

Aluno 3 Sim, este material é de ampla aplicação de conteúdos tornando fácil a compreensão. 

Aluno 4 Sim foi muito proveitoso chegando a superar as aulas que tivemos em horários normais. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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A leitura das respostas dos alunos revela que eles avaliaram a aprendizagem dos 

conceitos químicos abordados no material didático como satisfatória. Um dos pontos 

enfatizados foi associar a facilidade de assimilação dos conceitos à atividade experimental 

realizada durante a aplicação do material didático. 

Segundo Del Pino e Loguercio (S.D), uma abordagem que permite que o processo de 

ensino aprendizagem seja mais efetivo pode ser a utilização de estratégias metodológicas 

pautadas na experimentação e no cotidiano dos alunos. 

Outro ponto importante é compreender como o jovem e o adulto aprendem. Conforme 

Henrique e Silva (2010) estudos indicam que o adulto tem um melhor aprendizado de forma 

experimental, quando há uma participação pessoal, física, mental e emocional. 

Na quarta pergunta, se buscava saber as sugestões dos alunos para melhoria do 

material. Temos a seguir os seguintes relatos apresentados no quadro 12: 

 

         Quadro 12: resposta dos alunos sobre sugestões para melhoria do material didático 

Aluno Resposta 

Aluno 1 Gostaria que os professores trabalhassem com seus alunos nos laboratórios e aplicando 

analogias 

Aluno 2 Nenhuma achei o material ótimo. 

Aluno 3 A ilustração de passo a passo de cálculos na obtenção do Nox dos elementos nas substâncias. 

Aluno 4 Não tenho sugestão, pois o material é de excelente qualidade. 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Dois alunos não fizeram nenhuma sugestão para a melhoria do material didático. 

Somente um dos entrevistados destacou a necessidade de uma descrição mais minuciosa da 

determinação do número de oxidação no material didático. 

Após a aplicação e análise do material didático, podemos destacar a interação dos 

alunos durante a aplicação do material didático. Nenhum dos alunos demonstrou indiferença e 

desinteresse durante o processo e as inúmeras oportunidades de diálogo, que surgiram no 

decorrer da aplicação, tornaram o processo de aprendizagem muito mais dinâmico e rico. 

Com relação aos conceitos químicos e físicos trabalhados durante a aplicação do 

material didático, os alunos já apresentavam concepções prévias sobre modelos atômicos, 

fenômenos físicos e químicos, diferença de potencial e corrente elétrica, conteúdos já vistos 

por eles nos semestres iniciais do curso nas disciplinas de Química. Isso possibilitou que a 

abordagem desses conceitos, no decorrer da aplicação do material didático, acontecesse de 

maneira satisfatória. Entretanto, outros conceitos abordados apresentaram uma maior 
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dificuldade de compreensão, dentre os quais podemos destacar: o modelo de ligação metálica 

e os conceitos de oxidação e redução. 

Metade dos alunos descrevia a ligação metálica como simplesmente uma ligação entre 

metais, mas não compreendiam o modelo utilizado para explicá-la, e consequentemente, não 

faziam a ponte entre o tipo de ligação e a propriedade dos compostos metálicos de 

conduzirem corrente elétrica, fenômeno muito importante no entendimento da eletrônica. 

No que diz respeito a reações de oxidação e redução, os alunos apresentavam uma 

concepção superficial que estas reações seriam processos provocados pelo oxigênio, não 

relacionando esses processos  a transferência de elétrons entre espécies químicas. 

Outro ponto que merece destaque é a pouca frequência dos alunos na aplicação do 

material didático. Na primeira aula, tivemos um total de sete alunos, número que caiu para 

quatro no final da aplicação. Considero esse fator como dificultador para uma melhor análise 

do material aplicado e que reputo a falta de interesse dos alunos por atividades que não 

resultam em uma bonificação de nota. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir do panorama histórico da Educação de Jovens e Adultos no nosso país foi 

possível ter uma ideia da sua relevância, das dificuldades enfrentadas e dos avanços obtidos 

no decorrer da sua trajetória. 

Muitas mudanças foram observadas na Educação de Jovens e Adultos nos últimos 25 

anos, conquistas importantes foram obtidas na legislação educacional do país no que se refere 

a essa modalidade de ensino. Entretanto, ainda persiste nos dias atuais a concepção que a 

Educação de Jovens e Adultos é uma mera reposição de estudos não realizados na infância e 

adolescência. Essa concepção compensatória é um grande obstáculo para uma prática 

educativa coerente com a realidade cultural dos educandos. 

Uma das alternativas para superar essas dificuldades é a elaboração de um material 

didático, baseado na pedagogia freiriana, que  apresente características próprias dessa 

modalidade de ensino, podendo com isso ser utilizada em turmas de Educação profissional e 

tecnológica  de Jovens e Adultos (PROEJA), como o que foi apresentado neste estudo. 

A partir da análise das ementas das disciplinas técnicas dos cursos de eletrotécnica, 

eletrônica e manutenção e suporte em informática do IFRN e utilizando a vivencia adquirida 

durante os anos de experiência com a Educação de Jovens de Adultos, onde a participação dos 

educandos foi possível encontrar a melhor temática para introdução dos conceitos de oxidação 

e redução. 

O tema gerador escolhido, a “eletrônica”, possibilitou o desenvolvimento de um 

material didático que permite a articulação de conhecimentos adquiridos em momentos 

distintos, tais como, estrutura atômica, transformações da matéria, ligações químicas e reações 

de oxirredução através desse tema gerador, que está relacionado à futura prática profissional 

do educando possibilitando dessa forma dar significado ao conteúdo de ensino. 

O material didático além de contribuir para a superação da fragmentação dos 

conteúdos químicos, possibilita também a utilização de um ponto de encontro onde podemos 

articular várias disciplinas. Isso foi feito com a introdução de alguns conceitos físicos dentre 

os quais podemos destacar corrente elétrica e diferença de potencial 

O material didático elaborado e aplicado nesse trabalho foi avaliada pelos educandos 

através de questionário, cuja análise permite concluir que os mesmos avaliaram o material 

didático como inovador, apresentando uma linguagem adequada para a EJA, permitindo uma 

maior interação entre professor e aluno e possibilitando uma compreensão dos conceitos 

químicos abordados de uma forma simples e clara. 
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A caracterização do material didático, desenvolvido nesse trabalho, por parte dos 

educandos que participaram da avaliação do mesmo, classificando-o como adequado para a 

utilização em turmas de PROEJA, não pode ser generalizada. A sua adequação está associada 

a um contexto muito pequeno, apenas uma turma com um número muito diminuto de alunos. 

A produção do material didático para os cursos de PROEJA pode ser uma estratégia 

interessante para formação inicial e continuada de professores de química, possibilitando a 

melhoria da qualidade do trabalho do professor e, por consequência, a formação de seus 

alunos. Nesse contexto a formação inicial e continuada dos educadores que vão atuar nessa 

modalidade de ensino é essencial. Os educadores precisam mergulhar no universo de questões 

que constituem a realidade desse público.  

 O material didático desenvolvido nesse trabalho poderá ter uma relevância na 

articulação de uma ponte entre as disciplinas técnicas e a disciplina de Química, 

possibilitando, ao educando, ver uma aplicação imediata do que estão aprendendo e 

aumentando o interesse dos educandos pela disciplina. Isto reflete diretamente no aumento da 

autoestima dos educandos fazendo-os perceber que eles são tão capazes de aprender como 

qualquer pessoa, promovendo motivação no processo de ensino desta modalidade.  
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APÊNDICE A – MATERIAL DIDÁTICO 
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APÊNDICE B 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA MATERIAL DIDÁTICO 
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Caro Aluno, 

Este questionário é parte de um trabalho de pesquisa desenvolvido pelo Prof. Rogério Alves 

na UFRN como parte integrante do seu projeto de Dissertação de Mestrado. Responda às 

questões propostas. Sua contribuição é imprescindível para a continuidade do nosso trabalho.  

Antecipadamente, agradecemos sua colaboração. 

Sexo:               (    ) M      (    ) F                                     Idade:   ____________       

Instituição: ___________   Curso: ______________     Período: ____________       

Já leciona:       (    ) Sim     (    ) Não 

1. Em sua opinião, o material didático trabalhado nas aulas é diferente daqueles que você já 

teve oportunidade de estudar? Em caso afirmativo, descreva o porquê. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. A linguagem do material é adequada? Compreensível? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. O material possibilitou a compreensão dos conceitos químicos trabalhados? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Que sugestões você teria para melhoria deste material? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


