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RESUMO 

 

A alfabetização científica corresponde a um processo de construção de conhecimentos 
que facilitaria ao indivíduo fazer uma leitura do mundo onde vive, decidindo e 
participando de forma ativa e responsável na solução dos problemas do seu cotidiano 
com a consciência da importância da sua atuação na transformação da sociedade. Esse 
processo é de fundamental importância para a formação do cidadão, sendo ainda mais 
imprescindível no caso do público da Educação de Jovens e Adultos. Entre as temáticas 
atuais relevantes para a alfabetização científica desses indivíduos, estão aquelas ligadas 
à Genética. A partir disso, buscou-se investigar como a EJA tem contribuído para a 
alfabetização científica dos jovens e adultos em relação à Genética em uma escola de 
Aracaju, SE. Visando atingir esse objetivo, fez-se uma pesquisa de natureza quali-
quantitativa, na forma de estudo de campo, em uma escola de Aracaju, utilizando-se 
como instrumentos de coleta: um questionário aplicado aos alunos na forma de pré e 
pós-teste, observações simples das aulas de Genética e uma entrevista semi-estruturada 
com a professora de Biologia da turma. Os dados foram analisados a partir das três 
dimensões da alfabetização científica proposta por Miller (1983). Os resultados 
mostraram que as aulas apresentam contribuições positivas em relação, principalmente, 
à compreensão de conceitos-chave de Genética, à concepção de cientista e ao 
empoderamento dos alunos. Em contrapartida, a compactação dos conteúdos e a falta de 
inserção de uma problematização sobre as implicações dos avanços do conhecimento 
científico nessa área da Ciência, podem não ter contribuído para a compreensão dos 
alunos de outros conceitos importantes para a alfabetização científica, bem como, não 
deram oportunidade de que estes entendessem melhor os impactos da Genética na 
sociedade.  
 
Palavras-chave: Letramento científico, Ensino de Biologia, Sergipe. 
  



 

ABSTRACT 
 

Scientific literacy corresponds to a process of knowledge construction that may help the 
individual to read the world where they live, so that they decide and participate actively 
and responsibly in the problems of their surroundings with the awareness of having the 
ability to transform society. This process is essential for the formation of citizens, 
especially when it comes to cases in which the public is from Youth and Adults 
Education (EJA). Among the current relevant topics to the scientific literacy of these 
individuals, there are those related to genetics. Thus, an investigation was carried out on 
how the EJA has contributed to the scientific literacy of youngsters and adults, 
concerning to genetics in a school of Aracaju, SE. Aiming to achieve this goal, a 
research of qualitative and quantitative nature was accomplished in the form of field 
study in a school in Aracaju. The following was used as data collection instruments: a 
questionnaire administered to students in the form of pre and post-test, the simple 
observations of Genetics lessons and a semi-structured interview with the Biology 
teacher. Data were analyzed in the light of the three dimensions of scientific literacy 
proposed by Miller (1983). The results point the classes have positive contributions, 
mainly towards to the understanding of key concepts of genetics, the concept of a 
scientist and the empowerment of students. In contrast, the compression of the content 
and the absence of inclusion of a broader and more problematic perspective of Genetics 
may not have contributed to the students' understanding of other important concepts for 
scientific literacy. Moreover, they were gave no opportunity to better understand the 
impacts of Genetics in society. 
 
Keywords: Scientific Literacy, Biology Teaching, Sergipe. 
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INTRODUÇÃO 

A distorção idade-série ainda é um problema educacional grave no Brasil. 

Segundo dados do IBGE (2009a), entre os brasileiros com 25 anos ou mais, cerca de 

50% tiveram durante a vida até sete anos de estudo. Na região nordeste, a situação é 

ainda pior, esse percentual chega a mais de 60%, sendo que entre os estados dessa 

região, Sergipe é o que apresenta a melhor situação (cerca de 56%), embora este valor 

ainda supere o índice nacional. 

Visando minimizar esse problema, foram criadas políticas públicas de educação, 

entre as quais se destacam a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Esta, além de ter a 

função de reparar o direito de acesso à escola, negado por motivos diversos ao indivíduo 

durante o que seria a idade obrigatória pela legislação, almeja ainda a sua qualificação 

para a sociedade e o mundo do trabalho e, por conseguinte, busca equalizar as 

oportunidades reduzindo as diferenças sociais (BRASIL, 2000). 

Pode-se dizer que essas três importantes funções da EJA (reparar, qualificar e 

equalizar) convergem para um único ponto: o desenvolvimento da cidadania. Nessa 

perspectiva, a aprendizagem ao longo da vida vai muito mais além do desenvolvimento 

pessoal ou da garantia de um direito, ela torna-se uma condição de participação dos 

indivíduos na construção de sociedades mais tolerantes, solidárias, justas, democráticas, 

pacíficas, prósperas e sustentáveis (DI PIERRO, 2005).  

Tradicionalmente, quando se pensa em EJA, lembra-se logo de programas 

direcionados à alfabetização em língua portuguesa de jovens e adultos. Porém, diante da 

complexidade do mundo contemporâneo, apenas o domínio do código da leitura e da 

escrita não é suficiente para o posicionamento do indivíduo diante de questões 

complexas da realidade, como as relacionadas à Ciência e sua importância para a 

sociedade. Atualmente, o conhecimento científico configura-se como o modelo de 

representação do mundo vigente (EL-HANI; SEPULVEDA, 2006), sendo algo tão 

penetrante e difundido na sociedade que se torna necessário produzir e organizar 

conhecimentos apropriados sobre os quais os indivíduos possam basear suas análises e 

julgamentos (DAL PIAN, 1992).  

Dentro dessa perspectiva, o ensino de Ciências na EJA pode ser uma 

possibilidade nova de interpretação de fenômenos já conhecidos pelos alunos graças às 

suas experiências adquiridas ao longo da vida. Ele pode contribuir positivamente para 
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uma elucidação da realidade que vai além da curiosidade do senso comum, chamada por 

Paulo Freire (1996) de curiosidade ingênua. Esta, por meio da criticidade e da 

aproximação metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, pode ser superada, mas 

sem perder a sua essência, tornando-se curiosidade epistemológica (FREIRE, 1996).   

Porém, todo esse benefício para a vida dos estudantes da EJA pode ser 

prejudicado, se o ensino de Ciências for tratado nos moldes de uma educação 

―bancária‖, baseada na mera comunicação pelo professor do conhecimento acumulado 

pela Ciência, sem valores ou dimensões concretas da realidade (FREIRE, 1987). Esta 

perspectiva de ensino descontextualizada e acrítica não se restringe à EJA, estando 

também presente nas salas de aula do ensino regular. Porém, na EJA, sua adoção como 

prática pedagógica pode resultar em um problema ainda mais grave. Graças à carga 

horária reduzida dessa modalidade de ensino em relação às outras, o ―professor 

conteudista‖ não terá condições de ministrar todos os conteúdos tradicionalmente 

ministrados no ensino regular, tendo que realizar uma ―compactação‖ dos mesmos. Isto 

se configura no chamado modelo tradicional de EJA, que tem suas origens no ensino 

supletivo e caracteriza-se, principalmente, pela reposição acelerada do currículo do 

ensino regular (HADDAD 2007a). Esse modelo de ensino desconsidera as ricas 

experiências de vida dos alunos da EJA, seus contextos e culturas, podendo levá-los a 

enxergarem o ensino de Ciências como pouco significativo para as suas vidas.  

Uma alternativa para um ensino de Ciências direcionado para a construção da 

cidadania, particularmente no contexto da EJA, em que os alunos são jovens e adultos 

capazes de participar da tomada de decisões na sociedade, é trabalhá-lo dentro de uma 

perspectiva de alfabetização científica. Esta pode apresentar diferentes significados, mas 

em linhas gerais, pode ser entendida como o conjunto de conhecimentos que facilitaria 

ao indivíduo fazer uma leitura do mundo onde vive, entendendo as necessidades de 

transformá-lo, e transformá-lo para melhor (CHASSOT 2010). Desse modo, alfabetizar 

cientificamente significa converter o indivíduo em um mediador eficaz entre a ciência, a 

tecnologia e a sociedade, decidindo e participando de forma ativa e responsável nos 

problemas do seu entorno com a consciência de ter capacidade de transformar a 

sociedade (ARRIBA, 2007). 

Neste sentido, as propostas mais adequadas de ensino de Ciências, 

principalmente para a EJA, seriam aquelas que favorecessem uma aprendizagem 

comprometida com as dimensões sociais, políticas e econômicas que permeiam as 

relações entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (SANTOS, P. R. 2006).  
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Diante da complexidade da Ciência e das inúmeras questões atuais com as quais 

os indivíduos se deparam que contém um componente científico, decidiu-se, nesse 

trabalho, fazer um recorte dessas questões, abordando apenas aquelas relativas à 

Genética. Essa temática envolve assuntos como clonagem, transgênicos ou células 

troncos que estão a todo o momento na mídia. Esta, por ser uma direcionadora de 

opinião, pode omitir a real complexidade dessas questões, induzindo a julgamentos 

simplistas ou até mesmo preconceituosos. Assim, a alfabetização científica em Genética 

poderia se somar à formação cultural, religiosa e política do cidadão, no embasamento 

de sua análise e posicionamento diante dessas questões.  

Apesar de ser uma abordagem relevante para a Educação de Jovens e Adultos, a 

alfabetização científica em Genética ainda é pouco pesquisada no contexto dessa 

modalidade de ensino. Na verdade, os números referentes às pesquisas em ensino de 

Biologia na EJA, de uma forma geral, são pouco expressivos. Isso foi evidenciado por 

Vilanova e Martins (2008), em análise feita nas atas dos anais do V Encontro Nacional 

de Pesquisa em Educação em Ciências (V ENPEC), realizado em 2005, no qual dos 731 

trabalhos inscritos, apenas três eram referentes ao tema Educação em Ciências na EJA. 

Curiosamente, este mesmo número de trabalhos foi identificado por Teixeira (2008) em 

um levantamento das teses e dissertações de ensino de Biologia abordando a EJA, de 

1972 a 2004, em um universo 316 trabalhos.  

Considerando-se esse reduzido número de pesquisas sobre o ensino de Biologia 

na EJA e a relevância do tema, partimos das seguintes questões para desenvolver esta 

pesquisa:  

 Como o ensino de Biologia, especificamente no tocante ao conteúdo de 

Genética, vem sendo realizado na EJA? 

 De que forma a EJA tem contribuído para a alfabetização científica desses 

alunos em relação a temas atuais de Genética? 

Portanto, este trabalho tem por objetivo geral investigar as contribuições da EJA 

para a alfabetização científica dos jovens e adultos de uma escola de Aracaju, SE no 

tocante a temas de Genética. Esta pesquisa apresenta também, como objetivos 

específicos: 

 Identificar limites e possibilidades para a alfabetização científica na EJA; 

 Verificar deficiências e eficiências no conhecimento sobre Genética dos 

alunos da EJA, dentro de uma perspectiva de alfabetização científica, antes e 

depois de participarem das aulas relativas a esse conteúdo; 
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 Analisar o processo de ensino de Genética em uma turma da EJA e sua 

contribuição para a alfabetização científica dos alunos. 

 Buscando atingir esses objetivos, este trabalho foi estruturado em cinco 

capítulos. No capítulo 1, Educação de jovens e adultos: panorama histórico e 

curricular, apresenta-se o contexto histórico, político e social em que a EJA foi se 

desenvolvendo ao longo da história, bem como seus princípios e pressupostos atuais. 

Neste capítulo, faz-se, ainda, uma discussão acerca do currículo da EJA no Brasil à luz 

da legislação vigente. Esses dados foram confrontados com o contexto real apresentado 

em resultados de pesquisas acadêmicas. 

Já no capítulo 2, Alfabetização científica como estratégia para o 

desenvolvimento da cidadania , faz-se uma revisão bibliográfica sobre a alfabetização 

científica, particularmente no ensino de Ciências e Biologia, fazendo uma discussão em 

torno das dificuldades e possibilidades para a alfabetização científica na EJA.  

No capítulo 3, A alfabetização científica em Genética em uma escola de 

Aracaju, apresenta-se um estudo de campo feito em uma das escolas de Aracaju com o 

objetivo de verificar como vem ocorrendo o processo de alfabetização científica dos 

alunos nas aulas de Genética da EJAEM. 
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CAPÍTULO 1: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 

PANORAMA HISTÓRICO E CURRICULAR 

 

1.1 Introdução 

A educação de jovens e adultos (EJA) é uma modalidade de ensino ofertada para 

aqueles que por algum motivo não conseguiram realizar seus estudos escolares durante 

a infância e a adolescência. De acordo com o IBGE (2009b), a maioria dos alunos da 

EJA é negra, com renda de até um quarto de salário mínimo e que tem como principal 

motivação para freqüentá-la a retomada dos estudos. Esse perfil traçado pelo IBGE 

fornece um ideia generalista do aluno da EJA. Porém, esta modalidade de ensino abriga 

uma diversidade de sujeitos, com diferentes perfis e que têm como características em 

comum ―a condição de ‗não-crianças‘, a condição de excluídos da escola e a condição 

de membros de determinados grupos culturais‖ (OLIVEIRA, 1999 p. 60). 

No ano de 2009, no Brasil, esses alunos da EJA totalizaram 4.661.332 

matrículas em 40.853 escolas, sendo a maior parte destas na região Nordeste do país 

(INEP, 2009). Esta concentração pode ser um reflexo das políticas públicas que visam 

minimizar o alto índice de distorção idade-série presente entre a população dessa região 

(IBGE, 2009b). 

Atualmente, no Brasil, a EJA é responsabilidade da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI)1 do Ministério da 

Educação (MEC). Entre as atribuições dessa secretaria está a implementação de 

políticas educacionais de EJA, ofertadas pelos estados e municípios por meio de 

programas e modalidades de ensino tais como:o Programa Brasil Alfabetizado, a 

EJAEF (EJA do ensino fundamental), EJAEM (EJA do ensino médio), Programa de 

Educação em prisões, Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), entre 

outros. 

                                                
 
1 A SECADI é uma secretaria do MEC responsável por áreas bastante diferentes entre si. Além de ser 
responsável pelas políticas relativas à alfabetização e educação de jovens e adultos, ela também é 
responsável por implementar políticas relativas à educação ambiental, educação em direitos humanos, 
educação especial, do campo, escolar indígena, quilombola e educação para as relações étnico-raciais. Ou 
seja, percebe-se que a EJA não é vista, dentro da estrutura organizacional do MEC, como parte integrante 
do sistema de educação básica, pois caso o fosse, estaria enquadrada na SEB (Secretaria de Educação 
Básica). 
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Essas políticas públicas mitigadoras da distorção idade-série da população 

brasileira não são recentes. Implementadas a partir de diferentes motivações 

conjunturais das diferentes épocas, as ações destinadas à educação para jovens e adultos 

passaram por diversas modificações ao longo da sua história. Estas vão desde às 

relativas aos seus programas e objetivos, passando pelo público atendido por essa 

modalidade de ensino, chegando até mesmo às modificações nomenclaturais, sendo uma 

delas a mudança de ―ensino supletivo‖ para ―Educação de Jovens e adultos‖.  

Visando compreender esse contexto histórico em que a EJA foi construída 

enquanto modalidade de ensino e a sua conformação curricular atual no Brasil e em 

Sergipe elaborou-se, neste capítulo, um panorama da mesma a partir de 1930 e fez-se 

um estudo dos principais pontos presentes nos documentos oficiais que embasam o seu 

currículo. Os dados referentes a esta análise foram ainda confrontados com os 

apontados por pesquisas empíricas que tiveram como campo de estudo a EJA, buscando 

apontar variáveis presentes no currículo oculto (sensu SACRISTÁN, 1991).  

 

1.2 Panorama da Educação de jovens e adultos no Brasil a partir de 

1930 

Ao longo da história brasileira, desde a educação jesuítica, a educação destinada 

aos jovens e adultos passou por um processo evolutivo construído dentro de espaços 

formais e não-formais de educação (HADDAD; DI PIERRO, 2000). Buscando 

compreender o histórico dessa modalidade educativa, primeiramente neste capítulo, 

buscou-se elaborar um breve panorama das políticas públicas para a educação escolar de 

jovens e adultos no Brasil. Por conta da complexidade desse universo tão plural, fez-se 

um recorte histórico, limitando este panorama às políticas para a educação escolar de 

jovens e adultos a partir da década de 1930, quando há uma reformulação do papel do 

estado e uma maior institucionalização das políticas de educação. 

Neste primeiro período da Era Vargas, o país passava por um forte processo de 

urbanização e industrialização, o que demandava uma maior qualificação da mão-de-

obra, em um momento em que, a população brasileira era composta por mais de 50% de 
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pessoas não-alfabetizadas (IBGE, 2007a)2. Desse modo, a educação destinada a jovens e 

adultos, de forma institucionalizada, torna-se uma necessidade emergente para a 

sociedade (RIBEIRO et al. 2001). 

Um forte indício desse processo de institucionalização está presente na 

constituição de 1934: ―O plano nacional de educação [...] obedecerá às seguintes 

normas: ensino primário integral gratuito e de freqüência obrigatória extensivo aos 

adultos‖[...] (BRASIL, 1934). Antes dessa lei, as demais reconheciam apenas o papel do 

estado na educação escolar para todos, mas sem especificar claramente o direito do 

cidadão e o dever do estado no ensino primário para os adultos (BRASIL, 2000).  

Para Haddad e Di Pierro (2000), foi somente no final da década de 1940 que a 

educação de adultos veio a se configurar como um problema de política nacional. 

Porém, o reconhecimento em lei da modalidade ―educação de adultos‖, além de outros 

fatores, criaram as condições para que isso acontecesse. 

No âmbito internacional, a criação da ONU foi bastante importante para a 

educação de adultos. Esta entidade, já em 1949, promoveu a primeira Conferência 

Internacional de Educação de Adultos (1949), alertando para o papel dessa modalidade 

de ensino no processo de desenvolvimento das nações e na redução das desigualdades 

(UNESCO, 1949). Na esfera social, as lutas pela democracia no continente europeu que 

levaram ao surgimento de movimentos sociais por todo o mundo, o crescimento da 

importância da democracia política e a necessidade de geração de uma massa eleitoral 

para sustentar essa nova democracia também foram determinantes para o fortalecimento 

da EJA no Brasil (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

A partir desta conjuntura, surgiram diversos programas de EJA, destacando-se a 

Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), lançada em 1947, que 

tinha,dentre outros,o objetivo de estender a educação primária à totalidade dos jovens e 

adultos iletrados, preparar mão-de-obra alfabetizada nas cidades e melhorar as 

estatísticas do país com relação ao analfabetismo (RIBEIRO et al., 2001).  

Apesar de essa campanha ter feito cair os índices de analfabetismo no Brasil 

entre as décadas de 1940 e 1950, ela recebeu diversas críticas por conta de suas 

deficiências administrativas, financeiras e pedagógicas. Essas críticas ficam bastante 

evidentes no II Congresso Nacional de Educação de Adultos, realizado em 1958, no 

                                                
 
2 Esse dado baseia-se no Censo demográfico de 1940, já que em 1930 não ocorreu recenseamento da 
população. 
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qual havia uma grande preocupação dos educadores na redefinição da educação voltada 

para os adultos (HADDAD; DI PIERRO, 2000). Reconhecia-se que apesar de 

organizada em um subsistema próprio, essa modalidade de ensino ainda estava pautada 

num conceito de alfabetização muito limitado, que considerava a alfabetização de 

adultos apenas como a decodificação de alguns sons e letras (FREIRE, A. A. C. 2006). 

Entretanto, ao fim das Campanhas a maioria dos jovens e adultos não recebia incentivos 

para aplicar seus conhecimentos, nem oportunidades educativas. Além disso, os 

métodos de ensino-aprendizagem eram superficiais e inadequados à realidade do adulto, 

considerando-o como inútil e incapaz (EUGÊNIO, 2004). Desse modo, o que se tinha 

era uma educação de adultos que apesar de estar organizada em um sistema específico 

para essa faixa etária, ainda reproduzia o ensino voltado para o público infantil. 

Contrapondo-se a esta ideia de educação de adultos, surgem na década de 60 as 

ideias de Paulo Freire, que modificam o enfoque da EJA, ao propor procedimentos 

metodológicos para a Educação de Jovens e Adultos que ultrapassassem as técnicas e 

estivessem mais ligados ao contexto e à conscientização dessa população (MEDEIROS, 

2005).  Segundo Paulo Freire, o analfabeto 

Prepara-se para ser o agente desta aprendizagem. E consegue fazê-la 
na medida em que a alfabetização é mais que o simples domínio 
mecânico de técnicas para escrever e ler. Com efeito, ela é o domínio 
dessas técnicas em termos conscientes [...] Implica uma autoformação 
da qual pode resultar uma postura atuante do homem sobre seu 
contexto (FREIRE, P. 1989 p. 41). 

A ideia de educação de adultos de Paulo Freire vai além do exercício do direito, 

e é vista também como uma ação política, conscientizadora e com a qual se pode 

resgatar a cultura popular. 

Essas ideias de Paulo Freire inspiraram grande parte dos programas de EJA no 

Brasil na década de 60 (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001). Durante esse período, o 

país viveu uma grande efervescência nesse campo da educação, culminando na 

instituição do Programa Nacional de Alfabetização, em 1964 por meio do Decreto 

53.465, que deixa bastante claro no seu texto a adoção do sistema Paulo Freire 

(BRASIL, 1964). 

Essa renovação pedagógica refletia as condições turbulentas do processo político 

da época, já que:  

Diversos grupos buscavam junto às camadas populares formas de 
sustentação política para suas propostas. A educação, sem dúvida 
alguma, e de maneira privilegiada, era a prática social que melhor se 
oferecia a tais mecanismos, não só por sua face pedagógica, mas 
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também, e principalmente, por suas características de prática política 
(HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 112). 

Com o golpe militar em 1964, toda essa movimentação no campo da educação 

sofreu uma desaceleração. A ideia de uma educação ligada à crítica social e a 

problematização ia de encontro ao sistema ditatorial do governo militar. Porém, a 

escolarização básica de jovens e adultos não poderia ser simplesmente abandonada pelo 

Estado, uma vez que este tinha nela um importante canal de mediação com a sociedade. 

Além disso, a manutenção da educação de adultos seria importante para a ideia de país 

desenvolvido que os militares propunham construir (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Logo, nesse período foram implantados, em substituição ao Programa Nacional de 

Alfabetização de Adultos, programas para a educação de jovens e adultos mais 

conservadores e assistencialistas, como o MOBRAL (Movimento Brasileiro de 

Alfabetização), que permitiam o acesso dos jovens a adultos à educação, mas sob o 

signo do limite e do controle (BRASIL, 2000). 

O MOBRAL, as demais campanhas de educação de adultos da época e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 5.692/71), possibilitaram a 

institucionalização do ensino supletivo. Esta última, no capítulo IV, dedicado 

exclusivamente ao ensino supletivo, dizia que este ensino teria por finalidade ―suprir a 

escolarização regular para os adolescentes e adultos que não a tenham seguido ou 

concluído na idade própria‖ (BRASIL, 1971). Logo, o ensino supletivo ia além do 

processo de alfabetização, abrangendo também a aprendizagem de outras disciplinas, a 

profissionalização e também atualização. 

O ápice deste reconhecimento do direito de todos à escolarização e da 

correspondente responsabilização do setor público pela oferta gratuita de ensino aos 

jovens e adultos ocorreu com a aprovação da Constituição em 1988 e foi reafirmada 

pela Lei 9394/96 - a nova lei de Diretrizes e Bases da Educação, que revogou a Lei 

5.692/71 (HADDAD; DI PIERRO, 2000; BRASIL, 1996a). Esta lei, em seu Artigo 37, 

determina que  

Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames. (BRASIL, 1996a).  

Apesar de a Lei 9394/96 deixar clara a obrigatoriedade da oferta da EJA pelo 

poder público, na década de 1990, esta sofreu um desincentivo por conta da falta de 

investimentos governamentais. Com a criação do Fundo de Manutenção e 
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Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), em 

1996, o governo priorizou o Ensino fundamental, excluindo as matrículas da 

modalidade de educação de jovens e adultos dos cálculos desse fundo (BRASIL, 1996b; 

DI PIERRO, 2003). Dessa maneira, os estados e municípios foram desestimulados a 

investirem na EJA. O cômputo dessas matrículas da EJA para fins de financiamento só 

voltou a ser feito, progressivamente a partir de 2007, com a criação do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação – FUNDEB (BRASIL, 2007). 

Segundo Haddad (2007b), ainda não foi efetivamente implantada nacionalmente 

uma política para a EJA, nem se concretizou, como decorrência da conquista desse 

direito, um sistema nacional articulado de atendimento aos que não tiveram acesso à 

escolarização, apesar da regulamentação legal dessa modalidade de ensino. Isso pode 

ser atribuído tanto a um processo de hierarquização de prestígio e poder nos níveis 

escolares como também ao precário valor social atribuído a essa modalidade de ensino 

(GOMES, CARNIELLI, ASSUNÇÃO, 2004). De fato, o que se pode perceber é que 

esses dois fatores estão ligados como em uma espécie de ciclo: a EJA por ser 

hierarquicamente desvalorizada pelos incentivos governamentais, sejam eles de caráter 

financeiro ou até mesmo em relação à formação de professores, é tida pela sociedade 

como de baixo valor social e em virtude disso, recebe menor incentivo das políticas 

públicas.  

De acordo com Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001), um passo prévio para a 

mudança desses valores requer a superação da concepção de que a idade adequada para 

aprender é a infância e a adolescência e que a função da EJA é a reposição de 

escolaridade perdida nesta ―idade adequada‖. Isso também demandaria um 

reconhecimento da capacidade cognitiva dos jovens e adultos. Dessa forma, a EJA não 

se restringiria à compensação da educação básica não adquirida no passado, mas visaria 

a responder às múltiplas necessidades formativas que os indivíduos têm no presente e 

terão no futuro (DI PIERRO, JOIA; RIBEIRO, 2001).  

Um dos fatos que fazem parte dessa construção de uma nova identidade para a 

educação escolar de jovens e adultos é a mudança de denominação de ―ensino 

supletivo‖ para ―educação de jovens e adultos‖, com a Lei 9394/1996 e as Diretrizes 

Curriculares para a EJA (DCNEJA), instituídas na Resolução CNE/CEB Nº 1/2000 

(BRASIL, 2000). Esta não é apenas uma mudança vocabular, mas é principalmente 

conceitual. De acordo com L. Soares (2002), o termo ensino, neste caso, restringe-se à 
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mera instrução, enquanto o termo ―educação‖ compreende os diversos processos de 

formação. Logo, a denominação ―ensino supletivo‖ embutia a conotação de recuperar 

―o tempo perdido‖, tendo uma função apenas compensatória (SILVEIRA et al., 2007). 

Por outro lado, a nova concepção de Educação de Jovens e Adultos trazida pela 

DCNEJA estabelece para ela três funções: reparadora, equalizadora e qualificadora 

(BRASIL, 2000). A função reparadora reconhece a dívida social do estado para com os 

jovens e adultos em relação ao direito a uma educação escolar de qualidade. A função 

equalizadora garante o restabelecimento da trajetória escolar desses jovens e adultos que 

a interromperam por algum motivo, possibilitando a reaquisição de oportunidades mais 

igualitárias. A função qualificadora é baseada na noção de educação permanente, sendo 

considerada pelas DCNEJA como o próprio sentido dessa modalidade de ensino 

(BRASIL, 2000; SANTOS, E., 2008).  

Apesar dessa mudança vocabular e conceitual da EJA, a cultura escolar 

brasileira ainda tem uma concepção ―compensatória‖ desta, inspirada no ensino 

supletivo, visto, tradicionalmente, como uma forma de repor os estudos não realizados 

na infância ou adolescência. Ao realizar isso, a escola para jovens e adultos acaba 

impregnada pelas referências curriculares, metodológicas de tempo e espaço da escola 

de crianças e adolescentes, funcionando a partir da compactação de conteúdos e cheia 

de obstáculos ao atendimento das especificidades dos grupos socioculturais que buscam 

a EJA (DI PIERRO, 2005). Esta prática, inclusive, vai de encontro ao §1º do Art. 37 da 

Lei 9394/96 que diz que devem ser ofertadas: ―oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 

trabalho‖. 

Na próxima seção, analisar-se-á mais detalhadamente essas questões curriculares 

atuais da EJA. 

 

1.3 O currículo da EJA: entre o legal e o real 

O currículo pode ser definido como ―as experiências escolares que se desdobram 

em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem para a 

construção das identidades de nossos/as estudantes‖ (MOREIRA; CANDAU, 2007, 

p.18). Ou seja, fazem parte do currículo, além dos conteúdos e métodos de ensino, as 

relações entre professor e aluno, a organização do espaço escolar, os conhecimentos 
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prévios trazidos pelos alunos, os objetivos que se quer atingir com o ensino, o contexto 

da sociedade em que o aluno vive, entre outras práticas do cotidiano escolar. 

Pode-se dizer, portanto, que o currículo deve ter uma natureza contextualizada e 

sua construção deve respeitar as especificidades dos diversos envolvidos no processo de 

ensino aprendizagem. 

Transferindo essa visão de currículo para o contexto da EJA, percebe-se que 

nesta modalidade de ensino o currículo deve ter peculiaridades que o diferem do ensino 

regular3, graças, principalmente, à diversidade de público. Este, atualmente, não se 

restringe apenas ao aluno trabalhador, mas é formado por pessoas de diferentes faixas 

etárias, diversos níveis de experiências sociais, profissionais e familiares, com 

diferentes saberes e que, portanto, demandam uma educação que considere suas 

características individuais e que seja adequada a seus tempos, espaço e cultura.  

O reconhecimento dessa diversidade é destacado por diversas pesquisas 

acadêmicas como sendo imprescindível para a aprendizagem na EJA (COSTA, L., 

2010; FRANZI 2007; GUEDES, 2008; KURZAWA, 2007; NAITO, 2006; 

NASCIMENTO, 2009; SCARDUA, 2006; SILVA, R. C. D., 2006; SILVA, C. B., 

2007; SILVA, M. C. F, 2008; SOARES, S. R. S., 2006; VILELA, 2009).Isso fica bem 

evidente na fala de uma das professoras entrevistadas por Kurzawa (2007), ao ser 

questionada sobre o que seria importante no currículo da EJA. Segundo ela, 

Tudo no currículo é importante pra mim. Mas eu acho que se tu 
valorizares o teu aluno, se tu tiveres o teu aluno como sujeito da 
aprendizagem, se tu partires da vontade do teu aluno, tudo é currículo. 
Experiências vividas, o que tu puderes apresenta para ele e até a 
bagagem dele pode se tornar currículo (...) Acho importante a escrita? 
Acho. Acho importante ter grafia correta? Acho. (...) Mas acho 
importante eles se sentirem sujeitos da aprendizagem (KURZAWA, 
2010, p. 72). 

Essas mesmas pesquisas que destacam a importância do reconhecimento da 

diversidade dos alunos da EJA como forma de tornar a aprendizagem mais significativa 

para o aluno, também mostram que isso também contribui para melhorar a participação 

dos alunos em sala de aula. Por exemplo, em uma pesquisa com alunos do PROEJA em 

Goiânia foi verificado que na abordagem por temas vivenciais em aulas de química, os 

                                                
 
3 Reconhecemos o caráter preconceituoso da expressão ―ensino regular‖ em oposição à EJA. Porém, 
usaremos a mesma nesta pesquisa devido ao uso freqüente da expressão nos documentos oficiais 
brasileiros (BRASIL, 1996, 2000) e por não encontramos uma expressão sucinta para designar o ensino 
fundamental e médio destinado às crianças e adolescentes. 
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jovens e adultos conseguiram participar da aula nos momentos em que eram abordados 

assuntos do cotidiano, com descrições e algumas explicações (COSTA, L., 2010).  

Essa diversidade de saberes e de público demandam da EJA uma abordagem 

metodológica que privilegie tal característica, como destacado pelo parecer CNE/CEB 

no. 11/2000: 

[...] a EJA necessita ser pensada como um modelo pedagógico 
próprio [grifo nosso] a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer 
necessidades de aprendizagem de jovens e adultos. (BRASIL, 2000) 

Apesar disso, o que acontece em boa parte das vezes é uma compreensão 

equivocada de que os conteúdos curriculares da EJA devem ser uma compactação do 

que é praticado nos diferentes níveis do chamado ensino regular. 

Esse tipo de postura foi identificado, por exemplo, nas pesquisas de Caldeira 

(2011), Furlan (2007), Mélo (2006), Nascimento (2009), Paim (2005) e Vieira (2011). 

Essas autoras constataram que apesar de os/as professores/as conhecerem os 

documentos oficiais e de reconhecerem os alunos e alunas da EJA como culturalmente 

diversos, essa realidade não se torna referência para pensar suas práticas pedagógicas e 

o currículo como um todo. Tanto Mélo (2006) como Vieira (2011), em estudos com 

professoras alfabetizadoras da EJA na Paraíba e com professores de diferentes 

disciplinas da EJAEM no Rio de Janeiro, respectivamente, verificaram que estes diziam 

valorizar a realidade da vida dos educandos, reconhecendo a grande diversidade cultural 

destes, porém, contraditoriamente, suas aulas estavam concentradas na exposição dos 

conteúdos.  

No caso da pesquisa de Furlan (2007), que analisa a concretização das políticas 

públicas de EJA em uma diretoria regional de São Paulo, os professores utilizavam 

práticas tradicionais de ensino, selecionando os conteúdos de acordo apenas com o livro 

didático, sem considerar a realidade das turmas. Essa prática, que também está presente 

em outras modalidades de ensino, se opõe à educação problematizadora de Paulo Freire, 

o qual afirma que “é na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos 

educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo programático da educação” 

(FREIRE, 1987, p. 50). 

Tanto para Furlan (2007) como para Dolla (2009), faltam metodologias 

específicas para lidar com o público da EJA e as/os professoras/es, muitas vezes, 

acabam utilizando métodos destinados a crianças. Oliveira (2007), por exemplo, ao 

ministrar um curso de formação para professoras da EJA, constatou na fala de algumas 

das presentes essa infantilização no trato do aluno da EJA: "a aluna não consegue 



25 

entender a folhinha4"; "eu mando o dever de casa e eles não trazem‖ (OLIVEIRA, 2007, 

p. 89). Fica evidente na transcrição dessas falas que os termos utilizados não são 

adequados para o tratamento de pessoas jovens e adultas. Tanto esta falta de 

metodologias específicas como a ausência da valorização da diversidade e culturas dos 

alunos da EJA são fruto de uma inadaptação mútua entre aluno e escola, o qual pode ser 

um fator determinante para o fracasso escolar na EJA.  

Para Kurzawa (2010), Pinheiro (2007), Possani (2008), J. A. Silva (2010) e S. R. 

S. Soares (2006), a abordagem da diversidade de saberes e culturas dos alunos da EJA 

deve ir além do planejamento escolar e atingir o currículo da EJA como um todo. De 

fato, o conjunto de práticas presente no currículo deveria propiciar a produção, a 

circulação e o consumo de significados das diferentes culturas presentes na escola e que 

contribuem, intensamente, para a construção de identidades sociais e culturais. Neste 

processo de construção do currículo, podem ser evidenciados esforços tanto para 

questionar os arranjos sociais quanto para consolidar situações de opressão e 

discriminação, seja de forma clara ou apenas por meio do silenciamento diante destes  

(MOREIRA; CANDAU, 2008). Este último foi percebido por J. A. Silva (2010), a 

apartir da análise dos seus dados empíricos coletados a partir de entrevistas com 

educandos e educadores da região metropolitana de Belo Horizonte, os quais indicaram 

que o currículo da EJA, na maioria das vezes, silencia temáticas como o racismo, o 

sexismo e a homofobia, além de não atentar para as relações culturais que se articulam 

entre os jovens e adultos. 

Dentro desta temática da relação entre currículo e a diversidade de público da 

EJA, um tema que merece destaque nas diretrizes curriculares referentes a esta 

modalidade de ensino é a questão da idade mínima para ingresso nela. Essa discussão 

vem sendo intensificada desde que a atual LDB reduziu a idade para a realização de 

exames supletivos de 18 para 15 anos, para o ensino fundamental, e de 21 para 18 anos, 

para o ensino médio. Essa drástica alteração decorreu exatamente do momento em que o 

poder público deliberou como foco privilegiado para o Ensino Fundamental apenas as 

crianças de 7 (sete) a 14 (quatorze) anos, excluindo tanto a Educação Infantil (zero a 

                                                
 
4Nesse caso, a expressão ―folhinha‖ é sinônima de apostila e/ou lista de exercícios. Apesar de parecer um 
sinônimo incomum para esses termos, a palavra ―folhinha‖, empregada dessa maneira, aparece em outras 
transcrições de falas de professores e/ou alunos da EJA em mais três trabalhos acadêmicos consultados 
para a construção desta pesquisa (ANTUNES, 2007;BARROS, 2011; SILVA, C. B., 2007).  
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cinco anos), como o Ensino Fundamental para os maiores de 14 anos e o Ensino Médio 

da oferta obrigatória do Estado (BRASIL, 2008). 

Em decorrência dessa postura, o Estado brasileiro evidenciou o equívoco 

político-pedagógico ocorrido quando os adolescentes de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 

anos passam a ser identificados como jovens e assim, habilitaram-se a ingressar na 

educação de jovens e adultos (BRASIL, 2010a). Dessa forma, a EJA passa, atualmente, 

por um processo que alguns autores chamam de juvenilização (BRASIL, 2010a; 

CARVALHO, 2010; FURTADO, 2008). 

Este processo de juvenilização da EJA é fruto de uma espécie de migração de 

jovens entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos que vão em busca da EJA porque precisam 

trabalhar durante o dia devido aos baixos níveis de renda familiar ou porque passaram 

por uma situação de fracasso escolar durante o período estabelecido por lei como 

próprio para a vida escolar (6 a 14 anos). Este último fator, por sinal, foi identificado 

por Furtado (2008) como o principal motivo que leva o adolescente a procurar a EJA. 

Um exemplo disto é o depoimento de uma das alunas entrevistadas por Carvalho 

(2010, p. 141) ao ser questionada sobre o motivo pelo qual estuda na EJA: ―porque 

tinha dificuldade em acompanhar os outros alunos no colégio normal, ou eu faço uma 

coisa ou não faço nada, não consigo estudar para duas ou três provas no mesmo dia. É 

por isso que reprovei e estudo na EJA‖. 

De acordo com a Resolução CNE/CEB No. 03/2010, que institui Diretrizes 

Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos, para garantir o pleno atendimento 

desses jovens na faixa de 15 (quinze) anos ou mais, com defasagem idade-série, é 

necessário fazer a chamada ampliada dos mesmos para o Ensino fundamental em todas 

as modalidades, não só na EJA, assim como se faz a das pessoas de faixa etária 

obrigatória do ensino. Além disso, segundo esta resolução, é preciso incentivar e apoiar 

as redes e sistemas de ensino a estabelecerem, de forma colaborativa, política própria 

para o atendimento dos estudantes adolescentes de 15 a 17 anos (BRASIL, 2010b). 

Apesar destas recomendações, esses jovens continuam sendo um problema na educação 

já que a política própria para atendimento dos mesmos ainda não foi implantada e a 

chamada dos mesmos para o ensino regular é dificultada em virtude, muitas vezes, do 

reduzido número de vagas nessas turmas. Dessa forma, como usualmente ocorre em 

algumas escolas (obs. pess.), os gestores acabam dando prioridade para os alunos da 

faixa etária obrigatória e automaticamente encaminham aqueles que têm mais de 15 

anos para a EJA. Logo, esses jovens são induzidos a buscar a EJA, não como uma 
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modalidade que tem sua identidade e atende às suas demandas pedagógicas, mas como 

uma espécie de ―tapa-buraco‖, buscando reduzir os confrontos e dificuldades que os 

sistemas de ensino encontram no trato com esse grupo social, sem que outras 

oportunidades lhes sejam ofertadas (BRASIL, 2010a). 

A Resolução CNE/CEB no. 03/2010 traz também outro assunto polêmico do 

currículo: a carga horária dos cursos de EJA. O tempo de integralização dos estudos na 

EJA sofreu várias alterações, indo desde o cômputo deste período em anos, segundo o 

Parecer CNE/CEB no. 36/2004 (dois anos para o segundo segmento da EJAEF e um ano 

e meio para a EJAEM), sua posterior conversão em meses, pelo Parecer CNE/CEB no. 

29/2006, e chegando até a configuração atual de 1.600 horas, para o segundo segmento 

da EJAEF, e 1.200 horas, para a EJAEM, instituída pela Resolução CNE/CEB no. 

03/2010 (BRASIL, 2010a). Essa mudança no cômputo da duração dos cursos de EJA de 

anos e meses para horas, possibilita uma maior flexibilização destes. Por exemplo, em 

um curso do PROEJA5 no qual a EJAEM está integrada à Educação Profissional, não é 

necessário que o aluno cumpra um ano e meio equivalente à EJAEM e depois as horas 

correspondentes à habilitação profissional técnica. As duas modalidades de ensino 

podem ser integradas de forma simultânea, desde que se respeite o número de horas 

determinadas por lei para cada uma das modalidades.  

Outra discussão que envolve a questão da carga horária dos cursos de EJA é o 

seu reduzido tamanho quando comparada a do ensino regular. Morais (2009), por 

exemplo, considera que a reduzida carga horária da EJA dificulta a aprendizagem de 

Ciências e Biologia pelos alunos devido à sobrecarga de conteúdos em pouco tempo. De 

fato, a menor carga horária da EJA somada a outros problemas típicos dessa modalidade 

de ensino, como o fato dos alunos chegarem cansados à escola depois de um dia de 

trabalho, podem dificultar o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Por 

outro lado, esse culpabilização da carga horária pelas dificuldades de aprendizagem dos 

alunos, pode estar fundamentada na forte crença de que o/a educador/a deve ser 

responsável por cumprir programas ou ministrar todos os conteúdos presentes no livro 

didático (MUENCHEN; AULER, 2007). Essa é uma crença baseada na chamada 

educação bancária (FREIRE, 1987) na qual o educador deposita no educando o 

conteúdo programático, que ele mesmo define ou elaboram para ele.  

                                                
 
5Programa nacional de integração da educação profissional com a educação básica na modalidade de 
educação de jovens e adultos 
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Nesse contexto, é importante ressaltar a proposta de trabalho em temas de 

trabalho na EJA em oposição à educação bancária. Nessa abordagem se propõe uma 

educação problematizadora ou libertadora, em que o conteúdo é baseado na visão de 

mundo dos educandos a partir de temas relevantes para suas vidas (FREIRE, 1987). 

Esta abordagem metodológica está, inclusive, contida na proposta curricular para o 

Ensino de Ciências Naturais no segundo segmento da EJAEF com o nome de ―temas de 

trabalho‖ (BRASIL, 2002a). De acordo com este documento, ―Os temas de trabalho são 

contextos aglutinadores de fatos e conceitos científicos, desenvolvidos 

concomitantemente a valores, atitudes e procedimentos (ou habilidades)‖ (BRASIL, 

2002a, p. 93). 

Apesar de essa proposta de organização dos conteúdos em temas de trabalho 

constar das orientações pedagógicas oficiais Muenchen e Auler (2007) identificaram, 

em um curso para professores de Santa Maria (RS) que lecionavam Ciências (Física, 

Química e Biologia) na EJA, que estes têm dificuldades em construir o trabalho 

pedagógico a partir desse tipo de abordagem. Essas dificuldades vão desde a resistência 

dos alunos a esse tipo de abordagem, passando pela suposta necessidade de ―vencer 

programas‖ e a dificuldade com o trabalho interdisciplinar. Um sentido para esta 

dificuldade poderia ser a insuficiente formação do professor para atuar na EJA. 

De fato, a falta de uma formação específica para a EJA é apontada em diversas 

pesquisas como uma das grandes dificuldades encontradas pelos professores atuantes 

nessa modalidade de ensino (MOLLICA, 2010; PIMENTEL, 2007; REIS, 2009; 

RIBAS, 2006; RIGHETO, 2007; SILVA, R. C. D, 2006). Apesar de o Parecer 

CNE/CEB no 11 de 2000 afirmar que ―As licenciaturas e outras habilitações ligadas aos 

profissionais do ensino não podem deixar de considerar, em seus cursos, a realidade da 

EJA‖ (BRASIL, 2000 p.58), o que acontece na realidade é bem diferente. Isso pode ser 

constatado na fala de uma das professoras entrevistadas por Jensen (2008, p. 80), 

formada em Matemática: ―Pra trabalhar na EJA? Formação docente praticamente a 

gente não tem, né? A gente tem a formação que seria para trabalhar com criança e a 

gente usa pra trabalhar na EJA porque são as mesmas séries[...]‖.  

Além de não ter essa formação inicial para a EJA, esses professores muitas 

vezes também não escolhem lecionar nesta modalidade de ensino por interesse e/ou 

afinidade. Os professores ―escolhem‖ a EJA por questões de conveniência de horários, 

disponibilidades de vagas ou para não abandonar outros cargos exercidos no turno 

diurno (FRANÇA, 2001; NAITO, 2006; NASCIMENTO, 2009). Ou seja, o professor 
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da EJA, em geral, não leciona nesta modalidade porque teve formação específica para 

tal, mas por motivos de ordem pessoal ou mesmo estrutural da escola. 

Para minimizar as dificuldades encontradas por conta da formação inicial 

insuficiente para trabalhar com alunos de EJA, muitos professores buscam programas e 

cursos de formação continuada para conhecer e aprofundar os conhecimentos em EJA a 

fim de subsidiar suas ações pedagógicas. Por exemplo, Ribas (2006), ao entrevistar 75 

professores de EJA que atuam em escolas estaduais em Curitiba (PR), identificou que 

44 destes cursaram ou estavam cursando algum curso de aperfeiçoamento ou 

especialização para atuar nessa modalidade educacional. Entre os 17 cursos citados por 

essa pesquisa, apenas cinco foram ofertados pelos governos do estado e/ou município, 

sendo cursados por sete professores e três outros, ofertados pela Universidade Federal 

do Paraná, sendo cursados por cinco professores. 

De fato, a formação continuada é bastante importante para o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico, não só na EJA, mas em qualquer modalidade de ensino. 

Particularmente na EJA, devido ao seu público peculiar e as deficiências na formação 

inicial dos professores para essa modalidade de ensino, é fundamental que o/a professor 

participe de cursos de formação continuada. Isso é ressaltado tanto pelo parecer 

CNE/CEB no. 11 de 2000 como pela resolução CNE/CEB no.03 de 2010, que estabelece 

as diretrizes operacionais para a EJA. Esta última afirma em seu artigo 10 que  

O Sistema Nacional Público de Formação de Professores deverá 
estabelecer políticas e ações específicas para a formação inicial e 
continuada de professores de Educação Básica de jovens e adultos, 
bem como para professores do ensino regular que atuam com 
adolescentes, cujas idades extrapolam a relação idade-série, 
desenvolvidas em estreita relação com o Programa Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), com as Universidades Públicas e com os 
sistemas de ensino (BRASIL, 2010b). 

De acordo com Di Pierro (2010), a partir 2006 o governo federal tentou 

promover cursos de especialização em EJA e organizar uma rede nacional de prestação 

de serviços de formação continuada de educadores formada pelas instituições públicas 

de ensino superior. Para a autora, ―nenhuma dessas estratégias foi capaz, até o 

momento, de induzir as universidades a incorporar, de modo duradouro, em sua missão 

e currículos a formação inicial e continuada de educadores de jovens e adultos‖ (p. 955). 

Esse é uma situação chamada por Moura (2009, p. 60) de ―silêncio permitido‖ das 

instituições formadoras, que para Di Pierro (2010) só poderia ser revertido se fosse 

aprovada uma legislação ou norma específica direcionadas às instituições públicas de 
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ensino superior e acionados mecanismos mais eficientes de indução para a oferta dessa 

formação. 

Como reflexo dessa omissão das instituições de ensino superior, pesquisas 

apontam que os programas de formação continuada ofertados pelo poder público para os 

professores da EJA, ainda são insuficientes, incipientes e inadequados à realidade 

escolar (BERNARDINO, 2008; NAITO, 2006; SILVA, R. C. D., 2006). Por conta 

disso, os saberes desses professores para o trato com os alunos da EJA se concentram 

mais naqueles construídos a partir da prática (FRANÇA, 2001; KURZAWA, 2007). A 

fala de uma das professoras de EJA entrevistadas por Kurzawa (2007), ao ser 

questionada sobre as diretrizes que seguia para organizar o seu trabalho, serve de 

exemplo: “Ah, um pouco de experiência. Tantos anos de trabalho na escola. A gente se 

baseia no que sabe...‖ (p.89). 

Estes saberes são os chamados por Tardif (2000) de saberes experienciais, 

aqueles que se edificam no trabalho cotidiano do professor e no conhecimento do seu 

meio. Para Tardiff e Raymond (2000), os saberes profissionais de qualquer professor, 

não correspondem, ou pelo menos muito pouco, aos conhecimentos 
teóricos obtidos na universidade e produzidos pela pesquisa na área da 
Educação: para os professores de profissão, a experiência de trabalho 
parece ser a fonte privilegiada de seu saber-ensinar (p. 213).  

A construção desses saberes experienciais pelos professores da EJA, assim como 

de professores de outros segmentos, dá-se, frequentemente, de forma difícil, ligada à 

sobrevivência profissional e num processo de tentativa e erro (TARDIF, 2000).  

Desse modo, como um reflexo da realidade da EJA como um todo, o professor 

desta modalidade de ensino ainda carece de uma identidade própria que contemple as 

peculiaridades do currículo.  

Diante dessa problemática da formação de professores, além de outras apontadas 

anteriormente, a garantia da qualidade de ensino na EJA ainda se configura como um 

desafio. Isso torna-se bastante perceptível em provas nacionais como o ENEM. Nesse 

exame, no ano de 2010, as escolas de EJA tiveram colocações bastante inferiores às de 

ensino médio regular. No estado de Sergipe, por exemplo, nenhuma das escolas de EJA 

atingiu a média nacional no ENEM 2010 (INEP, 2010a).  

Outro ponto que merece relevância no currículo da EJA é a alfabetização 

científica. No próximo capítulo discutiu-se melhor essa temática. 
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CAPÍTULO 2: ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA COMO 

ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA 

 

Este capítulo teve por objetivo avaliar a importância da alfabetização científica 

para a Educação de Jovens e Adultos. Para isso, estabeleceu-se uma discussão acerca 

das muitas definições de alfabetização científica, identificando na bibliografia pontos 

relevantes a respeito da temática. Baseando-se nisso, busca-se, posteriormente, discutir 

sobre os limites e possibilidades da alfabetização científica na EJA.  

 

2.1 Alfabetização científica: as muitas faces de um conceito 

A alfabetização científica é um termo que está presente nas pesquisas em ensino 

de Ciências desde a década de 1950, quando aparece pela primeira vez na obra de Paul 

Hurd, Science Literacy: Its Meaning for American Schools (HURD, 1958). A origem do 

termo vem da preocupação dos norte-americanos em propagar o conhecimento 

científico para toda a sociedade. O impulso para esse interesse, durante a década de 

1950, pode ter sido a preocupação da comunidade científica norte-americana com o 

apoio público para a ciência, a fim de responder ao lançamento do satélite soviético 

Sputnik. Esse contexto de Guerra Fria e corrida espacial levou o governo norte-

americano a se preocupar mais com uma educação que fornecesse suporte para que a 

população pudesse lidar com o aumento da sofisticação científica e tecnológica. Neste 

caso, um aumento no nível de alfabetização científica da população era visto como uma 

estratégia para lidar com esta nova sociedade em que os avanços científicos estavam 

bastante presentes (LAUGKSCH, 2000).  

Desde essa época, o termo scientific literacy vem sendo traduzido em diversas 

línguas e com diferentes significados (HOLBROOK; RANNIKMAE, 2009). Norris e 

Phillips (2003), ao analisarem artigos sobre alfabetização científica, distinguem algumas 

dessas várias diferentes definições para o termo: a) conhecimento do conteúdo 

substantivo da ciência e capacidade de distingui-los dos não-científicos; b) compreensão 

da ciência e suas aplicações; c) conhecimento do que vem a ser ciência; d) 

independência na aprendizagem de ciência; e) habilidade para pensar cientificamente; f) 

capacidade de utilizar o conhecimento científico na solução de problemas; g) 

conhecimentos necessários para uma participação inteligente em questões sociais de 
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base científica; h) compreensão da natureza da ciência, incluindo sua relação com a 

cultura; i) valorização da ciência, incluindo a sua admiração e curiosidade; j) 

conhecimento dos riscos e benefícios da ciência; k) habilidade para pensar criticamente 

sobre a ciência e para lidar com conhecimentos científicos. 

Quando parte-se para os trabalhos em língua portuguesa sobre alfabetização 

científica, a complexidade do termo vai além dos significados e passa também para os 

signos. Na produção bibliográfica brasileira é possível encontrar trabalhos que traduzem 

a expressão scientific literacy como ―alfabetização científica‖ (KRASILCHIK, 1992; 

CHASSOT, 2010), ―alfabetização científico-tecnológica‖ (AULER; DELIZOICOV, 

2001; AULER, 2003), ―letramento científico‖ (SANTOS, W.; MORTIMER, 2002; 

SANTOS, W., 2007) e ―enculturação ou aculturação científica‖ (CARVALHO, 2004; 

CARVALHO, 2007; CARMO; CARVALHO, 2009). Todas essas expressões designam 

o objetivo do ensino de Ciências que almeja a formação cidadã dos estudantes para o 

domínio e uso dos conhecimentos científicos e seus desdobramentos nas mais diferentes 

esferas de sua vida (SASSERON; CARVALHO, 2011). 

O uso da expressão ―Enculturação Científica‖ parte do pressuposto de que o 

ensino de Ciências pode e deve promover condições para que os alunos possam também 

fazer parte de uma cultura em que as noções, ideias e conceitos científicos são parte de 

seu corpus (SASSERON; CARVALHO, 2011).  

 Já os pesquisadores que adotam a expressão ―letramento científico‖ baseiam-se 

na distinção entre alfabetização e letramento feita pela pesquisadora em linguística 

Magda Soares (SANTOS, W., 2007). Para esta pesquisadora o termo alfabetização 

restringe-se a ação de aprender a ler e a escrever, enquanto o letramento seria o estado 

ou condição que o indivíduo assume ao aprender a ler e a escrever, levando em conta o 

papel social da leitura e escrita (SOARES, M., 1999). Em relação ao ensino de Ciências 

a distinção estaria no fato de que a alfabetização propiciaria somente a leitura de 

informações científicas e tecnológicas e o letramento levaria em conta a interpretação 

do papel social da Ciência (SANTOS, W., 2007). 

 Chassot (2010) considera o uso do termo letramento inadequado, pois o mesmo 

não está dicionarizado e pode carregar conotações pernósticas. Tanto Chassot (2010) 

como Sasseron e Carvalho (2011) e também esta autora, tomam por base o conceito de 

alfabetização de Paulo Freire para o uso do termo alfabetização científica em detrimento 

a letramento científico:  
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Alfabetizar-se é aprender a ler essa palavra escrita em que a cultura se 
diz e dizendo-se criticamente, deixa de ser repetição intemporal do 
que passou, para temporalizar-se, para conscientizar sua 
temporalidade constituinte, que é anúncio e promessa do que há de vir 
(FREIRE, 1987 p.10). 

Percebe-se que o conceito de alfabetização de Paulo Freire vai além da ideia de 

alfabetização como um processo mecânico, como o simples domínio do ato de ler e 

escrever, passando a ser um instrumento de democratização da cultura e 

desenvolvimento do pensamento crítico.  

Além disso, neste trabalho, para fazer a escolha pelo termo alfabetização 

científica ao invés de letramento científico, toma-se por base a definição de aprender de 

Charlot (2005): ―Aprender não é apenas adquirir saberes, no sentido escolar e 

intelectual do termo, dos enunciados. Aprender é, também, apropriar-se de práticas e de 

formas relacionais e confrontar-se com a questão do sentido da vida‖ (p. 57). Logo, o 

processo de alfabetização científica por meio da aprendizagem em Ciências não se 

restringe à decodificação de termos científicos, mas também da prática social construída 

pelos indivíduos graças a essa aprendizagem. Como afirma Lorenzetti e Delizoicov 

(2001, p. 4),  

[...] alfabetização científica é um processo que tornará o indivíduo 
alfabetizado cientificamente nos assuntos que envolvem a Ciência e a 
Tecnologia, ultrapassando a mera reprodução de conceitos científicos, 
destituídos de significados, de sentidos e de aplicabilidade. 

É nessa perspectiva de prática social que Chassot (2010, p.19) também constrói 

o seu conceito de alfabetização científica, definindo-a como ―[...] o conjunto de 

conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo 

onde vivemos‖. Mais do que um conhecimento da ciência, de suas aplicações e 

limitações, a alfabetização científica está relacionada com uma capacidade do cidadão 

dentro da sociedade (em casa, no trabalho, na comunidade) de utilizar criativamente o 

conhecimento científico, para resolver desafios, bem como opinar e tomar decisões em 

questões sócio-científicas (HOLBROOK; RANNIKMAE, 2009; CHASSOT, 2003). 

 Nesta perspectiva, as razões para a promoção da alfabetização científica vão 

além dos benefícios para a vida do indivíduo, sendo estes também transpostos para a 

economia e até para a própria ciência e a sociedade. Thomas e Durant (1987) chegam 

até mesmo a destacar nove motivos para a promoção do entendimento público da 

Ciência, entre os quais estão os benefícios para a economia, o poder e a influência 

nacionais, benefícios para o governo democrático e para a Ciência, além de benefícios 
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intelectuais e morais, tanto para cada um dos indivíduos como para a sociedade como 

um todo.  

Uma razão bem frequente, em artigos de autores norte-americanos, para a defesa 

da alfabetização científica é a de que esta tem a ver com o bem estar econômico de uma 

nação (GODIN; GINGRAS, 2000; LAUGKSCH, 2000; THOMAS; DURANT, 1987). 

Esse argumento parte do princípio que cidadãos alfabetizados cientificamente tanto 

participam de forma inteligente no setor produtivo como são capazes de sustentar a 

oferta de cientistas necessária para promover o desenvolvimento tecnológico e, 

consequentemente, econômico da nação. Um segundo argumento destacado em artigos 

científicos é o de que a alfabetização científica promove benefícios para a própria 

Ciência. Logo, quanto mais o público entender sobre os objetivos e capacidades da 

Ciência, menos provável é que se criem expectativas irreais e irrealizáveis sobre ela, as 

quais poderiam levar à perda de confiança nos empreendimentos científicos 

(LAUGKSCH, 2000).  

 Não menos importante, além dessas finalidades econômicas e científicas, a 

alfabetização científica também tem objetivos humanistas e sociais (FOUREZ, 2003). 

Do ponto de vista humanista, pode-se afirmar que a alfabetização científica possibilita 

ao indivíduo decodificar o seu mundo, mantendo sua autonomia crítica e podendo 

participar ativamente da cultura do seu tempo. Isso é o que Moura e Teixeira (2010) 

denominam de função do ―empoderamento do cidadão‖ por meio da alfabetização 

científica.  

Esse processo de empoderamento não se dá apenas de forma individual, mas 

também coletiva, gerando benefícios sociais. Nessa perspectiva, a alfabetização 

científica poderia contribuir para a diminuição das desigualdades produzidas pela falta 

de compreensão da Ciência e Tecnologia, ajudando as pessoas a se organizar e dando-

lhes ―os meios para participar de debates democráticos que exigem conhecimentos 

científicos e um senso crítico‖ (FOUREZ, 2003 p.114). 

 Por conta de todos esses aspectos que ressaltam a relevância da alfabetização 

científica para a vida cidadã, Gil-Pérez e Vilches (2005) consideram-na como um 

direito, o qual é necessário que seja promovido em sua plenitude e que seja garantido 

em benefício de toda a humanidade, abandonando qualquer tipo de propagação elitista 

da Ciência. 

A propagação da alfabetização científica pode dar-se de diferentes formas. Shen 

(1975) distingue três destas formas, de acordo com seus objetivos, o público 
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considerado e os meios de disseminação: prática, cívica e cultural. A alfabetização 

científica prática é aquela que contribui para tornar o indivíduo apto para a resolução de 

problemas cotidianos, principalmente ligados às necessidades básicas, tais como, 

alimentação e saúde. A alfabetização científica cívica permite ao cidadão se tornar mais 

consciente da Ciência e de suas questões relacionadas, para que este possa participar 

plenamente dos processos democráticos, tomando decisões mais bem informadas. Já a 

alfabetização científica cultural está restrita a um número pequeno de indivíduos que 

desejam conhecer a ciência de forma mais profunda.  

Muitos trabalhos sobre alfabetização científica buscam definir o que um 

indivíduo alfabetizado cientificamente deve saber (ARONS, 1983; HURD, 1998 

KRASILCHIK, 1992; OECD, 2006). Autores como Hurd (1998) e Arons (1983) 

chegam a elaborar listas dos atributos e competências da pessoa alfabetizada 

cientificamente. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD), instituição que coordena o Programa Internacional de Avaliação 

de Estudantes (PISA), o indivíduo alfabetizado cientificamente é dotado de algumas 

características marcantes. Ele tem conhecimento científico e o utiliza para adquirir 

novos conhecimentos, para explicar e tirar conclusões sobre questões relacionadas à 

ciência, atuando como cidadão reflexivo. Além disso, este indivíduo compreende a 

Ciência como uma forma de conhecimento humano e tem consciência de como a 

ciência e tecnologia moldam o ambiente intelectual, material e cultural (OECD, 2006).  

Apesar da definição dessas características para o individuo alfabetizado 

cientificamente, a alfabetização científica de um indivíduo não se resume a uma 

situação dicotômica em que ele ―é‖ ou ―não é‖ alfabetizado cientificamente. Para 

Krasilchik (1992) há quatro níveis de alfabetização científica de um indivíduo: nominal, 

funcional, estrutural e multidimensional. No nível de alfabetização nominal o indivíduo 

reconhece os termos como sendo científicos, porém, não sabe seus significados. Já na 

alfabetização funcional ele desenvolve conceitos, mas não os compreende. Evoluindo 

para a alfabetização estrutural, o indivíduo já atribui significados próprios aos conceitos 

científicos. Finalmente, no nível de alfabetização multidimensional, os indivíduos já 

têm a capacidade de adquirir e explicar conceitos científicos e aplicá-los na solução de 

problemas cotidianos (KRASILCHIK, 1992). 

Os vários trabalhos que apontam essas características do indivíduo 

cientificamente alfabetizado podem ser enquadrados nas três dimensões da 

alfabetização científica propostas por Miller (1983), que se assemelham aos três eixos 
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estruturantes da alfabetização científica definidos por Sasseron e Carvalho (2011): 1) 

entendimento das normas e métodos da Ciência (natureza da ciência), 2) entendimento 

de termos e conceitos científicos chave e 3) compreensão e entendimento do impacto da 

Ciência e da tecnologia na sociedade e no ambiente. Para Sasseron e Carvalho (2011, p. 

76)  

[...] as propostas didáticas que surgirem respeitando esses três eixos 
devem ser capazes de promover o início da Alfabetização Científica, 
pois terão criado oportunidades para trabalhar problemas envolvendo 
a sociedade e o ambiente, discutindo, concomitantemente, os 
fenômenos do mundo natural associados, a construção do 
entendimento sobre esses fenômenos e os empreendimentos gerados a 
partir de tal conhecimento.  

A seguir, discutiremos cada um desses eixos e sua relação com a alfabetização 

científica. 

 

2.1.1 A alfabetização científica e os conceitos-chave de ciências: que conceitos 
científicos devem ser ensinados/aprendidos? 

 É inegável o status do conhecimento científico na sociedade atual. 

Aparentemente, há uma crença amplamente aceita de que há algo de especial a respeito 

do conhecimento científico. Aliás, atribuir o termo ―científico‖ a alguma afirmação, 

linha de raciocínio ou produto parece implicar em algum tipo de mérito ou 

confiabilidade. Essa alta estima pela ciência não está restrita à vida cotidiana e à mídia 

popular, mas está presente também no mundo escolar (CHALMERS, 1993). Isso pode 

ser evidenciado pela grande ênfase nos currículos escolares de conceitos, vocabulários e 

palavras técnicas envolvendo a Ciência, mas que tem pouca ou nenhuma relevância na 

cotidianidade dos estudantes, caracterizando o chamado ―ensino de ciências 

propedêutico‖ (VÁZQUEZ-ALONSO; ACEVEDO-DÍAZ; MAS, 2005).  

Este se centra nos conhecimentos mais convencionais da ciência, supostamente 

necessários para culminar nos estudos universitários (VÁZQUEZ-ALONSO; 

ACEVEDO-DÍAZ; MAS, 2005). Tais conhecimentos acabam sendo relevantes apenas 

na vida daqueles estudantes que seguirão a carreira científica, enquanto para os outros, 

em geral, esses conteúdos canônicos da ciência acabam inutilizados dentro dos seus 

cotidianos.  

De fato, a formação de todo e qualquer cidadão, independente de seguir a 

carreira científica ou não, requer mais do que o conhecimento dos conceitos básicos da 
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ciência, mas também uma visão a respeito de como tal conhecimento está relacionado a 

outros eventos, dos motivos pelo qual esse conhecimento é importante, e de como ele 

foi construído. Portanto, qualquer ensino de ciências que se concentre 

predominantemente sobre os produtos intelectuais do trabalho científico, ou seja, apenas 

conteúdos canônicos da ciência, simplesmente não atenderão essas necessidades 

(OSBORNE, 2007 p. 174).  

É evidente que os conhecimentos científicos são essenciais para o processo de 

alfabetização científica dos estudantes, porém é necessário que estes sejam construídos 

de forma contextualizada, na qual os alunos possam identificar, a partir das suas 

realidades, os significados dos conceitos científicos (LORENZETTI; DELIZOICOV, 

2001). Portanto, o conteúdo científico canônico deve ser desconstruído e depois 

reconstruído, de acordo com as demandas idiossincráticas do contexto dos estudantes, 

em um conhecimento muito diferente daquele característico do currículo canônico de 

ciências (AIKENHEAD, 2009). Como afirma Freire (1987), “É na realidade 

mediatizadora, na consciência que dela tenhamos educadores e povo, que iremos buscar 

o conteúdo programático da educação” (p. 50). Isso tanto contribui para o processo de 

redescoberta do próprio mundo pelo educando como permite que o conhecimento 

científico não permaneça inutilizável fora da escola pela maioria deles. 

Esses conhecimentos-chave, que contribuem para a alfabetização científica, de 

acordo com Millar (2003), são aqueles que terão como foco, principalmente, dois 

objetivos: 1) tornar os estudantes mais capacitados nas suas interações com o mundo 

material, a partir de um ponto de vista mais útil e prático; e 2) colaborar para o 

desenvolvimento gradual da compreensão dos estudantes de um pequeno número de 

―modelos mentais‖ sobre o comportamento do mundo natural, que tenham significado 

cultural e/ou relevante papel na sustentação de uma compreensão de questões 

científicas.  

Além desses dois critérios propostos por Millar (2003), a OECD (2006) 

considera também que a seleção de conhecimentos de ciências deve considerar a idade 

dos estudantes, adequando estes conhecimentos ao nível de desenvolvimento de cada 

indivíduo.  

Como se pode perceber, o indivíduo alfabetizado cientificamente não precisa 

saber tudo sobre ciências (o que entendemos que seria impossível), mas ter 

conhecimentos para entender informações e situações do dia-a-dia, bem como aplicá-los 
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em situações diversas e de modo apropriado, fazendo também uma leitura crítica do seu 

próprio mundo (SASSERON; CARVALHO, 2011). 

 

2.1.2 A importância da natureza da Ciência para a alfabetização científica 

A OECD (2006) divide o conhecimento científico em conhecimento de ciência e 

conhecimento sobre ciência. O primeiro refere-se ao conhecimento sobre o mundo 

natural à luz da Física, Química, Biologia e ciências da Terra e espaciais. O segundo 

seria o conhecimento sobre a própria ciência, sua natureza e como ela se constrói. É 

bastante comum nos currículos de Ciências uma ênfase maior no conhecimento de do 

que no conhecimento sobre Ciência (ACEVEDO et al., 2005). Isso pode ser motivado 

pela complexidade das facetas históricas, filosóficas e acadêmicas da natureza da 

Ciência e a dificuldade de defini-la de forma consistente (BELL, 1999; PRAIA; GIL-

PÉREZ; VILCHES, 2007).  

 Em linhas gerais, a natureza da Ciência está relacionada com uma combinação 

de aspectos de diversos estudos sociais da ciência, incluindo a história, a sociologia e a 

filosofia da ciência, combinados com pesquisas das ciências cognitivas, que buscam 

descrever como a ciência funciona, os fundamentos epistemológicos e ontológicos 

desta, como os cientistas trabalham, como eles interagem socialmente e como a 

sociedade reage aos esforços científicos (McCOMAS, 1998; McCOMAS, 2008). 

 O fato de a ciência ser um fenômeno cultural difuso e múltiplo torna difícil 

definir uma natureza única para ela. Além disso, essa definição de uma ―imagem 

adequada‖ da ciência poderia sugerir a existência de um suposto método universal de se 

fazer ciência, o que seria um grande equívoco (HENRIQUE; ANDRADE; 

L‘ASTORINA, 2010; PRAIA; GIL-PÉREZ; VILCHES, 2007). Porém, diversas 

pesquisas apontam pontos de concordâncias no que se refere a distorções e simplismos 

praticados no ensino de ciências a respeito da sua natureza (BELL, 1999; GIL-PÉREZ 

et al., 2001; GIL-PÉREZ; VILCHES, 2005; HARRES, 1999; McCOMAS, 1998; 

MOREIRA; OSTERMANN, 1993). Gil-Pérez e Vilches (2005), analisando diversos 

trabalhos sobre ensino de ciências, definiram sete principais distorções da natureza da 

ciência, a saber: 1) a visão descontextualizada da ciência, 2) a concepção individualista 

e elitista, 3) a concepção empírico-indutivista e ateórica, 4) a visão rígida algorítmica e 

infalível; 5) a visão aproblemática e ahistórica; 6) a visão exclusivamente analítica; e 7) 

a visão acumulativa e linear.  
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 Essa visão distorcida da ciência, que se afasta notoriamente da forma como são 

construídos de fato os conhecimentos científicos, tende a construir nos estudantes uma 

ideia de ciência como fenômeno distante de suas vidas, alheia às suas culturas. Como 

conseqüência disto, alguns estudantes perdem o interesse nas aulas de Ciências, quando 

não as abandonam, outros se interessam por ciência pelas razões erradas e muitos alunos 

tornam-se cidadãos (alguns até mesmo em posições-chave no governo e indústria) que 

tomam decisões baseados em mitos sobre a natureza e os aspectos sociais da ciência 

(AIKENHEAD, 2009). 

 Para Gil-Pérez et al. (2001), a construção dessas distorções relativas ao 

conhecimento científico pode estar relacionada com o fato de o ensino de ciências 

revelar-se como uma apresentação de conhecimentos já elaborados, sem fornecer 

oportunidade para que os alunos entrem em contato com a atividade científica em si.  

Logo, a natureza da ciência deve estar presente no processo de alfabetização 

científica por intermédio de ―uma certa imersão na cultura científica e tecnológica, 

fundamental para a formação de cidadãos e cidadãs críticos que, no futuro, participarão 

na tomada de decisões‖ (PRAIA; GIL-PÉREZ; VILCHES, 2007, p. 152).  Assim, a 

mais óbvia justificativa para a inclusão da natureza da ciência como uma faceta da 

alfabetização científica é justamente essa mudança da visão simplista e imprecisa de 

ciência (HERMAN, 2010). Tal mudança pode contribuir para encorajar as pessoas a se 

interessarem mais por ciência, a não criarem expectativas não alcançáveis por esta e 

também, a não atribuírem a ela um valor absoluto e superior a qualquer outro tipo de 

conhecimento.  

 

2.1.3 As relações entre Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente no processo de 
alfabetização científica: o enfoque CTSA como eixo norteador 

Algo fundamental para a construção da alfabetização científica em uma 

perspectiva de construção da cidadania é a compreensão da relação entre a ciência, a 

tecnologia, a sociedade e o meio ambiente. Isso implica no entendimento das aplicações 

dos saberes construídos pelas ciências, identificando as conseqüências destas nas outras 

esferas constituintes dessa relação e na consideração de que a solução para um problema 

em uma determinada área pode representar, mais tarde, o aparecimento de outro 

associado à outra área (SASSERON; CARVALHO, 2011). A relevância dessa 
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integração entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente é até mesmo defendida na 

Declaração sobre a Ciência e a Utilização do Conhecimento Científico da UNESCO: 

Trata-se não apenas de analisar os impactos atuais e potenciais da 
C&T sobre a sociedade, mas também de compreender as influências 
recíprocas ou, em termos mais precisos, de estudar a ciência, a 
tecnologia e as interações societárias de forma integrada (UNESCO, 
2003 p. 17). 

Uma perspectiva do ensino de ciências que tem como foco tal relação é CTSA 

(Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente) ou, como apresentada em pesquisas mais 

antigas, simplesmente CTS. O movimento CTS surgiu entre as décadas de 1960 e 1970, 

inspirado pelo ambientalismo e pela sociologia da ciência, buscando uma renovação no 

currículo de ciências que atendesse a todos os estudantes e colaborasse para a 

construção de valores e  de responsabilidade social (AIKENHEAD, 2009).  

De acordo com W. Santos e Mortimer (2002) os currículos CTSA apresentam 

uma concepção de: a) ciência como atividade humana, intimamente relacionada à 

tecnologia e às questões sociais; b) professor como alguém que contribui para a 

construção do conhecimento de e o comprometimento com as inter-relações complexas 

entre ciência, tecnologia e sociedade; e c) aluno como indivíduo capaz de tomar 

decisões inteligentes, com base no conhecimento científico e nas implicações da ciência 

e tecnologia sobre a sociedade e o ambiente.  

Tais concepções adotadas pelo movimento CTSA aproximam-se dos 

pressupostos do educador Paulo Freire (1987), como apontado por Auler (2003), Auler 

e Delizoicov (2006), Muenchen e Auler (2007) e W. Santos (2008). Assim como Freire 

(2007), a proposta CTSA defende uma educação que enxerga o indivíduo como agente 

de sua própria história e capaz de participar da tomada de decisões na sociedade, 

reinventando-a a partir da leitura crítica da realidade (MUENCHEN; AULER, 2007).  

Dessa maneira, a inclusão das inter-relações Ciência-Tecnologia-Sociedade-

Ambiente no processo de alfabetização científica tem papel chave na construção da 

identidade do cidadão e de uma sociedade mais democrática e menos tecnocrática. À 

medida que o cidadão compreende a dinâmica dessas relações e desperta seu senso 

crítico para elas, ele tem condições de avaliar as suas implicações na sociedade e no 

ambiente.  Isto é fundamental para que as decisões sobre C&T que, normalmente, estão 

sob a responsabilidade de tecnocratas que detêm conhecimentos e dados específicos, 

passem para o controle da sociedade, de forma que os interesses da maioria sejam 

privilegiados (SANTOS, W.; MORTIMER, 2001). Tal contribuição do enfoque CTSA 
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está fortemente ligada à perspectiva da alfabetização científica como prática social. Esta 

implica na participação dos cidadãos em empreendimentos coletivos, a partir em uma 

perspectiva de igualdade social, na qual grupos minoritários, geralmente discriminados 

por raça, sexo e condição social, também pudessem atuar diretamente pelo uso do 

conhecimento científico, anteriormente indisponível para estes (ROTH; LEE, 2004).  

W. Santos (2008) acrescenta ainda que, uma educação com enfoque CTSA, à 

medida que busca incorporar ao currículo discussões de valores e reflexões críticas, 

possibilita ao cidadão ―desvelar a condição humana‖ (p. 122). Para este autor, que 

trabalha com uma perspectiva freireana do ensino CTSA, isso significaria uma educação 

que contribuísse para que os alunos pudessem refletir sobre a sua condição no mundo 

frente aos desafios postos pela ciência e tecnologia e também sobre a situação de 

opressão em que vivemos. 

De fato, as contribuições da compreensão das relações que permeiam a CTSA 

são bastante positivas para a alfabetização científica do cidadão. Aikenhead (1994), ao 

analisar diversos artigos científicos, percebeu que alunos que participaram de cursos que 

focavam a relação CTSA no ensino de ciências, apresentaram vantagens em relação a 

sua alfabetização científica, quando comparados com os seus homólogos em aulas de 

ciências tradicionais. Aqueles alunos apresentaram melhoria significativa da 

compreensão de questões sociais internas e externas para a ciência, das suas atitudes 

para com a ciência, para aulas de ciências, e para a aprendizagem. Além disso, eles 

tiveram ganhos modestos, porém significativos, em habilidades de pensamento, tais 

como a aplicação do conteúdo científico em situações cotidianas, desenvolvimento do 

pensamento crítico e criativo, e na tomada de decisões. 

 

2.2 A alfabetização científica no contexto da EJA 

A alfabetização científica, como discutido acima, é de fundamental importância 

para a formação do cidadão. Porém, no contexto da EJA ela é ainda mais imprescindível 

em virtude de uma parcela significativa de seu público já ser formado por indivíduos 

que têm poder de decisão na sociedade seja, por exemplo, ao votar em seus governantes 

pela análise das suas propostas ou ao escolher consumir, ou não, determinado produto 

pela análise das suas vantagens ou propriedades anunciadas. Além disso, de acordo com 

Teixeira e Vivas (2010), este mesmo público da EJA, em geral, faz parte da população 

que mais sofre com as consequências dos rumos inadequados do desenvolvimento 
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científico e tecnológico. Por conta disso, é fundamental que estas pessoas estejam 

preparadas para se posicionar diante das questões atuais relacionadas à Ciência e 

Tecnologia.  

Em virtude das características próprias dos alunos da EJA, o processo de 

alfabetização científica nessa modalidade deve se processar de forma diferente do 

realizado com turmas de crianças e adolescentes. Ao contrário do que acontece no 

ensino regular, em que esse processo acompanha a descoberta do mundo pelo indivíduo, 

na EJA, geralmente, o estudante já vivenciou diversas experiências e a Ciência escolar 

surge como possibilidade nova de interpretação de fenômenos já conhecidos. 

Por este motivo, o ensino de Ciências na EJA está mais fortemente ligado à 

compreensão do mundo e a tomada de decisões no tempo presente, frente a questões 

contemporâneas, como, o uso e consumo dos transgênicos, por exemplo, do que no 

futuro, como ocorre com as crianças e adolescentes. Estes, por conta da sua idade, ainda 

não são chamados a se posicionar e optar em situações práticas, como eleições e 

plebiscitos, ficando isto a cargo dos adultos. Desse modo, a alfabetização científica 

pode ampliar a visão dos jovens e adultos quanto ao seu mundo presente, aprofundando 

seus conhecimentos sobre aspectos da ciência e tecnologia, frequentes nos seus 

cotidianos, e contribuindo para a tomada de decisões de forma socialmente responsável. 

Ademais, os benefícios da alfabetização científica na vida cidadã dos alunos da 

EJA podem também estar ligados ao mundo do trabalho. Estes indivíduos, que são até 

mesmo chamados de alunos-trabalhadores ou trabalhadores-alunos por diversos autores 

(BERNARDIM; BERNARDIM; DIAS, 2009; COSTA, C. , 2008; SILVA, J., 2009, 

VIVIAN, 2008), muitas vezes, apresentam um conhecimento insuficiente da Ciência 

que é, muitas vezes, exigido pelo mercado de trabalho. Quando alfabetizado 

cientificamente, eles podem, além de galgar melhores oportunidades, tornarem-se 

detentores de saberes relacionados ao seu trabalho que vão além do saber técnico. Tais 

saberes favoreceriam o desenvolvimento da sua criatividade, compreensão e apreensão 

da sociedade na qual ele está inserido (LACERDA, 1997). 

Para que essa alfabetização científica dos alunos da EJA seja efetiva é necessário 

que o ensino de Ciências para estes indivíduos seja bem diferente do ensino regular.  

Logo, entre os fatores a serem levados em conta para a aprendizagem de ciências pelos 

adultos estão o fato destes apresentarem as suas experiências de vida como uma rica 

fonte de aprendizagem e a disponibilidade para aprender quando esse aprendizado vai 

ajudá-lo a lidar com as tarefas e os problemas de suas vidas (MERRIAM, 2004).  Sobre 
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isso, Vilanova e Martins (2008), ao analisarem a proposta curricular de Ciências para o 

segundo segmento da EJAEF (BRASIL, 2002a), perceberam que, de acordo com esta, a 

abordagem das ciências deveria estar mais restrita ao nível da alfabetização científica 

prática (sensu SHEN, 1975). Isso pode ser reflexo das próprias condições inerentes ao 

processo de ensino-aprendizagem da EJA, em que tanto a carga horária de aulas, como 

o tempo dos estudantes para dedicação aos estudos são reduzidos (VILANOVA; 

MARTINS, 2008).  

Além disso, o fato de o aluno ser um adulto com problemas concretos e 

imediatos, com os quais se defronta, faz com que ele sinta que, se o ensino que recebe 

não é funcional, ele se desviará, por senti-lo menos útil ou pouco oportuno 

(LOURENÇO-FILHO, 2000). Assim, a ênfase na alfabetização científica prática 

poderia contribuir para diminuir a evasão dos alunos, uma triste realidade na EJA 

(INEP, 2010b). Esta alfabetização científica prática permitiria ao aluno perceber que o 

conhecimento científico tem significado para sua vida, fornecendo a este indivíduo mais 

um motivo para não abandonar a escola. 

Outra contribuição para a ênfase na alfabetização científica prática no currículo 

da EJA pode ser a forte influência da educação informal na vida do público atendido por 

ela. De acordo com Marten (1985 apud HACKER; HARRIS, 1992), a aprendizagem de 

ciências para a alfabetização científica dos adultos dá-se, principalmente, por meio da 

educação informal. Logo, o componente prático da alfabetização científica predomina 

na vida desses indivíduos.  

Para Vilanova e Martins (2008) essa proposta curricular que prioriza apenas a 

alfabetização científica prática se afasta da concepção de uma educação plena, já que 

apesar da alfabetização científica prática ser fundamental para a formação do cidadão, 

ela representa apenas uma faceta do conhecimento científico. Desse modo, ―[...] o 

compromisso com uma educação plena deve buscar o equilíbrio entre os conhecimentos 

úteis para a vida cotidiana e aqueles que conjuntamente com estes levam a uma visão 

ampla das ciências e que, efetivamente, permitem uma inclusão verdadeira e completa 

na sociedade‖ (VILANOVA; MARTINS, 2008 p. 344).  

Em se tratando de experiências de vida dos alunos, estas deveriam ser 

consideradas no processo de alfabetização científica. Caso não o seja, corre-se o risco 

de insucesso neste empreendimento, tal como ocorrido com Ferreira (2009) em um 

trabalho desenvolvido em uma turma de EJA. Este pesquisador, ao promover 

seminários interativos, baseando-se em uma perspectiva CTSA, percebeu um baixo 



44 

engajamento dos alunos da EJA, constatando, posteriormente, que tal fato deveu-se, 

entre outros motivos, à escolha das temáticas pelo pesquisador. Logo, é fundamental 

que o aluno tenha papel ativo no planejamento das aulas de ciências, pois, “[...] se o 

aluno não foi instigado a participar, expor seus interesses, os conteúdos mesmo 

significativos para o aluno tornam-se limitados, pois foi apenas a visão do professor, o 

aluno não foi um sujeito participativo.‖ (NASCIMENTO, 2009, p. 74-75).  

Ao considerar essa participação ativa dos alunos no planejamento das aulas de 

Ciências, é necessário que o professor deixe de atribuir à necessidade de se ―vencer 

programas de conteúdos‖ o papel central do processo de ensino-aprendizagem. Dessa 

forma, as peculiaridades do ensino de Ciências na EJA devem ir além da metodologia 

de ensino, tornando-se peculiaridades curriculares (MUENCHEN; AULER, 2007).  

Apesar de todos os benefícios para a vida cidadã do aluno da EJA, a literatura 

sobre alfabetização científica e os profissionais especializados em ensino de Ciências 

para esta modalidade são, entretanto, escassos. Esta carência implica na adaptação de 

recursos didáticos, propostas curriculares e metodologias de ensino criadas para o 

ensino regular (VILANOVA; MARTINS, 2008).  Tais adaptações podem resultar em 

reducionismos, na compactação inadequada dos conteúdos e, até mesmo, na 

infantilização do aluno da EJA.  

No que se refere aos documentos oficiais, essa discussão acerca da alfabetização 

científica no ensino de ciências para a educação de jovens e adultos não é freqüente 

(VILANOVA; MARTINS, 2008). Quando se trata da alfabetização científica, 

particularmente no ensino de Biologia, essa discussão é praticamente inexistente já que 

não há proposta curricular oficial no Brasil específica para essa disciplina na EJA.  

Do ponto de vista acadêmico, infelizmente, pouco se conhece sobre o ensino de 

Biologia na EJA. Isso pode ser percebido pela reduzida porcentagem das pesquisas 

acadêmicas que tem como objeto de estudo essa modalidade de ensino. Nas atas do V 

Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (V ENPEC), dos 731 

trabalhos inscritos, apenas três (0,8 %) eram referentes ao tema Educação em Ciências 

na EJA (VILANOVA; MARTINS, 2008). Teixeira (2008) em um levantamento das 

teses e dissertações de ensino de Biologia, de 1972 a 2004, encontrou apenas três 

trabalhos sobre EJA (0,94 %), dentro de um universo de 316 pesquisas. No estado da 

arte sobre as pesquisas em EJA feito por Haddad e colaboradores (2000), apenas um 

(0,5%) dos 183 trabalhos referia-se ao ensino de Ciências.  
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Dado esse reduzido número de pesquisas em ensino de Biologia na EJA e 

considerando a importância da alfabetização científica para os estudantes jovens e 

adultos, desenvolveu-se uma pesquisa com alunos de EJA da cidade de Aracaju, SE 

visando investigar como a EJA tem contribuído para a alfabetização científica dos 

jovens e adultos em relação à Genética. O delineamento desta pesquisa, bem como seus 

resultados serão explicitados nos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO 3: ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NA EJAEM EM 

UMA ESCOLA DE ARACAJU/SE: A ABORDAGEM DA 

GENÉTICA  

 

3.1 Introdução 

Entre os temas da Biologia, presentes no cotidiano dos jovens e adultos e 

relevantes para a alfabetização científica dos mesmos estão àqueles ligados à Genética. 

Alimentos transgênicos, clonagem, hereditariedade, terapia gênica, entre outros temas, 

estão a todo o momento sendo veiculados pela mídia, inserindo-se no cotidiano do 

cidadão e, portanto, demandando um posicionamento deste perante esses temas. 

Estes não se restringem apenas à clonagem, transgênicos, células-tronco ou 

outros temas bastantes presentes na mídia. Griffiths (1993) destaca que algumas das 

maiores questões da sociedade têm um componente genético direto ou indireto. Seja em 

questões diretamente ligadas à tecnologia como a produção de alimentos e antibióticos, 

ou temas socioculturais como aqueles ligados a diferenças sexuais, étnicas e até mesmo 

comportamentais têm de certa forma, uma base Genética.  

O entendimento dessas questões não contribui apenas para que o indivíduo aja 

como cidadão atuante na sociedade, mas também, pode modificar a visão que este tem 

de Ciência. À proporção que o cidadão compreende a Genética como algo presente em 

seu cotidiano, ele, por consequência, pode visualizar a Ciência como próxima dele, 

contribuindo para a quebra do mito da Ciência como um fenômeno exclusivo dos 

cientistas (GRIFFITHS, 1993).  Essa visão da Ciência como uma construção humana, 

como já visto anteriormente, é também um dos pressupostos da alfabetização científica 

(OECD, 2006). 

Por ser um tema tão relevante da Ciência, alguns autores chegam até mesmo a 

utilizar o termo alfabetização Genética (ou genetics literacy para os artigos em língua 

inglesa) para designar a alfabetização científica relacionada especificamente aos temas 

de Genética (BOWLING et al., 2008; JENNINGS, 2004; LANIE, 2004; OPTIZ, 1997; 

SHAW et al., 2008). Tanto para Jennings (2004) como para Bowling et al. (2008), 

existe uma necessidade muito grande de alfabetização Genética para a sociedade. 

Primeiro, por conta da evidência de que o público em geral tem um baixo entendimento 

das questões de Genética, apesar destas estarem presentes no seu cotidiano. Esse fato foi 
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evidenciado, por exemplo, por Iniguez e Puigcerver (2009), estudando concepções de 

adultos em formação em Barcelona, que verificaram um desconhecimento destes 

estudantes acerca de importantes temas de Genética relacionados à hereditariedade. 

Uma segunda motivação para a alfabetização Genética seria a transmissão de 

informações incorretas sobre esta área da Ciência em diferentes tipos de mídia, que 

podem levar o indivíduo à construção de conceitos errôneos. Esse pode ser um 

problema ainda maior quando se considera que a aprendizagem de ciências dos adultos 

acontece, em grande parte das vezes, informalmente (MARIEN, 1985 apud HACKER; 

HARRIS, 1992), sendo a mídia uma grande participante nessa educação informal.  

Desse modo, a aprendizagem de Genética no contexto da EJA torna-se relevante 

não só para que o aluno construa conhecimentos que possam embasar sua atuação como 

cidadão mas também para modificar concepções errôneas construídas no contexto da 

educação informal. 

Apesar da importância do ensino de Genética na EJA, seria irreal esperar que o 

currículo desta modalidade de ensino trouxesse informações detalhadas acerca de todas 

as questões atuais referentes a essa área da Ciência. Primeiro, porque o tempo 

disponível para o ensino de Biologia na EJA é muito curto. Enquanto, em geral, no 

ensino regular o ensino médio é realizado em três séries, com oitocentas horas cada, 

totalizando 2.400 horas (BRASIL, 1996a), para a EJAEM a carga horária corresponde 

apenas à metade disto (BRASIL, 2010a). Além disso, a lista de situações com uma base 

ou componente genético presente no cotidiano dos indivíduos está se ampliando 

continuamente. Isso pode ser observado, por exemplo, no campo da saúde com as novas 

terapias para a cura de doenças, baseadas em componentes genéticos ou até mesmo o 

crescimento do consumo de alimentos que passaram por algum tipo de melhoramento 

ou modificação Genética. 

Para contornar essa situação de carga horária reduzida da EJA e do aumento 

contínuo de conhecimentos sobre Genética, uma alternativa poderia ser a apontada por 

Wood-Robinson e colaboradores (1998). Esses autores, almejando a alfabetização 

científica, sugerem que a Genética no currículo escolar colabore para que os indivíduos, 

em sua vida adulta, construam conhecimentos científicos básicos aliados a uma 

compreensão do tipo de situação cotidiana em que tais conhecimentos poderiam ser 

úteis, podendo participar democraticamente da tomada de decisões na sociedade. 

Outra maneira de trazer, de fato, essas questões atuais de Genética para a EJA é 

apontada por Griffiths (1993) em relação ao currículo escolar como um todo. Para este 
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autor, a Genética não deve se basear em uma dogmatização de conceitos científicos, 

mas na problematização de temas atuais, para que os cidadãos não fiquem passivos 

diante das discussões de tais temas. Tal perspectiva, nesse aspecto em particular, 

contém elementos que parecem coincidir com a proposta de educação problematizadora 

de Paulo Freire (1987). Esta aponta para o fato de que é na problematização da vida 

concreta, que o homem se redescobre como sujeito construtor de sua própria realidade, 

ressignificando esta e construindo sua consciência crítica (FREIRE, P. 1987). No 

contexto da educação de adultos essa perspectiva problematizadora dos conhecimentos 

mostra que o adulto não volta à escola para recuperar algo não aprendido no momento 

adequado, mas para aprender conhecimentos importantes da sua realidade atual. 

Tanto na perspectiva de Wood-Robinson et al. (1998) como na da 

problematização da realidade, o ensino de Genética estaria de acordo com a ideia de 

alfabetização científica compartilhada por diversos autores (AULER, 2003; CHASSOT, 

2010; MILLER, 1998; OECD, 2006). Estes autores vêem o ensino de Ciências como 

uma forma de propiciar uma leitura crítica do mundo contemporâneo cuja dinâmica está 

crescentemente relacionada ao desenvolvimento científico-tecnológico, potencializando 

para uma ação no sentido de sua transformação. 

Apesar dos benefícios do ensino da Genética na perspectiva da alfabetização 

científica, os PCN+ evidenciam que na disciplina Biologia, no ensino médio, é dada 

prioridade para os códigos dessa ciência e seus métodos experimentais, não indo além 

dessa abordagem: 

Não há uma preocupação em tratar o fenômeno da hereditariedade da 
vida de modo que o conhecimento aprendido seja instrumental e possa 
subsidiar o julgamento de questões que envolvam preconceitos raciais, 
ou facilitar o posicionamento diante de polêmicas relacionadas à 
produção e à utilização de organismos geneticamente modificados, ou 
ao emprego de tecnologias resultantes da manipulação do DNA. 
(BRASIL, 2002b). 

 Considerando a importância da alfabetização científica para os jovens e 

adultos/as, e a relevância do conhecimento em Genética para a sociedade 

contemporânea, esse capítulo teve por objetivo verificar como vem ocorrendo o 

processo de alfabetização científica dos alunos nas aulas de Genética da EJAEM em 

uma escola de Aracaju.  
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3.2 Procedimentos metodológicos 

3.2.1 Caracterização da pesquisa 

Esta pesquisa caracterizou-se pela adoção de métodos tanto qualitativos quanto 

quantitativos. A união dessas duas abordagens, qualitativa e quantitativa, em uma 

mesma pesquisa poderia ser considerada inadequada, por conta de incompatibilidades 

tanto epistemológicas quanto metodológicas das mesmas, representando dois 

paradigmas diferentes e opostos (FLICK, 2009).  

No entanto, essa dicotomia é tida como falsa por autores como Gamboa (2007) e 

Bauer, Gaskell e Allum (2011). Estes últimos defendem que não há quantificação sem 

qualificação, nem análise estatística sem interpretação. Como os dados quantitativos não 

falam por si próprios e que a mensuração dos fatos sociais depende da categorização do 

mundo social, não há como distinguir a pesquisa quantitativa da qualitativa. 

Já para Gamboa (2007), há atualmente um novo paradigma que se define como 

um continuum entre a pesquisa ―convencional‖ (quantitativa) e a pesquisa ―não-

convencional‖ (qualitativa). Tal postura admite a existência de diversos enfoques, na 

medida em que num continuum se polarizam diversos aspectos do processo de produção 

de conhecimento (GAMBOA, 2007).  

Logo, esse tipo de abordagem não necessariamente implica em uma ―confusão 

metodológica‖, já que na medida em que as perguntas de pesquisa são multifacetadas, 

estas comportam mais de um método de análise (GUNTHER, 2006; NEVES, 1996). É 

necessário, segundo Bauer, Gaskell e Allum (2011),  

[...] uma visão mais holística do processo de pesquisa social, para que 
ele possa incluir a definição e a revisão de um problema, sua 
teorização, a coleta de dados, a análise dos dados e a apresentação dos 
resultados Dentro desse processo, diferentes metodologias têm 
contribuições diversas a oferecer. (p. 26) 

 Assim, cabe ao pesquisador selecionar aquele ou aqueles métodos que 

responderão suas perguntas de pesquisa. Desse modo, a associação da pesquisa 

qualitativa com a quantitativa pode funcionar como meio de triangulação dos dados, já 

que as diferentes perspectivas metodológicas podem se complementar, compensando 

deficiências e pontos obscuros de cada método isolado (FLICK, 2009). 

Dessa forma, a presente pesquisa foi delineada como um estudo de campo, no 

qual, de acordo com GIL (2008), estuda-se um único grupo ou comunidade, ressaltando 

a interação de seus componentes. O estudo de campo difere do estudo de caso porque a 
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opção por este último é feita pelo pesquisador quando se trata de um caso crítico para 

testar uma hipótese ou teoria previamente explicitada, um caso extremo ou único ou 

uma situação reveladora, anteriormente inacessível a investigação científica (YIN, 

2010). Como neste trabalho nenhum dessas situações é abordada, fez-se a opção pelo 

estudo de campo. 

 

3.2.2 Área de estudo e sujeitos de pesquisa 

A cidade de Aracaju, capital de Sergipe, localiza-se na região litorânea do estado 

e apresenta uma população de 520.303 habitantes distribuídos por uma área territorial 

de 174 Km2 (IBGE, 2007b).   

A rede escolar de Sergipe conta com 569 escolas, incluindo públicas e privadas, 

que ofertam a Educação de Jovens e adultos (EJA), o que corresponde a 23% do total 

dos estabelecimentos de ensino do estado. Destas, 532 ofertam a EJAEF e 116 ofertam 

a EJAEM (INEP, 2009).  

Nas escolas da rede pública estadual desse estado, a EJAEM está organizada em 

quatro etapas, de acordo com sua matriz curricular (Anexo A). Cada uma dessas etapas 

é feita em um semestre letivo, com uma carga horária de 300 horas, com exceção da 

quarta etapa que apresenta uma carga horária de 400 horas.  

A Biologia enquanto componente curricular restringe-se, nesta matriz, à terceira 

etapa, com uma carga horária de sete horas semanais, totalizando 140 horas durante 

todo o curso. 

Dentre as escolas de Aracaju que ofertam a terceira etapa da EJAEM escolheu-

se uma. Esta se localiza em um bairro da zona Sul da cidade, atendendo alunos de dois 

outros bairros próximos. A escola oferta o ensino fundamental nos turnos matutino, 

vespertino e noturno e a EJAEM no período noturno. Escolheu-se essa escola por conta 

da disponibilidade em participar da pesquisa, tanto por parte da professora de Biologia 

como dos alunos e alunas e da própria equipe diretiva da escola.  

Esta pesquisa desenvolveu-se durante as aulas de Biologia no primeiro semestre 

letivo de 2012, entre os meses de agosto e setembro6, em oito dias letivos (quatro 

                                                
 
6 Devido a uma greve dos professores da rede pública de ensino de Sergipe, a finalização do semestre 
letivo de 2012 dessa escola estadual foi prorrogada do mês de julho para setembro de 2012. 
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quartas-feiras, com quatro horas-aula cada, três sextas-feiras, com três horas-aula cada e 

uma segunda-feira7, com três horas-aula).  

 

3.2.3 Coleta e análise de dados 

Antes da coleta de dados propriamente dita, conversou-se com a diretora da 

escola, visando apresentar os objetivos e métodos utilizados na pesquisa, sendo também 

entregue a esta um ofício de apresentação da pesquisadora, com assinatura da 

professora-orientadora deste trabalho. Em seguida, a diretora autorizou a pesquisa na 

escola, tanto verbalmente como por meio de sua assinatura no verso do ofício entregue.  

Posteriormente, a professora de Biologia também foi consultada sobre a 

possibilidade de realização da pesquisa durante as suas aulas, sendo isto autorizado por 

meio de assinatura ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C) 

No primeiro dia de contato com os alunos, os objetivos da pesquisa foram 

apresentados e as suas dúvidas em relação à pesquisa foram esclarecidas. Nessa ocasião, 

esses participantes também assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice B), declarando sua concordância em participar da pesquisa.  

Foram utilizados como métodos de coleta de dados um questionário (Apêndice 

A) aplicado para os alunos na forma de pré e pós-teste, a observação das aulas de 

Genética e uma entrevista semi-estruturada realizada com a professora de Biologia da 

turma. O uso desses diferentes instrumentos de coleta reforça a opção pelo 

enquadramento deste trabalho como uma pesquisa de natureza quali-quantitativa. 

Apesar de os resultados obtidos na investigação e as interpretações feitas dependerem 

principalmente da análise das respostas ao questionário - instrumento de coleta de 

natureza quantitativa - considera-se que há um aspecto qualitativo nessa pesquisa. Isso 

decorre, principalmente, das observações que alimentaram o processo de análise dos 

dados, contribuindo para o caráter descritivo da interpretação das respostas dos alunos. 

 

3.2.3.1 Observações das aulas 

No primeiro dia da pesquisa foram iniciadas as observações da turma. Entre os 

tipos de observação, utilizou-se nesta pesquisa da observação simples que, segundo GIL 

                                                
 
7 A aula da segunda-feira ocorreu em 17 de setembro de forma excepcional, com o objetivo de fazer a 
reposição de aulas anteriores em que a professora precisou ausentar-se.  
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(2008, p. 101), seria ―[...] aquela em que o pesquisador, permanecendo alheio à 

comunidade, grupo ou situação que pretende estudar, observa de maneira espontânea os 

fatos que aí ocorrem‖. Durante as observações, foram feitas anotações em diário de 

campo e gravação em áudio, com auxílio de um gravador digital, de tudo o que 

acontecia durante as aulas. Apesar da observação simples não apresentar regras fixas 

acerca do que se observar, os seguintes itens foram mais enfatizados, devido a 

importância destes para a pesquisa: os sujeitos, o cenário e o comportamento social 

(GIL, 2008). Nos diários de campo, cada aluno recebeu um nome fictício, visando 

preservar suas identidades e, também, ajudar na sua identificação pela pesquisadora 

durante o período de observação. Vale ressaltar que os dados das observações foram 

considerados para efeito de resultados dessa pesquisa apenas a partir do terceiro dia de 

observação, quando foram iniciadas as aulas de Genética. Optou-se por realizar essas 

duas observações anteriores às aulas de Genética com o objetivo de familiarizar os 

alunos com a figura da pesquisadora em sala de aula. 

A fim de realizar o processo de síntese dos dados, após as aulas as anotações e 

gravações sofreram recortes de situações baseados nas seguintes questões norteadoras, 

que serviram para limitar episódios que seriam, posteriormente, analisados: 

 a) Que conceitos-chave de Genética estão sendo abordados em sala de aula por 

alunos e professora?;  

b) Como a Ciência é apresentada aos/pelos alunos e professora em termos de 

sua natureza e dos fatores éticos e políticos que a circundam?;e  

c) Como são abordadas as relações entre a Genética, a sociedade e o ambiente?  

 

3.2.3.2 Questionário de pré e pós-teste 

O questionário sobre a alfabetização científica em Genética dos alunos da 

EJAEM baseou-se em outros usados para avaliar a alfabetização científica e/ou a visão 

dos indivíduos sobre a relação da Ciência com a sociedade construídos e/ou aplicados 

por pesquisadores como Aikenhead e Ryan (1992), Godin e Gingras (2000), Laugksch e 

Spargo (1996), Miller (1998) e Nascimento-Schulze (2006).  

A primeira parte do questionário refere-se a questões de Genética baseadas nas 

três dimensões da alfabetização científica (MILLER, 1983) também chamadas por 

Sasseron e Carvalho (2011) de três eixos estruturantes da alfabetização científica. A 

primeira destas refere-se à compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos-

chave da Ciência. A segunda preocupa-se com a compreensão da natureza da ciência, 
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suas normas e métodos, e os fatores éticos e políticos que circundam esta prática. A  

terceira dimensão compreende o entendimento do impacto da ciência e tecnologia 

sobre a sociedade e o meio ambiente.  

Essas dimensões da alfabetização científica foram, neste trabalho, simplificadas 

e adaptadas à temática abordada, adotando-se à seguinte nomenclatura: I. 

Conhecimento sobre termos e conceitos-chave de Genética, II. Natureza da Ciência 

e III. Impacto da Genética sobre a sociedade e o meio ambiente. A primeira dessas 

dimensões foi subdividida de acordo com o trabalho Bowling et al. (2008) o qual 

classifica os conceitos fundamentais de Genética em seis sub-temas: a) natureza do 

material genético, b) transmissão gênica, c) expressão gênica, d) regulação gênica, e) 

evolução e f) Genética e sociedade. Neste trabalho, excluiu-se este último sub-tema pelo 

fato do mesmo já estar contemplado na terceira dimensão da alfabetização científica. 

Elaboraram-se cinco questões para cada uma das três dimensões da alfabetização 

científica, sendo que no eixo ―Conhecimento sobre termos e conceitos-chave de 

Genética‖ foi elaborada uma questão para cada sub-tema. Pelo fato das três dimensões 

da alfabetização científica estarem muito atreladas entre si, várias questões formuladas 

continham aspectos referentes a mais de uma delas. Porém, para efeito de classificação 

e análise dos dados, considerou-se a dimensão predominante em cada questão (Tabela 

1).  

 

Tabela 1 Classificação das questões sobre alfabetização científica do questionário, aplicado 
a uma turma de EJAEM de uma escola de Aracaju, [Apêndice A] de acordo com a 
dimensão da alfabetização científica (modificado de Miller, 1983) 

Dimensão da alfabetização científica 

 
Números das questões 

I. Conhecimento sobre termos e 

conceitos-chave de Genética, 
1, 2, 3, 4 e 5 

II. Natureza da Ciência 6, 7, 11, 13 e 14 

III. Impacto da Genética sobre a 

sociedade e o meio ambiente. 
8, 9, 10, 12 e 15 

 

Todas as questões apresentavam uma afirmativa que deveria ser julgada como 

verdadeira ou falsa. Caso o aluno não soubesse responder, havia ainda a alternativa 

―Não sei‖ e caso não entendessem o enunciado da questão o aluno era orientado a 

deixá-la em branco. 
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A segunda parte do questionário teve por objetivo coletar informações pessoais 

dos sujeitos da pesquisa, tais como, sexo, idade, se já se encontra exercendo alguma 

atividade remunerada, o tempo de estudo na EJA, sua avaliação sobre o ensino 

ministrado na EJA e o porquê da sua escolha pela EJA para dar continuidade aos seus 

estudos. Esta última questão fornecia opções para que o sujeito assinalasse a que melhor 

se enquadrava no seu perfil, com a possibilidade de o aluno formular uma resposta 

própria, não incluída nas alternativas fornecidas. As alternativas contidas nessa questão 

foram elaboradas a partir de respostas dadas por outros jovens e adultos em outras 

pesquisas realizadas na EJA (FERNANDES, E., 2011; IBGE, 2009b; NAIFF; NAIFF, 

2008; OLIVEIRA; SCORTEGAGNA; OLIVEIRA, 2009). 

Com o objetivo de aprimorar esse questionário, testar a sua relevância, clareza e 

adequação das perguntas ao universo da EJA utilizou-se um dos métodos de estudo 

preliminar de investigação por questionário definido por Hill e Hill (2000), dividido em 

dois passos. De acordo com esses autores, primeiramente, o questionário deve ser 

apresentado a uma pessoa que conheça bem o grupo integrante do universo da pesquisa. 

Essa etapa foi feita com a apresentação do questionário para três professores de 

Biologia que trabalham ou trabalharam na EJA e dois que nunca trabalharam na EJA. O 

questionário foi enviado por e-mail para estes professores por meio da ferramenta 

Google Docs 

(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFxSEFjUFdlVjVIT3JHSE

1oZXZRNXc6MQ), sendo solicitado que estes o respondessem e elaborassem 

comentários sobre as questões ao final. Essa etapa foi bastante importante para a 

elaboração do questionário, pois contribuiu para a eliminação de perguntas 

desnecessárias e a reformulação da redação de alguns itens para se adequarem ao 

público da EJA. 

No segundo passo para a validação do questionário (HILL; HILL, 2000), o 

investigador deve escolher uma amostra pequena, mas representativa do universo da 

pesquisa. No caso desta pesquisa, foram escolhidas duas turmas de EJAEM: uma de um 

município do agreste sergipano e outra de Aracaju. Os 47 alunos totais das duas turmas 

responderam uma versão impressa do questionário e cinco deles se dispuseram a 

discutir, em conversa informal, as questões com a pesquisadora. Os alunos opinaram 

sobre a linguagem utilizada nas questões, o nível das perguntas e também sobre a 

extensão do questionário.  
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As ponderações feitas pelos alunos e professores consultados foram analisadas, o 

que gerou modificações no questionário. Primeiramente, este passou por uma redução 

do número de questões de 30 para apenas 15, por conta do fato dos alunos e professores 

consultados o julgarem extenso e monótono. Segundo alguns deles, isso gerava ou 

poderia gerar um descompromisso por parte do aluno que respondia ou iria responder, 

principalmente nas suas respostas às últimas questões. 

Outra modificação referiu-se à questão da linguagem utilizada nas questões. Os 

alunos que participaram do estudo piloto apontaram construções frasais que 

consideraram complexas e palavras que julgaram incompreensíveis. Um exemplo disso 

refere-se a palavra ―segmento‖ contida na frase ―O gene é um segmento de DNA‖ 

(Questão 1), que mostrou-se como de difícil compreensão dos alunos e distante do seu 

vocabulário usual. Por conta disso, optou-se pela reformulação da frase, substituindo a 

palavra ―segmento‖ por ―pedaço‖.  

Apesar de no meio acadêmico essa substituição não ser adequada para designar 

o conceito de gene, já que a palavra ―pedaço‖ forneceria uma noção de ―quebra‖ no 

DNA, a qual não se adequaria a determinados processos estudados no ensino superior, 

acreditamos que a mesma seja necessária para realizar a transposição didática desse 

conceito para a EJA. De acordo com Brockington e Pietrocola (2005), as simplificações 

existem no processo de Transposição Didática, já que muitas vezes é necessário limitar 

a profundidade conceitual e as linguagens empregadas em algumas situações. Entre os 

motivos que justificam essa simplificação, estão a disponibilidade de tempo (carga 

horária), os objetivos do curso, a maturidade dos estudantes etc. 

Após essa validação, esse questionário foi aplicado na forma de pré e pós-teste 

aos alunos da turma pesquisada. O pré-teste foi aplicado uma semana antes de iniciarem 

as aulas de Genética, na mesma aula em que os alunos foram apresentados à 

pesquisadora e iniciaram-se as observações da turma. Buscando detectar as possíveis 

mudanças ocorridas nos alunos, após as aulas de Genética, aplicou-se o pós-teste na 

aula seguinte à finalização das cinco aulas planejadas pela professora para a discussão 

desse conteúdo com os alunos. Isso totalizou um tempo de latência entre o pré e o pós-

teste de um mês e nove dias.  

Tanto no pré-teste como no pós-teste, os alunos receberam esclarecimentos 

sobre o questionário, antes de começarem a respondê-lo. Após a finalização, cada 

questionário dos alunos recebeu um código com um nome fictício que identificava os 

questionários apenas para a pesquisadora.  
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As respostas dos alunos às questões sobre Genética foram confrontadas com um 

gabarito, visando quantificar os acertos e erros obtidos no questionário como um todo e 

em cada grupo de questões referentes às três dimensões da alfabetização científica 

(sensu MILLER, 1983). Os dados foram tabulados e posteriormente discutidos, 

relacionando-os com os resultados de observações feitas às aulas de Genética. 

 

3.2.3.3 Entrevista com a professora 

Além dos questionários com os alunos e das observações das aulas, foi feita uma 

entrevista semi-estruturada (sensu MAY, 2004) com a professora de Biologia da turma 

após as aulas de Genética, baseada em um roteiro previamente elaborado (Apêndice D). 

A entrevista foi gravada com auxílio de um gravador digital de voz e posteriormente 

transcrita com o auxílio do programa Express scribe free (NCH SOFTWARE, 2012). 

A fala da professora obtida por meio dessa entrevista foi inserida na discussão 

dos resultados do questionário apenas quando esta estava relacionada aos aspectos 

abordados.  

 3.3 Resultados e discussão 

3.3.1 Perfil dos alunos pesquisados 

 Apesar da turma em que este estudo se desenvolveu apresentar 30 alunos 

matriculados, a frequência destes nas aulas de Biologia variou entre 15 e 20 alunos 

durante o período de realização dessa pesquisa. Essa evasão na EJA não é exclusividade 

dessa turma, nem da disciplina. De acordo com o IBGE (2009b), 42,7% das pessoas que 

já haviam cursado alguma etapa ou série da EJA mas, que não freqüentavam mais, 

evadiram-se e não chegaram a concluir nenhum segmento do curso. 

 Por conta dessa evasão, apenas 15 alunos, presentes tanto na aula em que a 

pesquisa se iniciou como na sua finalização, responderam os questionários de pré e pós-

teste na íntegra. É a partir dessa amostra que traçamos aqui o perfil da turma. 

A turma apresenta 67% de indivíduos do sexo feminino e 33% de indivíduos do 

sexo masculino, inseridos numa faixa etária entre 18 e 55 anos, com uma freqüência 

maior de indivíduos entre 20 e 24 anos (Figura 1). Este último resultado assemelha-se 

aos dados do IBGE (2009b), os quais revelam que essa é a faixa etária em que há a 
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maior porcentagem de indivíduos que freqüentam ou freqüentaram anteriormente cursos 

de EJAEM.  

Percebe-se na turma a ausência de indivíduos maiores de 60 anos, fato este 

também constado em pesquisas do IBGE (2009b). De acordo com esse instituto de 

pesquisa, a faixa etária que compreende os indivíduos com mais de 50 anos é a que 

apresenta um menor percentual de freqüência em cursos de EJAEM.  

Embora idosos constituam o público mais frequente em cursos de alfabetização 

da EJA (IBGE, 2009b), nos cursos de EJAEM, o baixo percentual de idosos pode ser 

um reflexo da dificuldade desses indivíduos de se identificarem como capazes de 

alcançarem muito mais do que ler e escrever, o que pode acabar por refletir-se em 

baixas expectativas para o futuro e na consequente desistência dos estudos. De acordo 

com Coura (2008, p.2), ―Ao envelhecerem, muitas pessoas chegam a acreditar que 

realizar seus sonhos não é mais possível, que o tempo que têm pela frente não seria 

suficiente para concretizar seus desejos‖. 

No lado oposto aos idosos na distribuição etária, estão os alunos com 18 e 19 

anos. No caso do grupo de 15 alunos da turma pesquisada, somente dois deles (Paola e 

Marconi) enquadram-se nessa categoria. Esses alunos são exemplos de representantes 

do processo de juvenilização da EJA (CARVALHO, 2010; FURTADO, 2008). Este se 

deu a partir da redução da idade de ingresso na EJA pela LDB de 1996 (Lei 9394/1996), 

passando de 21 para 18 anos para a EJAEM.  

Entre os fatores que contribuem para esse ingresso dos alunos jovens na EJA 

estão as deficiências do sistema de ensino regular público, como a evasão e repetência, 

que ocasionam a defasagem entre a idade/série, a possibilidade de aceleração de estudos 

e a necessidade de inserção cada vez mais antecipada dos jovens no mercado de 

trabalho (CARVALHO, 2010). Marconi, 18 anos, é um exemplo de jovem que por 

apresentar-se inserido no mercado de trabalho procurou a EJA. Paola, 19 anos, apesar 

de ainda não ter um emprego formal, aponta o mesmo motivo que Marconi para a 

migração para a EJA: a falta de tempo por conta do trabalho. No caso dela, o curso 

noturno poderia possibilitar a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. 
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Figura 1 - Distribuição etária, por sexo, dos alunos de uma turma de EJAEM de uma escola de Aracaju, SE 

(N=15) 

Além de Paola, somente dois outros alunos ainda não estão inseridos no mercado 

de trabalho (Marcos, 22 anos e Fátima, 24 anos). Estes constituem uma minoria da 

turma, já que, assim como Marconi, outros 11 alunos são trabalhadores, com uma 

jornada de trabalho durante todo o dia (manhã e tarde). Essa grande proporção de 

alunos-trabalhadores é uma característica marcante da EJA (IBGE, 2009b).  

De fato, o trabalho se constitui como elemento de definição identitária desses 

alunos e alunas, podendo ser até mesmo a única alternativa de acesso a experiências 

significativas, vinculando-se à realização pessoal, à independência, à melhoria da 

qualidade de vida, enfim, ao direito de viverem em sociedade (CARVALHO, 2010). 

 Por conta disso, o trabalho é muitas vezes um elemento relevante para a 

migração dos alunos do ensino regular para a EJA. No caso desta pesquisa, dos 15 

alunos pesquisados 10 optaram por estudar na EJA por conta da necessidade de 

trabalhar no período diurno (Figura 2). 

Muitas vezes, conciliar essa dupla jornada, no emprego e na escola, torna-se 

bastante difícil para muitos alunos. De acordo com o IBGE (2009b) a incompatibilidade 

entre o horário das aulas e o horário de trabalho, ou o horário gasto na busca por 

trabalho, é o fator que mais ocasiona a não conclusão dos cursos da EJA.  

Durante esta pesquisa, pôde-se perceber evidentemente essa dificuldade de 

conciliação nos casos do aluno Marconi e da aluna Nazaré que obtiveram a média 

mínima necessária para a aprovação na disciplina Biologia, mas, por conta de não terem 
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atingido uma freqüência às aulas, igual ou superior a 75% (limite para aprovação) foram 

reprovados. Em conversa com a professora durante a aula, ambos apontaram elementos 

referentes aos seus trabalhos como os motivos que levaram às inúmeras ausências nas 

aulas. Nazaré, por exemplo, em conversa com a professora de Biologia afirmou que 

sempre chegava atrasada às aulas, que iniciavam às 19 horas, porque a sua jornada 

diária de trabalho terminava às 18 horas e 30 minutos e após isso ela ainda levava certo 

tempo para ir de ônibus de seu local de trabalho até a escola. Este pode ser um exemplo 

da inadequação da EJA ao seu público principal, que é o aluno-trabalhador. De fato, a 

estrutura e os conteúdos curriculares desta modalidade de ensino continuam sendo 

concebidos e organizados para não-trabalhadores, o que evidencia uma contradição 

entre o principal público a que a modalidade se destina e o seu currículo 

(SGUISSARDI; PUCCI, 1992).  

 
Figura 2 - Motivações dos alunos de uma turma de EJAEM de uma escola de Aracaju, SE para estudar na 

EJA (N=15) 

Além da conciliação com o trabalho, outro motivo apontado por oito dos alunos 

para justificarem a escolha pela EJA seria a oportunidade de acelerar os estudos. 

Realmente, a educação destinada a pessoas jovens e adultas configura-se, não só em 

Sergipe, mas em toda a América Latina, como um canal de reinserção desses indivíduos 

no sistema educativo e de aceleração de estudos para aqueles que se encontram em 

acentuado atraso escolar (DI PIERRO, 2008). O aluno Marcos, inclusive, qualifica o 

ensino na EJA como bom, justamente por conta dessa aceleração. De acordo com ele:  
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Ah, o ensino é muito agradável porque a conclusão é menos tempo 
para se concluir, e estudando normal é muito demorado a conclusão8 
(Marcos, 22 anos).  

Além da questão da conciliação com o trabalho e da possibilidade de acelerar os 

estudos, a adequação da turma à sua própria idade é vista por cinco dos alunos como um 

fator importante para escolher estudar na EJA. Essa foi uma motivação destacada pelas 

quatro alunas mais idosas da turma (Bia – 42 anos, Cristina – 45 anos, Soraia - 45 anos 

e Flora – 55 anos). Soraia e Flora, assim como outros dois alunos, também apontam a 

falta de oportunidade na infância como um determinante para a escolha da EJA. Essa 

negação do direito de estudar na infância e adolescência dessas alunas mais idosas pode 

ter se dado por diferentes fatores. Coura (2007), em sua pesquisa feita com alunos 

idosos da EJA, destaca dois principais fatores para isso: a falta de escolas públicas e a 

necessidade de inserção prematura no mundo do trabalho. Em relação ao primeiro fator, 

apesar de desde a Constituição de 1934 o direito ao ensino gratuito ser destinado a 

todos, as camadas populares da população somente vieram gozar desse acesso a bem 

pouco tempo (COURA, 2007). 

Em relação aos planos para o futuro dos alunos após finalizar a EJA, estes 

puderam ser divididos em três categorias: a) futuro relacionado diretamente ao trabalho, 

como a manutenção no emprego atual ou mudança para outro melhor, seja na mesma 

empresa ou outra, b) futuro relacionado diretamente aos estudos, como o ingresso em 

um curso técnico ou de graduação e c) futuro relacionado aos concursos públicos. 

Embora ligada ao trabalho, a opção ―concursos públicos‖ refere-se a uma classe 

particular de trabalhadores, os quais apresentam um regime de trabalho próprio. Por 

conta disso, optou-se por manter esta opção como uma categoria em separado. Outro 

argumento que reforça esta categorização é o fato de que, geralmente, a aprovação 

nestes concursos exige uma maior dedicação aos estudos, o que torna essa categoria, de 

certa forma, ligada também a categoria ―futuro relacionado aos estudos‖. 

Pode-se perceber uma diferença nítida entre essas expectativas de futuro dos 

alunos mais novos (até 30 anos de idade) comparadas com as dos alunos mais idosos 

(31 anos ou mais de idade) (Figura 3). Enquanto os oito alunos mais novos têm, em sua 

maioria, objetivos relacionados à continuação dos estudos, como a realização de um 

                                                
 
8 Optou-se nesse trabalho por transcrever fielmente as respostas dos alunos dadas às questões subjetivas 
dos questionários. Considerou-se que estas respostas apresentam evidências das dificuldades de expressão 
escrita desses alunos da EJAEM. 
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curso de graduação ou técnico, os sete mais idosos buscam um futuro mais relacionado 

ao trabalho. Para os alunos com 31 anos ou mais, por, provavelmente, já estarem a mais 

tempo no mercado de trabalho e por já terem um núcleo familiar que pode depender 

dele, a obtenção de renda é uma necessidade imediata. Logo, para estes alunos, a 

dedicação a um curso de graduação, por exemplo, exigiria um tempo de que ele não 

disporia, pois já estaria dedicado ao trabalho. No entanto, para os mais jovens, a busca 

por melhorias em suas vidas poderia ser obtida, justamente, por meio dos estudos. 

Quanto aos concursos públicos, ambas as faixas etárias de alunos apresentaram 

um percentual de respostas semelhante, sendo apenas, aproximadamente 3% maior na 

faixa etária dos alunos com até 30 anos. 

 

 
Figura 3 - Expectativas para o futuro dos alunos de uma turma de EJAEM de uma escola de Aracaju, SE de 

acordo com a faixa etária (N=15) 

 

Ainda em relação a seus planos para o futuro, apenas uma aluna assinalou a 

opção ―Outro(s)‖, apontando o seguinte:  

Continuar ser empregada do meu marido. Ser prisioneira do meu 
marido e dos filhos (Odete, 35 anos). 

É possível que essas palavras descrevam uma situação de frustração pela qual a 

aluna poderia estar passando naquele momento. Manzato (2007), em sua pesquisa sobre 

a trajetória escolar de alunas da EJA, constata discursos semelhantes ao de Odete, em 

relação aos seus maridos. Para essa autora, tais discursos revelam uma situação de 

opressão da mulher em relação a seus maridos. É possível que, vivendo em uma 

situação de opressão, Odete, assim como as alunas entrevistadas por Manzato (2007), 

pode buscar na escola, muito mais do que a aprendizagem, mas o convívio social em 
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que ela tenha um momento de fuga da família. Bastos (2011), ao analisar os poucos 

trabalhos disponíveis sobre relações de gênero e a EJA, constata que, para alunas dessa 

modalidade de ensino, o fato de freqüentarem a escola significa até uma mudança de 

status, com o qual estas podem: ―tornarem-se estudantes, encontrar colegas, conviver 

com outras pessoas‖ (p. 42).  

É importante destacar que a compreensão da situação real de Odete em relação a 

sua condição manifestada na resposta ao questionário, não seria possível através dos 

instrumentos de coleta utilizados nesse trabalho, nem é o objetivo deste entendê-la. 

Porém, a constatação dessa situação, mesmo em uma escola de uma capital, em pleno 

século XXI, após a conquista de diversos direitos pelas mulheres, aponta para a 

necessidade de mais pesquisas sobre o gênero na EJA, tal qual fizeram Bastos (2011), 

Manzato (2007) e R. Santos (2009). 

 

3.3.2 O ensino na EJA: a visão dos alunos 

Em relação à qualidade do ensino da EJA, seis dos alunos atribuem os conceitos 

―excelente‖ ou ―bom‖, enquanto outros nove consideram-na ―regular‖ ou ―ruim‖ 

(Figura 4). As motivações dadas pelos seis alunos que atribuem um conceito bom ou 

excelente à EJA, em geral, estão associadas à boa qualidade das aulas, dos professores 

da escola, à facilidade de compreensão e também à oportunidade de resgatar os estudos: 

Porque o ensino é melhor de entender (Fátima, 24 anos). 

Porque os professores em sina muito bem os alunos (Paola, 19 anos). 

Estou tendo oportunidade de concluir os meus estudos (Soraia, 45 
anos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Conceito atribuído pelos alunos de uma turma de EJAEM de uma escola de 
Aracaju ao ensino na EJA (N=15) 
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O motivo que mais se destacou entre as respostas para a atribuição de um 

conceito negativo foi a aceleração dos estudos. Contraditoriamente, até mesmo quatro 

dos nove alunos que atribuíram à possibilidade de aceleração dos estudos uma 

motivação para escolher a EJA, têm esse posicionamento. Duas dessas alunas apontam 

para o comprometimento da qualidade do ensino, face a sua ―aceleração‖: 

Tem pouco tempo para me aprender se o tempo fosse mais longo seria 
melhor (Raquel, 23 anos).  

É um ensino muito corrido não dar para aprender muito (Odete, 35 
anos). 

 Além de Raquel e Odete, outros sete alunos não estão satisfeitos com o ensino 

da EJA e também atribuem um conceito regular ou ruim ao ensino nessa modalidade. 

Uma motivação apontada por três dos alunos pesquisados (Olavo, Leonardo e Marconi) 

é a questão da compactação dos conteúdos. Para esses alunos, o ensino da EJA é 

resumido (Olavo, 22 anos e Leonardo, 26 anos), ou nesta [...] não é visto todos os 

assuntos de cada matéria  (Marconi, 18 anos), ou ainda consideram que na EJA o estudo 

não é completo. Não aprende como o normal (Bia, 42 anos). Este é um fator que tanto 

está diretamente atrelado ao fato da carga horária da EJA ser menor do que a do ensino 

regular, como pode ser um reflexo da falta de identidade própria da EJA enquanto 

modalidade de ensino.  

Tal falta de identidade da EJA talvez se deva à preocupação com a necessidade 

de cumprir os programas tradicionais, de forma semelhante ao que é feito muitas vezes 

no ensino regular, em detrimento do desenvolvimento da habilidade de pensar 

cientificamente. Essa é uma tendência dos currículos tradicionalistas ou racionalistas 

acadêmicos, que assumem que o objetivo dos cursos de ciências é basicamente 

transmitir informação, cabendo ao professor apresentar a matéria de forma atualizada e 

organizada, facilitando a aquisição de conhecimentos (KRASILCHIK, 2000). Os 

Parâmetros curriculares nacionais (PCN) já propõem uma modificação nessa concepção 

de ensino de Ciências, atribuindo novas dimensões ao conceito de conteúdo, passando a 

incluir, além da tradicional dimensão conceitual, as dimensões procedimentais e 

atitudinais (CARVALHO, 2004). Tais dimensões juntas contribuiriam para o 

desenvolvimento no aluno do ―pensar cientificamente‖, o que, de acordo com Kuhn 

(2010), vai muito além da simples compreensão da Ciência. De fato, a compreensão da 

Ciência seria um produto do desenvolvimento da habilidade de pensar cientificamente 

(KUHN, 2010).  
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No caso da EJA, o foco no desenvolvimento desta habilidade poderia contribuir 

para a construção de um ensino de Ciências que não estivesse ligado à compactação dos 

conteúdos canônicos do ensino regular, mas à construção de um conteúdo conceitual 

próprio a partir das atitudes e procedimentos aprendidos pelos alunos. 

 Quanto aos alunos que responderam o questionário e também atribuem um 

conceito regular ou ruim à EJA, estes apontam como motivações para isso: a falta de 

incentivo por parte dos governos, a má atuação de alguns professores e a falta de 

estrutura e livros didáticos. 

 Para minimizar essas dificuldades os alunos sugerem, principalmente, melhorias 

com relação à prática pedagógica e à freqüência dos professores:  

Que alguns professores ensinassem melhor mas não todos. (Bia, 42 
anos). 

O professor de química encinar melhor . (Leonardo, 26 anos). 

Mais frequência de alguns professores. (Fátima, 24 anos). 

 Esta frase da aluna Fátima pode ser uma evidência de uma situação grave de 

descompromisso por parte de alguns professores com a sua profissão. Tal 

comportamento, juntamente com outros obstáculos da escola pública pode levar a um 

comprometimento ainda maior da qualidade de ensino na EJA. 

Alguns alunos, apesar de considerarem a aceleração dos estudos algo positivo 

para a sua formação, sugerem que a carga horária da EJA sofra um aumento para a 

melhoria da qualidade de ensino da mesma: 

Se aumentasse a carga horária para que os alunos tenha mais tempo 
para um ensino bom. (Raquel, 23 anos) 

Que os professores tivece mas tempo para encina. (Odete, 35 anos) 

 Entre as sugestões dos alunos também ficam evidentes problemas estruturais 

enfrentados pela EJA, como os baixos salários dos professores (A melhoria dos salários 

adequado aos professores. Marcos – 22 anos), a falta de oportunidades extracurriculares 

dadas aos alunos (Dar mais oportunidades aos alunos. Cristina – 45 anos) e a falta de 

livros didáticos (O governo dá9 autorização para distribuir livros. Marcos – 22 anos). 

                                                
 
9 A leitura dessa frase de forma isolada poderia fornecer a ideia de que, de fato, o governo oferece livros 
didáticos para a EJA. Porém, percebe-se por meio das outras respostas do aluno e da natureza da 
pergunta, que, na verdade, ele está sugerindo a oferta de livros didáticos para a EJA . Tal ideia deveria ser 
expressa, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, com o verbo ―dar‖ no infinitivo e não no 
presente do indicativo. Esse é mais um exemplo da dificuldade de expressão que não se restringe apenas a 
esse aluno, mas é extensiva a todos os outros da turma.  
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Esse último problema é uma realidade que persiste nessa turma, apesar da determinação 

constante na resolução CD/FNDE nº. 51/2009 (artigo 1º): 

§ 4º As escolas públicas de ensino médio serão beneficiadas com 
obras do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), regido por 
resolução específica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), independentemente da modalidade de ensino 
(BRASIL, 2009, p. 2, grifo nosso). 

 De acordo com o calendário de atendimento do PNLD/EJA os alunos deveriam, 

desde 2011, utilizar os livros escolhidos e distribuídos em 2010 (BRASIL, 2009). 

Porém, como se pôde perceber nos questionários, nas observações e na entrevista com a 

professora, na escola em que essa pesquisa se realizou, esse direito ainda não foi 

consolidado e os alunos seguem sem receber livros de qualquer disciplina.  

 Considerando todas as características relativas aos sujeitos de pesquisa 

apresentadas acima, apresentar-se-á no tópico seguinte a análise das aulas de Genética 

ministradas nessa turma, visando identificar as suas possíveis contribuições para a 

alfabetização científica desses indivíduos.  

 

3.3.3 O planejamento e a dinâmica geral das aulas de Genética 

De acordo com a professora de Biologia da turma pesquisada, durante a 

entrevista semi-estruturada (Apêndice D), seriam trabalhados nas aulas de Genética os 

conteúdos relativos à primeira lei de Mendel e à herança ligada ao sexo, enfocando, 

principalmente as síndromes genéticas, além de conceitos básicos de Genética, os quais, 

segundo ela, seriam os conceitos de ―dominante, recessivo, homozigoto e heterozigoto‖. 

De acordo com a professora, o tempo reduzido da EJA e a complexidade dos assuntos 

de Genética impediriam que os alunos pudessem avançar em outros conteúdos: 

A minha experiência de muitos anos é que você não vai além da 
primeira Lei. Quando você começa a ter vários pares de genes e 
características diferenciadas que já é a segunda Lei, aí fica difícil. No 
ensino regular você tem mais tempo disponível pra poder explicar e 
tentar evoluir. Agora no EJA... (Professora em resposta a entrevista) 

Essa dificuldade em compreender a Genética, de fato, foi observada para alguns 

alunos da turma pesquisada. Isso pode ser exemplificado pelo trecho de uma conversa 

entre três alunas, enquanto copiavam um exercício, contendo um heredograma, que a 

professora havia passado no quadro: 
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Maria10: Eu não entendo nada desse negócio. 
Soraia: Eu também. [...] Esse negócio vai ser difícil de desenhar. 
[referindo-se ao heredograma] 
Cristina: Sai uns quadrados inteiros... uns quadrados quebrados. 
Soraia: Pois é. E tem uns pintados e outros vazios... sei que... assim... 
um é doente e o outro normal. Agora saber quem é quem é que eu 
num sei.  

Tal dificuldade não é exclusividade da EJA. Bugallo Rodríguez (1995), 

analisando pesquisas em ensino dessa área, aponta que, realmente, a Genética gera 

dificuldades e concepções alternativas entre estudantes de diferentes níveis. De acordo 

com este autor, há diversos motivos que geram essa dificuldade dos alunos, dentre os 

quais se pode destacar a necessidade da capacidade matemática e de relacionar diversos 

conceitos para resolver problemas e a falta de clareza de conceitos básicos como, gene, 

DNA e cromossomo.  

Na turma pesquisada, apesar de a professora ter planejado ministrar aulas sobre a 

herança ligada ao sexo e a primeira lei de Mendel, na prática, apenas o último destes 

conteúdos pôde ser trabalhado com os alunos. Esse é um importante tópico da Genética 

Clássica, o qual está embasado em diversos conceitos essenciais para a compreensão da 

hereditariedade. Porém, restringir-se a essa temática nas aulas de Biologia pode levar o 

aluno a pressupor que a Genética se reduz à Genética mendeliana (JUSTINA; RIPPEL, 

2003). De acordo com esses autores,  

Quando se isola Mendel do contexto que possibilitou a realização de 
suas descobertas [...] passa-se uma imagem mística da ciência 
genética, pressupondo que Mendel teve uma inspiração, criou suas leis 
e as comprovou através dos experimentos com ervilhas (p. 7). 

 Além disso, a compreensão de algumas das temáticas bastante discutidas na 

mídia atualmente sobre Genética, tais como os transgênicos e as células-tronco, podem 

demandar dos alunos conhecimentos mais amplos e profundos, principalmente os 

ligados à Genética molecular.  

Essa forte presença da Genética Clássica no ensino de Biologia também pode ser 

vista nos livros didáticos. Xavier, Freire e Moraes (2006), ao analisar livros didáticos do 

Ensino Médio, perceberam que há uma proporção muito maior de conteúdos 

relacionados à Genética Clássica do que a temas da chamada Nova Biologia (integração 

entre as novas tecnologias do DNA e novas aplicações em Genética, que inclui a 

Biotecnologia e a Biologia Molecular). Como a professora da turma diz basear-se, 
                                                
 
10 Essa aluna não respondeu o questionário sobre alfabetização científica nem no pré-teste nem no pós-
teste. 
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justamente, nos livros didáticos de Ensino Médio para desenvolver as aulas, isso pode 

estar refletindo-se em sua prática.  

Esses conteúdos relativos à primeira Lei de Mendel foram discutidos na turma 

durante cinco dias de aulas, como planejara a professora. Em teoria, esses cinco dias de 

aulas equivaleriam a 18 horas-aula. Porém, o que se observou é que essas 18 horas-aula 

não ocorreram efetivamente, já que, apesar de iniciarem no horário correto (19:00 

horas), as aulas observadas sempre terminavam antes do horário programado pela 

escola. Por exemplo, as aulas observadas que ocorreram nas quartas-feiras, deveriam 

terminar às 22:20 horas (quatro horas-aula), porém, elas duraram, no máximo, até as 

21:10 horas.  

O que se pôde perceber no comportamento não só da turma e da professora, 

como de outros integrantes da escola é que, apesar do horário de saída, em tese, ser às 

22:20 horas nas quartas-feiras e às 21:30 horas nas sextas-feiras, as aulas, em geral, só 

duraram até as 21:00 horas. Uma constatação disso ocorreu na quarta observação, que 

foi o dia em que a aula durou mais tempo (até as 21 horas e 10 minutos). Neste dia, a 

coordenadora da escola e o motorista do ônibus que leva alguns estudantes até o bairro 

vizinho apareceram na porta da sala para perguntar sobre o horário de finalização da 

aula. Nesse mesmo dia, inclusive ao sair da sala, a professora encontrou a secretaria da 

escola fechada.  

O término das aulas em um horário anterior ao determinado pelas normas da 

escola parece fazer parte do ―currículo oculto‖ (sensu SACRISTÁN, 1991) dessa turma. 

O que se pôde observar é que tanto para os alunos como para a própria professora não 

existe um incômodo no término antecipado das aulas. Ao contrário disso, essa prática 

parece fazer parte de um ―contrato didático‖ entre professora e alunos, já que em torno 

de 21:00 horas, como se fosse um ritual de finalização da aula, a professora já aplica um 

exercício para a turma, que o responde e, após isso, é liberada. 

Essa prática habitual de reduzir ainda mais a carga horária já reduzida da EJA 

pode ser motivada por diversos fatores. Partindo de uma análise mais simplista dessa 

situação, poder-se-ia atribuir ao cansaço dos alunos após o dia de trabalho, a 

responsabilidade por esse fenômeno. De fato, a dupla jornada do aluno-trabalhador 

muitas vezes, torna o acompanhamento das aulas até mais tarde bastante difícil. Em 

algumas das aulas acompanhadas, inclusive, observou-se alunos se esforçando para não 

dormir, enquanto assistiam à aula. Entretanto, o problema do não cumprimento dos 

horários pode ir além do aluno. Fatores como o baixo prestígio da EJA no contexto 
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escolar e social e a sua inadequação aos alunos que freqüentam essa modalidade de 

ensino também podem ser motivações para esse fenômeno.  

 Apesar de a maioria dos alunos da turma pesquisada enfrentar o cansaço físico 

gerado pelas suas jornadas de trabalho diárias, percebeu-se em todas as aulas 

observadas que eles se mostraram, em geral, bastante participativos, desenvolvendo as 

atividades propostas pela professora, buscando relação entre os seus conhecimentos e 

outros novos, trazidos pelos colegas e pela professora, e contribuindo com exemplos 

dos seus cotidianos. Por exemplo, na primeira aula de Genética a professora falou sobre 

as síndromes genéticas. Na aula seguinte, as alunas Odete e Fátima trouxeram o 

exemplo de outra síndrome que tinham visto na televisão, a progeria ou síndrome de 

Huntchinson-Gilford:  

Fátima: Professora, você viu o caso da menina que ficava velha cedo?  
Professora: Onde passou? 
Odete: Na Record. 
Fátima: No domingo espetacular. 
Odete: É. E a menina tem só 13 anos ela e já parece bem velhinha. 
Professora: É uma adolescente com aparência envelhecida. Isso é 
alguma síndrome genética. 
[...] 
Fátima: Igual a síndrome de Down, né? Quando falta ou sobra 
alguma coisa lá no DNA. 
Professora: É. Semelhante à síndrome de Down. 

 O interesse dos alunos pelas aulas de Biologia é perceptível tanto nesse 

comportamento participativo deles como no próprio discurso, ao revelarem que gostam 

das aulas. Por exemplo, ao participarem de uma discussão na aula sobre a relação entre 

a hereditariedade e a cor dos olhos, os comentários de Marcos e Leonardo em voz alta, 

para todos da turma, expressam seu gosto pela disciplina:  

Marcos: Biologia é bom porque a gente aprende muitas coisas que a 
gente não sabia porquê. 
Leonardo: É... Essa aula é muito rica. 

Algo que contribui para esse interesse dos alunos pelas aulas pode ser a boa 

relação que existe entre a turma e a professora. Ela sempre busca questioná-los sobre os 

assuntos abordados, manifesta preocupação com a aprendizagem dos alunos e busca 

exemplos do cotidiano deles. Isso acaba criando até mesmo uma predileção dos alunos 

pela professora, a qual pode ser exemplificada pela fala da aluna Laura, ao conversar 

com uma colega, no início de uma aula anterior a um feriado:  

Laura: Se fosse a professora de química eu não vinha não. Só vim 
porque hoje é Biologia. 
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Em geral, as aulas de Genética nessa turma, com exceção da aula anterior à 

prova, seguiram sempre a mesma estrutura: 1) Revisão da aula anterior, 2) apresentação 

e discussão de um novo conteúdo e 3) resolução de exercícios. Em todas as ocasiões 

observadas, a professora iniciava as aulas relembrando junto com os alunos aquilo que 

tinha sido discutido na aula anterior. Posteriormente, ela discutia sobre um novo tópico 

do assunto e sempre finalizava as aulas com questões de Genética que eram resolvidas 

pelos alunos e discutidas junto com a professora.  

Embora seja interessante essa retomada dos assuntos no início da aula, antes de 

iniciar uma nova discussão, a repetição desse mesmo tipo de estratégia didática pode se 

tornar monótona e não contemplar a aprendizagem de todos os alunos. Considerando 

que na EJA a diversidade de alunos é grande e, portanto, há em uma mesma sala de 

aula, alunos que apresentam diferentes formas de aprender, corre-se o risco de favorecer 

a aprendizagem de apenas uma parte dos alunos (BRASIL, 2006). A variedade de 

estratégias didáticas pode tanto ser uma forma de atingir as diferentes identidades dos 

alunos da EJA, como apontam diversas pesquisas (AGUIAR 2009; ÁLVARES, 2006; 

AZEVEDO, 2007; BARROS, 2011; FERNANDES, J. R., 2005; MOTA FILHO, 2006; 

NEIVA, 2010; QUARESMA, 2011; SCARDUA, 2006; SILVA, J. A., 2010), quanto 

pode permitir que o aluno acompanhe o conteúdo a partir de diferentes caminhos 

(BRASIL, 2006).  

No que se refere aos exercícios aplicados pela professora para os alunos, estes 

puderam ser classificados, quanto ao conteúdo, em três tipos:  

a) exercícios envolvendo resultados de cruzamento genético, nos quais os 

alunos deveriam revelar o genótipo e/ou o fenótipo dos descendentes de um 

dado casal, como é o caso, por exemplo da seguinte questão:  

A capacidade de enrolar a língua é uma característica hereditária 
dominante. Um casal que seja heterozigoto para essa característica 
poderá ter filhos que sejam incapazes de enrolar a língua? Explique 
sua resposta. (Exercício escrito no quadro pela professora e 
resolvido pelos alunos durante a quarta aula de Genética); 

b) exercícios sobre a relação entre genótipo e fenótipo, nos quais um genótipo 

era dado e os alunos deveriam encontrar o fenótipo, e vice-versa, como o 

exemplo abaixo, resolvido pela turma na terceira aula de Genética:  

A Galactosemia é uma doença genética humana causada por um 
gene recessivo. Indivíduos galactosêmicos apresentam entre outras 
manifestações, a incapacidade de degradar a lactose existente no 
leite materno. Considerando os símbolos G e g para representar os 
dominantes e recessivos, respectivamente, responda: Qual seria o 
fenótipo de indivíduos GG, Gg e gg? [...] 
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c) exercícios relativos à probabilidade de ocorrência de um determinado 

fenótipo, gene ou genótipo. Destes, que foram os que prevaleceram durante as 

aulas observadas, pode-se citar, por exemplo, o seguinte: ―Nas cobaias, a cor 

preta é dominante e a cor branca é recessiva. Calcule a porcentagem esperada 

de indivíduos pretos, resultante do cruzamento de heterozigotos” (Exercício 

escrito no quadro pela professora e resolvido pelos alunos na segunda aula de 

Genética). 

Percebeu-se que nenhum dos três tipos de exercícios envolve a resolução de 

problemas concretos do dia-a-dia dos alunos. Estes se restringem a questões de solução 

única que, muitas vezes demandam do aluno apenas um domínio dos truques para 

utilizar as letras e manejar alguns termos, como dominância/recessividade 

(maiúsculas/minúsculas) e homozigose/heterozigose. Ayuso, Banet e Abellán (1996) 

chegam até mesmo a afirmar que qualquer pessoa, até mesmo aquelas que não tiveram 

formação em Genética, mas que conheça essas regras poderia encontrar a solução 

correta para problemas semelhantes a esses. Portanto, esse tipo de exercício ao invés de 

propiciar a reconstrução ou a aplicação de conhecimentos sobre a herança biológica, 

tende a mecanizá-lo.  

Exercícios que envolvessem problemas concretos da realidade dos alunos 

poderiam contribuir para que estes percebessem outras variáveis envolvidas no processo 

de tomada de decisão em questões sócio-científicas, tais como, questões religiosas, 

morais, políticas, éticas e econômicas. Esse tipo de exercício poderia contribuir de 

forma positiva até mesmo para a concepção de Ciência dos alunos, pois não apresentaria 

resolução única e, portanto, ofereceria uma visão de que a Ciência não é um 

conhecimento certo, pronto e exato. 

Observou-se que, na maior parte das vezes, os enunciados desses exercícios 

eram lidos pela professora para a turma, discutindo também os conceitos envolvidos na 

questão. Essa prática poderia ser uma forma de facilitar a resolução dos exercícios pelos 

alunos, já que, de acordo com Silvério e Maestrelli (2005 p.4), ―Uma das causas do 

aluno não conseguir resolver determinado problema proposto em genética reside no fato 

de não compreender os conceitos que estão envolvidos em sua resolução‖.  

Tal dificuldade não está presente apenas nos exercícios de Genética. S. Costa e 

Moreira (1997) ao analisar pesquisas sobre o ensino de Física, Química e Biologia, 

identificaram, entre os fatores mais freqüentes envolvidos na resolução de problemas 

dessas áreas pelos alunos, a dificuldade de interpretação dos enunciados, envolvendo o 
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conhecimento semântico e específico destes. No caso dessa turma, além das 

dificuldades para a compreensão dos conceitos da questão e do tipo de discurso 

empregado nesta, o domínio deficiente da leitura e escrita pelos alunos pode ter 

dificultado a interpretação dos exercícios. Esse domínio deficiente pôde ser evidenciado 

nas respostas às questões subjetivas do questionário aplicado a esses sujeitos de 

pesquisa, as quais apresentavam muitos erros ortográficos. Além desses erros, outra 

indicador da dificuldade de leitura e escrita dos alunos dessa turma foi observada 

durante a prova escrita de Genética. Durante a aplicação desta, percebeu-se que muitos 

dos alunos apresentaram dificuldade para compreender os enunciados, solicitando que a 

professora lesse em voz alta para todos da turma.  

Essa dificuldade com a leitura e escrita pode até mesmo configurar-se como um 

obstáculo para o processo de alfabetização científica como um todo, já que, o domínio 

da habilidade de ler e escrever é fundamental para que o indivíduo se alfabetize 

cientificamente (NORRIS; PHILIPS, 2003, HESELDEN; STAPLES, 2002). Como 

afirmam Norris e Philips (2003) 

Ler e escrever estão intrinsecamente ligados à natureza da ciência e ao 
fazer científico e, por extensão, ao aprender ciência. Retirando-os, lá 
se vão a ciência e o próprio ensino de ciências também, assim como 
remover a observação, as medidas e o experimento destruiriam a 
ciência e o ensino dela. (2003, p.226).  

Em relação aos recursos didáticos utilizados pela professora nas aulas de 

Genética, estes se restringiram ao pincel, quadro e uma apostila sobre Genética (Anexo 

B) entregue aos alunos no primeiro dia de aulas. Um livro didático também é utilizado 

pela professora para buscar conceitos e exercícios durante a aula, que são 

posteriormente anotados no quadro para os alunos. Este livro, segundo a professora, é 

de ensino médio, mas por ser de volume único, ―é bem condensado‖.  

 

3.3.4 Alfabetização científica em Genética dos alunos da EJA  

Neste item serão discutidas as respostas à primeira parte do questionário 

aplicado na turma pesquisada (Apêndice A), buscando analisar o conhecimento dos 

alunos sobre as temáticas abordadas antes de participarem das aulas de Genética e após 

as mesmas. Buscou-se ainda, relacionar esses resultados com as observações realizadas 

durante essas aulas.  
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Ao contrário do esperado, não foi observada diferença entre a média de acertos 

por aluno do pré-teste para o pós-teste, correspondendo a 7,3 questões, em ambos 

(Figura 5). Já a média de itens errados sofreu um pequeno aumento do pré-teste para o 

pós-teste (de 5,4 para 5,8). O mesmo aconteceu com a média das questões assinaladas 

com a opção ―Não sei‖, que passou de 1,8, no pré-teste, a 1,9, no pós-teste. Todavia, a 

média das questões deixadas em branco foi reduzida de 0,4 no pré-teste para zero no 

pós-teste. Embora a média de acertos tenha se mantido igual, quantitativamente esse 

resultado mostra um número de acertos por aluno que corresponde a aproximadamente 

metade das questões propostas (7,3 acertos por aluno, de um total de 15 questões).  

Caso fosse considerado o valor de 50% de aproveitamento para considerar essa 

turma ―cientificamente alfabetizada‖, tal qual é feito, em geral, em relação às avaliações 

escolares, essa turma obteria um resultado positivo. Porém, como este trabalho não se 

trata apenas de uma pesquisa de natureza quantitativa e, também, por não entendermos 

que a alfabetização científica é uma condição dicotômica do indivíduo (ou se é, ou não, 

―cientificamente alfabetizado‖), consideramos que uma análise de grupos com 

características sociais semelhantes (mesma faixa etária, por exemplo) ou de cada um 

dos indivíduos em particular pode fornecer um melhor entendimento dos resultados.  

 
Figura 5 - Percentual de respostas dos alunos de uma turma de EJAEM de uma escola de Aracaju, SE ao 

questionário sobre alfabetização científica em Genética nas diferentes etapas da pesquisa. (N=15) 

 Tanto no pré-teste como no pós-teste, os alunos que obtiveram maiores médias 

de acertos foram aqueles mais jovens, com idade igual ou inferior a 30 anos (Figura 6). 

Essas médias corresponderam, no pré e no pós-teste, respectivamente, a 8,8 e 8,1 
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respostas corretas. Essa maior média de acertos dos alunos mais jovens pode ter 

ocorrido devido ao menor tempo que esses ficaram distantes do ambiente escolar, se 

comparados com os mais idosos. Esses alunos com até 30 anos, por terem deixado o 

ensino regular há menos tempo, podem estar mais familiarizados com o discurso e o 

vocabulário escolar e, portanto, devem ter mais facilidade de compreensão da 

linguagem empregada nas questões propostas nessa pesquisa. Além disso, os alunos 

mais jovens podem ter mais facilidade de acesso ou afinidade com importantes meios de 

divulgação científica, como a internet, por exemplo, que os mais idosos teriam de forma 

mais reduzida. Este pode ser um fator ainda mais importante para a diferença entre as 

médias de acertos desses grupos quando consideramos o importante papel da educação 

informal na alfabetização científica dos adultos (MARTEN, 1985 apud HACKER; 

HARRIS, 1992).  

Entre todos, os alunos que obtiveram os melhores resultados nas duas etapas da 

pesquisa foram Fred e Olavo. Estes foram os que mais acertaram no pré-teste (11 e 12 

questões, respectivamente) e ficaram entre os três com mais acertos no pós-teste (10 e 

12 acertos, respectivamente). É interessante notar que estes são alunos que apresentam 

um perfil de comportamento em sala de aula bastante diferente. O aluno Olavo, durante 

as aulas observadas, mostrou-se bastante participativo e, geralmente, respondendo de 

forma correta aos questionamentos da professora. Fred, por outro lado, dificilmente 

respondia em voz alta aos questionamentos da professora, mas mostrava-se, usualmente, 

bastante atento ao que estava sendo dito. Inclusive, no dia da prova de Genética da 

turma, a professora comentou com a autora desta pesquisa que ele era sempre um aluno 

muito tímido, mas sempre fazia os exercícios corretamente, consultava-a quando tinha 

dificuldades e que, pelo que ela já havia observado, estava conseguindo resolver bem as 

questões da prova. 
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Figura 6 - Média de respostas ao questionário sobre alfabetização científica [Apêndice A] dos alunos de uma 

turma de terceira etapa da EJAEM de uma escola pública de Aracaju, SE: (a) alunos com até 30 anos (N=8) e 
(b) alunos com 31 anos ou mais de idade (N=7)  

Apesar de não terem a maior média de acertos entre as duas faixas etárias 

consideradas, os alunos com 31 anos ou mais, diferentemente dos mais jovens, 

apresentaram um aumento na média de acertos no pós-teste, em relação ao pré-teste 

(Figura 6b). Esses alunos, após participarem das aulas de Genética, tiveram uma 

redução na média de marcações da opção ―Não sei‖ e das questões deixadas em branco. 

Um motivo para essa redução pode ser o aumento da familiaridade do aluno com os 

termos próprios da Genética, a partir das aulas sobre esse conteúdo. Além disso, por 

estarem afastados a mais tempo do ambiente escolar, esses alunos com mais idade 

poderiam se julgar incapazes de responder ao questionário, no pré-teste. Após 

participarem das aulas, eles passam a se reconhecer como conhecedores daquele 

assunto, descobrindo-se capazes de responder as questões. Esse fato poderia caracterizar 

uma situação semelhante à descrita por Paulo Freire (1967) em relação ao indivíduo 

analfabeto, em que este, a partir do aprendizado da escrita e da leitura, iniciaria a sua 

introdução no mundo da comunicação escrita, assumindo um papel de sujeito e não de 

permanente objeto. Nesse processo, ―[...] o analfabeto começaria a operação de 

mudança de suas atitudes anteriores. Descobrir-se-ia, criticamente, como fazedor desse 

mundo da cultura‖ (FREIRE, 1967 p. 108).  

Assim, essa mudança de atitude dos alunos mais idosos frente ao questionário, 

após participarem das aulas de Genética, poderia ser um indício, ainda que rudimentar, 

de empoderamento individual. Este se refere a uma habilidade das pessoas de ganharem 
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conhecimento e controle sobre forças pessoais, para agir na direção de melhoria de sua 

situação, aumentando suas capacidades de se sentirem influentes nos processos que 

determinam suas vidas (BAQUERO, 2012). Esse empoderamento individual não é 

suficiente para a transformação da sociedade como um todo, porém, é absolutamente 

necessário para o processo de transformação social (FREIRE; SHOR, 1986). 

Nesse sentido, entre estes alunos mais idosos, podem-se destacar os casos de 

Soraia e Flora, as mais idosas da turma (45 e 55 anos, respectivamente). Estas alunas, 

dentre toda a turma, foram as que tiveram maior diferença de acertos entre o pré-teste e 

o pós-teste, ambas acertando neste, três questões a mais do que no pré-teste. Estas 

alunas, talvez pelo fato de que não tiveram oportunidade de estudar durante a infância e 

a adolescência, ao responderem o questionário no pré-teste, podem ter se deparado com 

uma linguagem e um discurso a que não estavam acostumadas ou que as levavam a se 

julgarem impotentes diante das questões. Ao participarem das aulas de Biologia, de 

forma bastante ativa, como observado nas aulas, essas alunas puderam, além de 

aprender sobre Genética, se familiarizar melhor com os termos e discurso próprios dessa 

área da Ciência, o que pode ter contribuído para o seu empoderamento.  

Entre todos os discentes, a que obteve um menor número de acertos, tanto no 

pré-teste como no pós-teste (dois acertos), foi Laura (33 anos). Essa aluna foi, entre os 

pesquisados, uma das que mais faltou às aulas de Genética, participando apenas de duas 

das cinco aulas, sendo que em uma destas, a aluna precisou ausentar-se antes da sua 

finalização. Embora outros fatores possam estar relacionados, as constantes ausências 

da aluna às aulas pode ter sido um fato determinante, pelo menos, para o baixo número 

de acertos no pós-teste. Embora o número de acertos dela no pré-teste também tenha 

sido baixo, as suas ausências durante a maior parte das discussões em sala de aula sobre 

Genética, podem ter contribuído para que ela não conseguisse avançar, tal qual fizeram 

Flora e Soraia, que compareceram a todas as aulas.  

A falta de assiduidade às aulas, marcante entre um grande número de alunos da 

EJA (IBGE, 2009b), pode ser um fator que dificulta e até mesmo impossibilita os 

avanços no processo de alfabetização científica desses indivíduos. Os motivos que 

levam a essa falta de assiduidade, chegando até mesmo à evasão escolar desses 

indivíduos, vão muito além do desinteresse do aluno. De acordo com Paiva (2007),  

jovens e adultos têm a vida adulta como prioridade, o que inclui o 
cuidado com casa, família, trabalho, responsabilidades financeiras, 
etc. A escola, embora importante — e por isso voltam a ela — não 
constitui prioridade, pois as demais exigências colocam-se à frente, 
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diversamente da infância quando, em princípio, estas exigências não 
deveriam estar presentes (e não estão para muitas crianças). (PAIVA, 
2007, p.44) 

Além dessas condições de vida dos discentes, há fatores intra-escolares que 

também contribuem para essa falta de assiduidade e evasão dos alunos da EJA, tais 

como a inadequação dos horários das aulas com os dos seus trabalhos, a distância da 

escola da residência do aluno, a linguagem inadequada à idade do aluno, o sistema de 

avaliação, entre outros. 

Visando compreender melhor o conhecimento dos alunos sobre Genética, as 

respostas ao questionário foram analisadas de acordo com as dimensões da 

alfabetização científica consideradas na elaboração desse instrumento de coleta 

(MILLER, 1983). Essa análise está apresentada nos próximos itens desse capítulo. 

 

a) O conhecimento sobre os conceitos-chave de Genética 

 Observou-se uma pequena diferença entre o número médio de acertos dos alunos 

nas questões sobre os conceitos-chave de Genética, sendo esse valor igual a 2,4, no pré-

teste, e 2,5 questões, das cinco desse eixo, no pós-teste (Figura 7).  

 
Figura 7 - Média de respostas às questões relativas à dimensão “Conceitos-chave de Genética” (adaptado de 
Miller, 1983) do questionário sobre alfabetização científica [Apêndice A] aplicado a alunos da terceira etapa 
da EJAEM, de uma escola pública de Aracaju, SE (N=15).  
. 

Apesar do número médio de respostas erradas ter aumentado, do pré-teste para 

pós-teste, observa-se que há também uma redução na média de respostas ―Não sei‖. 

Essa redução na média de alunos que não souberam responder deve-se, principalmente, 

aos alunos mais idosos da turma. Diferente daqueles que apresentam idade igual ou 
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inferior a 30 anos, um número menor de alunos mais idosos assinalaram a opção ―Não 

sei‖ no pós-teste (Figura 8). Tal como já discutido anteriormente, este pode ser um 

indício de empoderamento possibilitado pelas aulas de Genética.  

Além dessa diferença entre os dois grupos etários de alunos separados nessa 

pesquisa, outras também puderam ser observadas. É interessante notar que para os 

alunos com 31 anos ou mais, as aulas parecem ter tido um efeito positivo na 

compreensão dos conceitos-chave de Genética, gerando um aumento na média de 

acertos (Figura 8). Entre os mais jovens (até 30 anos), de forma surpreendente, ocorreu 

um decréscimo na média de acertos do pré-teste para o pós-teste.  

Esse decréscimo fica bastante evidente no caso do aluno Fred (26 anos), por 

exemplo. Esse aluno apresentou no pré-teste o maior número de acertos entre toda a 

turma (quatro acertos), nas cinco questões deste eixo. Porém, no pós-teste, o aluno 

acertou apenas duas questões e errou as outras três.  

Assim como Fred, outros três alunos com idade até 30 anos (Marconi, Paola e 

Marcos) também apresentaram um decréscimo no número de acertos do pré para o pós-

teste. Dentre estes, Paola assistiu a apenas uma das aulas de Genética, sendo a aluna que 

mais se ausentou durante o período de aulas observado nesta pesquisa. Já Marconi, 

faltou a apenas uma destas, mas por conta do seu horário de trabalho, chegou atrasado a 

todas as outras aulas observadas e se ausentou da sala, durante a aula, algumas vezes. 

No caso desses dois alunos, Paola e Marconi, as aulas podem ter contribuído pouco para 

a aprendizagem dos conceitos-chave de Genética, já que eles se ausentaram, totalmente, 

ou parcialmente quando muitos destes conceitos foram discutidos nas aulas. Além disso, 

apenas a aula em si pode não ser o fator determinante para o aumento ou decréscimo do 

número de acertos no questionário. Ou seja, fatores externos a esta podem estar 

envolvidos na aprendizagem dos alunos, como pode ser percebido, por exemplo, no 

caso do aluno Marcos.  

Diferente de Marconi e Paola, Marcos assistiu a todas as aulas. Durante estas, 

ele respondia aos questionamentos feitos pela professora à turma e trazia exemplos do 

seu cotidiano. Porém, em geral, observou-se que as respostas dadas por esse aluno aos 

questionamentos da professora, muitas vezes, não correspondiam à resposta correta e, às 

vezes, até mesmo, não correspondiam à temática tratada na aula. Em conversa informal 

com esta pesquisadora, a professora disse que esse aluno se esforça bastante durante as 

aulas, sempre diz que está entendendo o assunto, porém, durante as provas escritas ele 

apresenta dificuldade para responder. Tanto essa fala da professora, como o 
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comportamento do aluno durante as aulas, poderia ser um sinal de que ele apresenta 

algum tipo de desordem de aprendizado, que estaria influenciando diretamente nas 

respostas ao questionário aplicado. Porém, tal evidência não pode ser confirmada com 

segurança, já que os instrumentos de coleta utilizados nessa pesquisa não são capazes de 

detectar esse tipo de situação. 

 Em relação às sete alunas com 31 anos ou mais, percebe-se que nenhuma destas 

apresenta decréscimo no número de acertos do pré para o pós-teste das questões sobre 

conceitos-chave de Genética. Para três delas (Odete, Bia e Cristina) o número de acertos 

se mantém constante entre pré e pós-teste, enquanto o número de respostas ―Não sei‖ 

diminui e o número de erros se eleva. Já no caso de Flora, Laura, Nazaré e Soraia, 

ocorre um aumento no número de acertos e um decréscimo no número de erros.  

 Para compreender melhor as médias gerais de respostas a esse eixo, 

analisaremos cada questão, de forma individual, relacionando os resultados dos 

discentes, com as observações das aulas. 

 

A questão 2, que referia-se a expressão gênica e que continha o seguinte 

enunciado: Ana nasceu com o cabelo preto, mas, ao completar 18 anos, ela resolveu 

pintar o cabelo de loiro. Pode-se dizer que ao fazer isso, Ana fez uma modificação no 

seu DNA, foi a que teve o maior número de acertos. Entre os quinze alunos que 

responderam o questionário quatorze assinalaram corretamente e apenas Fátima 
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Figura 8 - Média de respostas às questões relativas à dimensão “Conceitos-chave de Genética” (adaptado de 
Miller, 1983) do questionário sobre alfabetização científica [Apêndice A] aplicado a alunos da terceira etapa 
da EJAEM, de uma escola pública de Aracaju, SE: (a) alunos com até 30 anos (N=8) e (b) alunos com 31 anos 
ou mais de idade (N=7) 
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assinalou a questão como verdadeira no pré-teste. Esse número de acertos se eleva para 

quinze no pós-teste, graças a modificação da resposta de Fátima de verdadeiro para 

falso e também da manutenção da resposta dada no pré-teste pelos outros alunos 

(Tabela 2).  

Nessa questão 2, apesar de não aparecerem de forma explícita, os conceitos de 

genótipo e fenótipo estavam envolvidos. Percebe-se, nesse caso, que os alunos, mesmo 

antes de assistirem as aulas de Biologia, já tinham uma noção de que modificações no 

fenótipo não necessariamente significavam modificações no genótipo. Apesar de 

fazerem essa distinção na questão, percebeu-se, durante as observações das aulas, que as 

palavras genótipo e fenótipo pareceram desconhecidas para alguns alunos. Isso foi 

percebido graças ao estranhamento de alguns deles quando a professora leu na apostila 

distribuída aos alunos (Anexo B), a definição de cada um desses conceitos durante a 

primeira aula de Genética: 

Soraia: Oxente, esse negócio é tudo a mesma coisa! (Referindo-se às 
palavras genótipo e fenótipo). 
Professora: Não é não, Soraia! 
Leonardo: Mas os nomes parecem mesmo. 
Professora: Mas o genótipo são os genes... é o que tem no DNA da 
planta e o fenótipo é como o gene se manifesta.[...] Tem plantas altas 
que os genes são AA e outras que são Aa[...] Essas plantas vão ter o 
mesmo genótipo ou o mesmo fenótipo?  
(Os alunos ficam em dúvida e, após algum tempo, um aluno responde) 
Olavo: Fenótipo! 
Professora: O mesmo fenótipo, porque elas vão ser altas. E os 
genótipos vão ser diferentes porque uma é AA e outra é Aa. 

 Assim, o grande número de alunos que acertaram a questão 2 no pré-teste, pode 

ser um indício de um conhecimento vindo da educação informal, já que eles conseguem 

entender situações cotidianas em que os conceitos de genótipo e fenótipo estão 

envolvidos, porém não reconhecem os signos ―genótipo‖ e ―fenótipo‖. Esse pode ser 

um exemplo do chamado por Paulo Freire (1983) de ―domínio da doxa‖ por esses 

alunos, ou seja, o domínio do conhecimento ingênuo ou preponderantemente sensível. 

Para esse autor, o papel do professor seria proporcionar, com os educandos, as 

condições para que esse conhecimento seja superado por outro, que partindo do 

sensível, alcança a razão da realidade (domínio do logos). Essa superação não 

significaria a mera deposição pelo professor, nos alunos, do conhecimento no domínio 

do logos, mas o diálogo entre doxa e logos, para que os alunos construam e 

transformem os seus saberes (FREIRE, 1983, 1987). 
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Tabela 2 Resultado da análise das respostas às questões relativas à dimensão “Conceitos-chave de Genética” (adaptado de Miller, 1983) 
do questionário sobre Alfabetização científica [Apêndice A] aplicado a alunos da terceira etapa da EJAEM de uma escola pública de 
Aracaju, SE 

  
Frequência de respostas 

Questão Enunciado 

Certas Erradas “Não sei” Em branco 
fpré fpós fpré fpós fpré fpós fpré fpós 

Q1 
O gene é um pedaço de DNA com um código que 
contém a informação para produzir uma proteína ou 
controlar uma característica, por exemplo, a cor dos 
olhos. 

11 12 4 3 0 0 0 0 

Q2 
Ana nasceu com o cabelo preto, mas, ao completar 18 
anos, ela resolveu pintar o cabelo de loiro. Pode-se 
dizer que ao fazer isso, Ana fez uma modificação no 
seu DNA. 

14 15 1 0 0 0 0 0 

Q3 
O DNA de uma pessoa é completamente igual ao do 
pai dela, por isso é possível identificar a paternidade 
por meio do teste de DNA. 

2 2 13 13 0 0 0 0 

Q4 
Cada tipo de célula do nosso corpo possui um tipo de 
DNA. Por exemplo, as células do cérebro apresentam 
um DNA diferente das células da pele.  

7 5 8 9 0 1 0 0 

Q5 
A variabilidade genética permite que os genes para 
características mais adaptadas a um ambiente 
permaneçam na população, enquanto outros para 
características menos adaptados sejam eliminados.  

3 4 4 7 7 4 1 0 

 
Frequências absolutas no pré-teste (fpré); frequências absolutas no pós-teste (fpós).
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 Um possível indicador dessa superação do conhecimento sensível pôde ser vista 

na turma pesquisada, na terceira aula de Genética, em que os alunos conseguiram 

interpretar um exercício em que os termos ―genótipo e fenótipo‖ estavam presentes. 

Este exercício solicitava, em um dos itens, que os alunos apresentassem os fenótipos 

possíveis do cruzamento entre um homem galactosêmico11 e uma mulher normal, filha 

de um galactosêmico. A professora, respondendo o exercício no quadro junto com os 

alunos, questionou-os: 

Professora: E qual vai ser o genótipo da mãe?  
Nazaré: Gg. 
Professora: E por quê? 
Nazaré: Porque ela não tem a doença mas tem o “g” do pai. 
Professora: O seu raciocínio está certo. O genótipo são os genes, o 
que está no DNA da pessoa. Mas e o fenótipo? 
Olavo: É o que a pessoa é. 
Professora: Como assim? 
Olavo: Essa mãe aí é normal. Não tem a doença. 

 A compreensão desses conceitos relacionados à expressão gênica envolve 

obviamente a compreensão do conceito de gene e DNA. No pré-teste, constatou-se que 

onze alunos já compreendiam o conceito de gene, assinalando como verdadeira a 

questão 1 (Tabela 2). Percebeu-se, durante as observações, que em aulas anteriores às de 

Genética, a professora já tinha apresentado aos alunos algumas características relativas 

aos genes e ao DNA, o que pode tê-los levado a responder corretamente essa questão 

mesmo no pré-teste. Um exemplo desse conhecimento anterior está apresentado no 

episódio transcrito abaixo, ocorrido nos momentos iniciais da primeira aula de 

Genética: 

Professora: Vocês lembram onde era que tava o DNA? 
Olavo: No núcleo! 
Professora: Isso! O DNA no núcleo é todo enrolado, parecendo fios de 
macarrão, né?!. Esse DNA todo enrolado forma os cromossomos. [...] 
E tem o que lá nesse DNA? 
Fátima: As informações da pessoa... Dizendo como a pessoa vai ser. 

As discussões sobre o conceito de gene seguiram-se ao longo de todas as aulas 

de Genética, mas se deram, principalmente, de forma explícita, durante a primeira aula. 

Nesta, a professora leu a definição de gene contida na apostila (Anexo B), que se 

assemelhou bastante a apresentada no enunciado da questão 1 do questionário aplicado. 

Por conta dessa semelhança e também das discussões explícitas sobre esse conceito nas 
                                                
 
11 Indivíduo portador da galactosemia que corresponde a uma desordem genética que afeta a habilidade de 
metabolizar a galactose. Essa deficiência metabólica é originada a partir de uma herança autossômica 
recessiva.  
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aulas, esperava-se que um maior número de alunos assinalasse corretamente a questão 

no pós-teste. De fato, esse aumento aconteceu, passando de 11 alunos que assinalaram 

corretamente, para 12. Porém, nem todos os alunos que acertaram a questão no pré-

teste, mantiveram o acerto no pós-teste. Esse foi o caso das alunas Paola (19 anos) e 

Fátima (24 anos). Já as alunas Laura (33 anos), Nazaré (35 anos) e Soraia (45 anos), que 

erraram a questão no pré-teste, a acertaram no pós-teste. É interessante notar que estas 

três alunas pertencem ao grupo das alunas mais idosas da classe. 

Percebeu-se, por meio das respostas ao questionário, que a temática transmissão 

gênica foi a que os alunos tiveram uma menor compreensão, entre os conceitos-chave 

de Genética. A questão 3, que abordava tal temática, foi a que apresentou um menor 

número de acertos entre todas do questionário, tanto no pré como no pós-teste (Tabela 

2). Grande parte dos alunos (13 dos 15) considerou como verdadeira a afirmação de que 

o DNA de uma pessoa seria completamente igual ao de seu pai, sendo possível por 

conta disso identificar a paternidade por meio do teste de DNA. Essa questão foi 

assinalada corretamente, no pré-teste, apenas por Raquel (23 anos) e Fátima (24 anos), 

enquanto no pós-teste só Raquel e Leonardo (ambos com 26 anos) acertaram a questão. 

Esse grande número de erros no pré-teste, com prevalência no pós-teste, pode ter 

acontecido por conta do desconhecimento dos alunos do conceito de meiose, associado 

à formação dos gametas e à redução dos cromossomos à metade. É possível que os 

alunos durante as aulas de Biologia não tenham compreendido bem o processo de 

meiose ou até mesmo, nem sequer tenham tido aulas sobre isso. A probabilidade de 

ocorrência desta última hipótese é reforçada por uma das respostas da professora à 

entrevista semi-estruturada. De acordo com ela, mitose e meiose compreendem um 

conteúdo ―difícil dos alunos entenderem todas aquelas etapas” e, por conta disso, ela 

prefere não trabalhá-lo na EJA. Portanto, provavelmente, os alunos dessa turma não 

tiveram contato com o assunto de meiose nas aulas de Biologia da EJAEM, o que 

explicaria a dificuldade que apresentaram em responder corretamente a questão 3, tanto 

no pré-teste como no pós-teste.  

Embora a professora, provavelmente, não tenha abordado especificamente o 

tema meiose, durante a primeira aula de Genética, ela informou aos alunos sobre o fato 

dos gametas apresentarem metade dos cromossomos, em relação às células somáticas:  

Professora: Vocês lembram como é que a gente chama o gameta 
masculino? 
Alguns alunos respondem: Espermatozóide. 
Professora: E o gameta feminino? 
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Olavo responde: Óvulo.  
[...] 
Professora: A espécie humana tem 46 cromossomos. Vejam: o óvulo 
tem 23 e o espermatozóide também [Nesse momento a professora 
desenha no quadro os gametas e o número de cromossomos abaixo de 
cada um]. Quando eles se juntam, formam quantos? 
Alunos: 46. 

 Apesar dessa informação, e também de responderem, em todas as aulas de 

Genética, problemas em que o genótipo dos pais era diferente do genótipo dos filhos, os 

alunos ainda assim mantiveram como verdadeira a resposta no pós-teste à questão 3 do 

questionário aplicado. 

Depois desta questão, a questão 4 foi aquela, dentre as questões relativas aos 

conceitos-chave da Genética, em que os alunos mais apresentaram erros. Esta questão, 

que apresentava a afirmativa Cada tipo de célula do nosso corpo possui um tipo de 

DNA. Por exemplo, as células do cérebro apresentam um DNA diferente das células da 

pele, foi erroneamente assinalada como verdadeira por oito dos 15 alunos no pré-teste, 

sendo esse valor ainda maior no pós-teste (Tabela 2).  

Essa falta de compreensão da maioria dos estudantes sobre a continuidade da 

informação genética entre as células de um indivíduo também foi relatada por Banet e 

Ayuso (1995) e Lewis, Leach e Wood-Robinson (2000b). Esse último grupo de 

pesquisadores, ao realizar um estudo com 482 estudantes ingleses com idade entre 14 e 

16 anos, verificou que estes apresentaram a concepção de que células diferentes contêm 

diferentes informações genéticas, de acordo com suas funções e que até mesmo os 

estudantes que apresentaram a visão correta dessa questão, tiveram uma compreensão 

científica muito pequena. Para esses autores, isso é ocasionado pela falta de 

compreensão dos estudantes dos conceitos de gene e cromossomo, das implicações da 

divisão celular e de outros conhecimentos-base da Genética. Para Banet e Ayuso (1995), 

algo essencial para entender essa questão da continuidade da informação genética entre 

todas as células de um organismo, seria a compreensão da relação entre mitose e a 

transmissão da informação hereditária idêntica de célula a célula.  

No caso dos alunos analisados na presente pesquisa, o baixo número de acertos 

pode ser devido ao fato de, provavelmente, não terem visto nas aulas de Biologia 

anteriores às aulas observadas o conteúdo de mitose. Como já apontado anteriormente, a 

professora considera este um conteúdo de difícil compreensão para os alunos por conta 

dos muitos detalhes das suas fases. Porém, Banet e Ayuso (1995) sugerem que os 

professores não concedam tanta importância aos detalhes das fases da mitose, 
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justamente por que esses detalhes dificultam a compreensão desse processo e, muitas 

vezes, são apenas memorizados pelos alunos. Ainda de acordo com esses autores, o 

fenômeno da mitose, bem como suas implicações, poderiam ser trabalhados em sala de 

aula, a partir de fenômenos observáveis pelos estudantes, como crescimento corporal ou 

reparação de tecidos, estabelecendo relações oportunas entre mitose e transmissão de 

informação hereditária idêntica de célula a célula.  

No caso da turma de EJA pesquisada, em nenhum momento das aulas de 

Genética percebeu-se, claramente, a abordagem, pela professora ou pelos alunos, da 

continuidade da informação genética entre as células de um mesmo indivíduo. Isso se 

refletiu de forma bastante evidente nos resultados da questão que se referia a essa 

temática (Questão 4). Dos oito alunos que erraram a questão no pré-teste, apenas Raquel 

conseguiu acertá-la no pós-teste. Além disso, Fred e Odete, que haviam acertado a 

questão no pré-teste, erraram-na no pós-teste e Marconi, que também havia acertado, 

não soube respondê-la no pós-teste. De acordo com Lewis, Leach e Wood-Robinson 

(2000b), é necessário que os professores apresentem essas ideias importantes sobre a 

informação genética de forma explícita, apontando um quadro conceitual que colabore 

para que os estudantes construam um conceito coerente de herança genética. 

Pôde-se verificar que a maioria dos alunos apresentou dificuldades também na 

questão que se referia à relação entre Genética e Evolução (Questão 5). Porém, 

diferentemente da questão 3, em que um número grande de alunos assinalou a opção 

oposta à correta, no caso da questão 5 a maior parte  dos alunos (sete) marcaram a opção 

―Não sei‖ no pré-teste (Figura 9). No pós-teste, esse número de alunos caiu para quatro, 

porém a maior parte (sete) errou a questão.  
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Figura 9 - Resultado da análise das respostas dos alunos de uma turma de EJAEM de uma escola de Aracaju, 

SE à questão 5 do questionário sobre alfabetização científica (Apêndice A) (N=15) 

Durante as aulas de Biologia na turma analisada não foram observadas situações 

em que a temática ―Evolução biológica‖ tenha sido claramente abordada. Além disso, o 

grande número de alunos que não souberam responder a questão 5 também no pré-teste 

pode indicar que este tema não tenha sido tratado anteriormente às aulas de Genética 

observadas. Essa provável falta de abordagem poderia ser ocasionada por conta da 

opção tradicional de muitos professores de Biologia em discutir a Evolução, ao final do 

terceiro ano do ensino médio, somente após a ocorrência de aulas relativas à Genética 

(TIDON; LEWONTIN, 2004). Tal ordenação de conteúdos está, inclusive, apresentada 

no Referencial Curricular da rede estadual de ensino de Sergipe (SERGIPE, 2011).  

Porém, na turma estudada, a Genética foi o último conteúdo abordado no 

semestre em que os alunos tiveram a disciplina de Biologia. A professora da turma, em 

conversa informal, revelou que havia planejado abordar temas relativos à Ecologia e a 

Evolução, mas devido a um erro de comunicação entre ela e a coordenação pedagógica 

da escola, o calendário letivo deveria ser finalizado antes do que ela esperava.  

Assim, apesar da relevância da temática, esses alunos não tiveram discussões 

sobre evolução biológica nem durante, nem após as aulas de Genética, e, 

provavelmente, nem mesmo antes. Isso significa um prejuízo na alfabetização científica 

desses jovens e adultos, já que, como enfatizado pela célebre frase de Theodosius 

Dobzhansky, ―Nada faz sentido em Biologia exceto à luz da evolução.‖ 

(DOBZHANSKY, 1973, p. 125). Assim, ―as idéias evolutivas têm um papel central, 

organizador do pensamento biológico‖ (MEYER; EL-HANI, 2005 p. 10), estando 
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envolvidas na compreensão de diversos processos da Biologia, além de serem 

consideradas bastante influentes no pensamento ocidental (GOEDERT; DELIZOICOV; 

ROSA, 2003).  

Porém, apesar de não terem participado de aulas sobre Evolução biológica, 

percebe-se que um menor número de alunos assinala no pós-teste a opção ―Não sei‖, o 

que pode evidenciar, mais uma vez uma vez uma situação de empoderamento 

proporcionado pelas aulas de Biologia. 

 

b) Compreensão da natureza da Ciência pelos alunos da EJA 

As questões referentes à compreensão da natureza da Ciência tiveram um 

número de acertos médio por aluno de 2,0, no pré-teste, e 2,3, no pós-teste, de um total 

de cinco questões (Figura 10). Apesar desse aumento no número de acertos do pré para 

o pós-teste, essas médias foram as mais baixas entre as três dimensões da alfabetização 

científica em que foram subdivididas as 15 questões. 

 
Figura 10 - Média de respostas às questões relativas à dimensão “Natureza da Ciência” (adaptado de Miller, 
1983) do questionário sobre alfabetização científica [Apêndice A] aplicado a alunos da terceira etapa da 
EJAEM, de uma escola pública de Aracaju, SE (N=15) 

Da mesma forma que nas questões da dimensão analisada no item anterior, os 

alunos com até 30 anos de idade foram os que apresentaram a melhor média de acertos 

nas questões sobre natureza da Ciência (Figura 11). Porém, diferentemente do resultado 

das questões sobre conceitos-chave de Genética, tanto os alunos mais jovens como os 

mais idosos tiveram uma melhoria na média de acertos no pós-teste.  

Entre todos os discentes, Olavo e Marcos (ambos com 22 anos) foram os que 

tiveram um maior número de acertos no pré-teste. No pós-teste, Olavo manteve o 
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mesmo número de acertos (quatro), mas Marcos, da mesma forma que aconteceu nas 

questões da dimensão anterior, apresentou uma redução nesse número, reduzindo de 

quatro acertos no pré-teste para três no pós-teste. 

Além, de Marcos, outros dois alunos também reduziram os seus números de 

acertos no pós-teste: Marconi (18 anos) e Leonardo (26 anos). É interessante notar, que 

tal redução também se deu nas questões sobre conceitos-chave de Genética com alunos 

do grupo dos mais jovens (até 30 anos). Entre os mais idosos, de modo semelhante ao 

apresentado no item anterior, houve um aumento no número de acertos, como no caso 

de Odete, Bia e Flora, ou uma manutenção daquilo que havia sido feito no pré-teste, 

como é o caso de Laura, Nazaré, Cristina e Soraia. 

Já no pós-teste, além de Olavo, destacam-se, em número de acertos, os alunos 

Fred (26 anos) e Bia (42 anos), com, respectivamente, cinco e quatro questões 

respondidas corretamente. Com o desempenho oposto a esses alunos, está Laura (33 

anos) que não acertou nenhuma das questões nem no pré, nem no pós-teste, 

apresentando modificação apenas em relação ao número de questões que assinalou com 

a opção ―Não sei‖, que passou de três no pré-teste para duas no pós-teste. Como já dito 

anteriormente, essa aluna faltou à maior parte das aulas de Genética.  

 
Figura 11 - Média de respostas às questões relativas à dimensão “Natureza da Ciência” (adaptado de Miller, 
1983) do questionário sobre alfabetização científica [Apêndice A] aplicado a alunos da terceira etapa da 
EJAEM, de uma escola pública de Aracaju, SE: (a) alunos com até 30 anos (N=8) e (b) alunos com 31 anos ou 
mais de idade (N=7).  
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Partindo-se para uma análise mais detalhada de cada uma das questões deste 

eixo, observou-se que, no pré-teste, seis dos alunos concordaram com a afirmação 

apresentada na questão 6: Cada cientista conhece muito sobre somente uma área da 

Ciência, por exemplo, Genética, mas não tem conhecimento profundo sobre todas as 

áreas da Ciência. No pós-teste, esse número subiu para 11 dos 15 alunos da turma 

(Tabela 3). Esse aumento é um resultado interessante, já que a única figura de cientista 

claramente discutida durante as aulas observadas foi a de Gregor Mendel. Apesar de ter 

sido o único, ele foi apresentado pela professora aos alunos como alguém que estudou 

para construir seu conhecimento. Isso pode ser visto no trecho abaixo, quando a 

professora fala sobre Mendel na primeira aula de Genética: 

Professora: Então, um padre lá da região da Áustria, chamado 
Gregor Mendel, foi para um mosteiro e lá ele começou a estudar na 
biblioteca e a trabalhar com plantas. [...] Ele aprendeu muitas coisas: 
matemática, física, coisas sobre os seres vivos... 

Essa transcrição da fala da professora se opõe a visão de cientista como um ser 

especial, detentor de todo o saber e que conhece antecipadamente os resultados das 

experiências. Esta visão se constitui como um mito da Ciência perpetuado em muitos 

veículos de mídia (SIQUEIRA, 2006; TOMAZI et al., 2009), livros (CAMPO; 

CACHAPUZ, 1997) e até mesmo por outros professores (FERNANDEZ et al., 2002). 

Assim, no caso da turma pesquisada, a forma como Mendel foi apresentado na aula 

pode ter contribuído para que os alunos vissem que, de fato, como afirmava o enunciado 

desta questão, os cientistas não teriam conhecimento profundo sobre todas as áreas da 

Ciência. 

Outra temática relacionada à visão de Ciência dos alunos diz respeito à 

divulgação dos resultados da pesquisa científica. Apenas cinco alunos, no pré-teste, 

discordaram da afirmação Como grande parte da sociedade não compreende os 

resultados das pesquisas realizadas em Genética, é importante que os seus resultados 

sejam divulgados apenas para os especialistas nessa área e não para toda a população 

(Questão 7). Esse número de alunos discordantes se eleva para apenas seis, no pós-teste. 

Logo, percebe-se que a maioria dos alunos considera que os resultados das pesquisas 

realizadas em Genética sejam divulgados apenas para os especialistas e, aparentemente, 

as aulas tiveram pouca ou nenhuma influência sobre essa posição. Essa pode ser 

considerada uma visão elitista da Ciência, que está diretamente relacionada ao mito do 

cientista como detentor de todo o saber e da Ciência como verdade absoluta. Tal visão 

cria barreiras para a acessibilidade da população ao conhecimento científico e, portanto, 
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dificulta o posicionamento desta frente a questões sócio-científicas (FERNANDEZ et 

al., 2002).  

Além disso, esse posicionamento da maioria dos alunos pode apontar para uma 

situação de passividade destes diante de questões relacionadas às implicações do 

conhecimento e aplicações da Genética no cotidiano. Ou seja, esses alunos por não se 

julgarem capazes de compreender os resultados das pesquisas realizadas em Genética, 

atribuem a responsabilidade por esse posicionamento aos especialistas e, 

consequentemente, podem não se posicionar de forma crítica diante desses resultados. 

De acordo com Reis, Guerra e Braga (2010)  

Esse posicionamento perante os especialistas afasta os estudantes do 
exercício da cidadania, uma vez que essa concepção favorece uma 
postura de transferência de poder, onde os alunos delegam, enquanto 
cidadãos, aos especialistas a decisão dos problemas que afetam 
diretamente seu cotidiano (p. 2). 

Na turma pesquisada, essa possível passividade é observada tanto entre os 

alunos mais jovens (até 30 anos), quanto entre os mais idosos (idade igual ou superior a 

31 anos). Dos mais jovens, quatro concordaram com a afirmação da questão 7 no pré-

teste e cinco, no pós-teste. Enquanto dos mais idosos, foram quatro com esse mesmo 

posicionamento no pré-teste, e três no pós-teste, graças à mudança de posicionamento 

de Bia (42 anos), que passou a discordar da afirmação 

Esse tipo de posicionamento passivo também é percebido quando a temática é a 

clonagem. Neste caso, apenas três dos quinze alunos da turma discorda, tanto no pré-

teste como no pós-teste, da afirmação de que A clonagem de animais e plantas é algo 

que só diz respeito aos cientistas, pois apenas eles têm o conhecimento para discutir 

esse tipo de tema (Questão 13). Destes que discordaram da afirmação nenhum 

apresentava idade igual ou superior a 31 anos. Ou seja, pode ser que para esses alunos 

mais idosos da turma a clonagem não seja um tema no qual o cidadão pode participar da 

tomada de decisão. Referindo-se, especificamente, à clonagem, sabe-se que a atribuição 

apenas aos cientistas da tomada de decisão diante dessa temática, constitui-se como um 

erro grave. Este é um tema controverso da Ciência, que envolve polêmicas que não se 

resolvem apenas por meio da análise das evidências relacionadas a dados empíricos. De 

fato, há questões éticas, morais, políticas e religiosas que permeiam as pesquisas 

relacionadas à produção de clones de animais e plantas, exigindo assim que o cidadão 

não-cientista conheça também a temática para que se posicione (ZUIN; FREITAS, 

2007).  
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Essa habilidade de se posicionar diante de temas sócio-científicos controversos é 

também, um dos objetivos da alfabetização científica (SADLER et al. 2006). Para 

contribuir para a construção dessa habilidade, tais temas poderiam ser tratados durante 

as aulas de Biologia, permitindo que os alunos elaborassem uma compreensão mais 

profunda de aspectos centrais da natureza da ciência e suas implicações na sociedade 

(ZUIN; FREITAS, 2007). Porém, na turma pesquisada, não foi identificado durante o 

período de observação esse tipo de abordagem. Isso pode ser até mesmo percebido pelo 

tipo de exercício aplicado pela professora aos alunos, os quais, como já discutido no 

item 3.3.3, referiram-se apenas a questões em que o conhecimento científico era tratado 

como objetivo.  

Essa atitude de excluir, do ensino de Ciências, a discussão das questões éticas, 

morais e de valores sociais que envolvem temas sócio-científicos não é exclusividade 

dessa professora. De acordo com Sadler (2006), o ensino de Ciências tem, 

tradicionalmente, priorizado o conhecimento estabelecido e seguro, excluindo aqueles 

que apresentam controvérsias sociais, múltiplas soluções e envolvem questões éticas. 

Tal abordagem pode acabar por colocar os alunos diante de uma Ciência dogmática, não 

contribuindo para uma posição mais crítica diante da realidade. No caso da turma 

pesquisada, isso pode ter sido determinante para o posicionamento de grande número de 

alunos frente ao enunciado desta questão, considerando, tanto no pré-teste como no pós-

teste, a clonagem como uma temática exclusiva dos cientistas, da qual apenas estes 

seriam capazes de falar com propriedade. 
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Tabela 3 Resultado da análise das respostas às questões relativas à dimensão “Natureza da Ciência” (adaptado de Miller, 1983) do 
questionário sobre Alfabetização científica [Apêndice A]) aplicado a alunos da terceira etapa da EJAEM de uma escola pública de 
Aracaju, SE 

  
Frequência de respostas 

Questão Enunciado 
Certas Erradas “Não sei” Em branco 

fpré fpós fpré fpós fpré fpós fpré fpós 

Q6 
Cada cientista conhece muito sobre somente uma área da Ciência, por 
exemplo, Genética, mas não tem conhecimento profundo sobre todas as 
áreas da Ciência. 

6 11 5 3 4 1 0 0 

Q7 
Como grande parte da sociedade não compreende os resultados das 
pesquisas realizadas em Genética, é importante que os seus resultados 
sejam divulgados apenas para os especialistas nessa área e não para 
toda a população. 

5 6 8 8 2 1 0 0 

Q11 
Algumas pesquisas são financiadas por empresas particulares. É 
possível que alguns cientistas elaborem as conclusões dessas pesquisas, 
de modo que os resultados não vão de encontro aos interesses dessas 
empresas.  

8 8 4 4 3 3 0 0 

Q13 
 A clonagem de animais e plantas é algo que só diz respeito aos 
cientistas, pois apenas eles têm o conhecimento para discutir esse tipo 
de tema.  

3 3 8 10 2 2 2 0 

Q14 
Quando discutem sobre temas polêmicos da Genética, como a clonagem 
de humanos, é possível que diferentes cientistas enfatizem aspectos 
positivos e negativos desse assunto, de acordo com seus valores pessoais 
e sua formação. 

8 7 2 2 4 6 1 0 

Frequências absolutas no pré-teste (fpré); frequências absolutas no pós-teste (fpós). 
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Ainda no que se refere aos mitos sobre a Ciência, duas das questões (11 e 14) 

estavam relacionadas ao mito de que o trabalho científico seria neutro, imparcial e 

autônomo. A diferença entre essas questões era que a primeira tratava da influência de 

agentes externos, como empresas particulares financiadoras, sobre as pesquisas 

científicas e a segunda, da influência dos valores pessoais do cientista sobre seu 

trabalho.  

Em relação à influência das empresas particulares sobre pesquisas financiadas 

por elas (Questão 11), oito dos alunos concordaram, no pré-teste, que as conclusões 

dessas pesquisas podem ser elaboradas para não ir de encontro aos interesses dessas 

empresas (Tabela 3). Embora esse resultado se repita no pós-teste, uma análise mais 

individual das respostas permite revelar resultados que essa abordagem mais geral pode 

mascarar. Uma comparação entre as respostas do pré-teste com as respostas do pós-teste 

mostra que os oito alunos que concordaram com a afirmação do enunciado desta 

questão no pré-teste não são os mesmos do pós-teste. Na verdade, apenas quatro alunos 

(Bia, Paola Soraia e Olavo) mantiveram sua resposta positiva nos dois questionários, 

enquanto os outros quatro (Cristina, Marconi, Marcos e Nazaré) discordaram da questão 

no pós-teste. Tanto para esses quatro alunos que modificaram suas respostas da opção 

correta para a incorreta como para aqueles que erraram ou que assinalaram a opção 

―Não sei‖ no pré e/ou no pós-teste, essa pode ainda não ser uma temática bem 

esclarecida.  

Em relação às aulas de Biologia observadas, percebeu-se que a temática da 

influência da iniciativa privada sobre as pesquisas científicas não foi abordada. Tal falta 

de abordagem não gera contribuições para a modificação da visão mítica de Ciência 

como um empreendimento neutro e autônomo. Partindo dessa visão, os alunos poderiam 

entender que os resultados da Ciência seriam verdades absolutas e livres de qualquer 

dúvida, já que estes se constituiriam como uma apreensão da realidade objetiva. Essa 

visão de Ciência não está de acordo com a ideia de alfabetização científica, já que no 

cerne desse termo está uma noção de Ciência construída socialmente (CHASSOT, 

2010). Assim, como poderia um cidadão ter liberdade para se posicionar criticamente 

diante de uma questão sócio-científica se a Ciência fosse, de fato, um conhecimento 

absoluto e irrefutável? 

Além desses prejuízos para a compreensão da natureza da Ciência, a falta de 

abordagem, nas aulas de Biologia, da influência da iniciativa privada sobre as pesquisas 

científicas, pode excluir os alunos de uma discussão bastante atual no campo das 
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relações entre Ciência, tecnologia e sociedade. O fato do financiamento das pesquisas 

científicas pela iniciativa privada ter crescido muito nos últimos anos 

(PATSOPOULOS; ANALATOS; IOANNIDIS, 2006) pode gerar uma série de conflitos 

de interesse entre a promoção da pesquisa e a confiabilidade dos seus resultados 

(JOHNS; BARNES; FLORENCIO, 2003). Por exemplo, no caso da biotecnologia 

agrícola, área fortemente relacionada à genética, a maioria das pesquisas científicas está 

atualmente sendo realizada por empresas privadas que também detém quase todas as 

atividades de comercialização de sementes e outros insumos resultantes dessas 

pesquisas (FAO, 2004). Nesse caso, a compreensão dos possíveis conflitos entre os 

resultados das pesquisas científicas e os interesses comerciais das empresas 

financiadoras seria bastante importante para que os alunos se posicionassem de forma 

social e ambientalmente responsável, diante de temas atuais relevantes, tais como os 

transgênicos, por exemplo.  

Outra temática referente ao mito da neutralidade e autonomia da Ciência e que 

não foi abordada de forma clara nas aulas de Biologia observadas foi a relação entre o 

trabalho científico e os valores pessoais do pesquisador. Em relação a isso, a maioria 

dos alunos (oito) concordou, no pré-teste, que os valores pessoais e a formação do 

cientista podem influenciar no seu posicionamento diante de temas polêmicos da 

Genética (Questão 14). De forma surpreendente, o número de alunos que concordou 

com esta afirmação decresce no pós-teste (Tabela 3). Observa-se, nesse caso, um 

resultado semelhante ao obtido na questão analisada anteriormente (Questão 11). Dos 

oito alunos que concordaram com a afirmação no pré-teste, apenas cinco (Fred, Marcos, 

Olavo e Soraia) mantiveram a mesma posição no pós-teste, enquanto isso, uma (Fátima) 

errou a questão e dois (Cristina e Leonardo) assinalaram a opção ―Não sei‖. Tanto 

nessa, como na questão 11 não é possível diferenciar padrões de respostas relacionados 

à idade dos alunos. Essa falta de padrões claros pode estar associada, ao menos em 

parte, à falta de abordagem da temática durante as aulas observadas, já que, como 

observado nos resultados das questões da dimensão da alfabetização científica analisada 

anteriormente (item ―a‖), quando o assunto era abordado durante as aulas, ocorria pelo 

menos um acréscimo no número de acertos dos alunos mais idosos (acima de 31 anos) e 

uma redução das marcações na opção ―Não sei‖. 

Em relação às questões relativas a essa dimensão (―Natureza da Ciência‖), 

percebe-se que o aumento na média de respostas corretas assinaladas pelos alunos 

(Figura 10), dá-se, principalmente, por conta do grande número de alunos que 
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modificaram a sua resposta em apenas uma das questões (Questão 6). A apresentação 

pela professora em sala de aula da figura de Gregor Mendel pode ter sido determinante 

para essa mudança. Quanto às temáticas envolvidas nas outras questões, percebeu-se 

que as mesmas não foram abordadas em sala de aula, refletindo-se em um baixo número 

de acertos, uma freqüente marcação da opção ―Não sei‖ e/ou até mesmo em mudanças 

negativas do posicionamento dos alunos.  

A não-abordagem pela professora dessas temáticas relativas à natureza da 

Ciência pode ser um problema relacionado à sua formação. De acordo com Konflanz e 

Scheid (2011), ―durante a formação inicial e contínua, os professores raramente têm 

oportunidade de refletir sobre aspectos da natureza da Ciência e, consequentemente, 

tendem a subvalorizá-los na sua prática de ensino‖ (p. 78). Uma das deficiências dos 

currículos das licenciaturas que contribui para isso é a precária abordagem da História e 

Filosofia da Ciência (REIS, GUERRA; BRAGA, 2010). De fato, ao se analisar a 

estrutura curricular do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 

Tiradentes, responsável pela formação inicial da professora da turma pesquisada, 

percebe-se que não há nenhuma disciplina que trate especificamente sobre a História e 

filosofia da Ciência (UNIT, 2012). Até mesmo no currículo do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas mais antigo do estado, o da Universidade Federal de Sergipe, a 

inserção de uma disciplina que aborda, especificamente, essa temática ocorreu apenas a 

partir do ano de 2009 (SERGIPE, 2009). 

 

c) A compreensão do impacto da Genética sobre a sociedade e o meio ambiente 

 As cinco questões relacionadas ao impacto da Genética sobre a sociedade e o 

meio ambiente tiveram uma média de acertos por aluno de 2,9, no pré-teste, e de 2,5, no 

pós-teste (Figura 12). Apesar desse decréscimo do pré para o pós-teste, essas foram as 

maiores médias entre as três dimensões da alfabetização científica nas quais o 

questionário foi dividido. Porém, diferente das dimensões anteriores, nesta, o número de 

questões assinaladas com a opção ―Não sei‖ aumentou do pré para o pós-teste. Mais 

uma vez, isso pode ser mais bem compreendido com uma análise das diferenças entre os 

grupos etários, das características particulares dos indivíduos e de cada uma das 

questões.  
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Figura 12 - Média de respostas às questões relativas à dimensão “Impacto da Genética sobre a sociedade e o 
meio ambiente” (adaptado de Miller, 1983) do questionário sobre alfabetização científica [Apêndice A] 
aplicado a alunos da terceira etapa da EJAEM, de uma escola pública de Aracaju, SE (N=15) 
 

 Em relação às diferenças entre as respostas dos indivíduos mais jovens (até 30 

anos de idade) para os indivíduos mais idosos (idade igual ou superior a 31 anos), 

percebe-se, mais uma vez, que os mais jovens apresentam uma média de acertos maior 

do que os mais idosos (Figura 13). Vale ressaltar que a média de acertos dos mais 

jovens nas questões dessa dimensão da alfabetização científica foi a maior entre todas 

do questionário (3,5 no pré-teste e 3,1 no pós-teste). De fato, nessas questões, nenhum 

dos alunos mais jovens teve menos do que dois acertos, chegando até mesmo a um dos 

alunos (Fred) acertar todas as questões tanto no pré como no pós-teste.  

Em contrapartida, em termos de diferença entre o pré e o pós-teste, verifica-se 

que essa foi a única entre as três dimensões da alfabetização científica em que os alunos 

com idade igual ou superior a 31 anos apresentaram um decréscimo na média de acertos 

(de 2,1 para 1,7). Tanto nas questões relacionadas aos conceitos-chave de Genética 

como nas referentes à natureza da Ciência, nenhum dos alunos do grupo mais idoso 

apresentou decréscimo dos acertos do pré para o pós-teste. Já no que se refere ao 

impacto da Genética sobre a sociedade e o ambiente, quatro das sete alunas pertencentes 

a esse grupo (Cristina, Laura, Nazaré e Odete) acertaram menos no pós-teste do que no 

pré-teste. 

 As alunas Bia (42 anos) e Laura (33 anos) que tiveram o menor número de 

acertos no pré-teste e no pós-teste também faziam parte desse grupo com idade igual ou 

superior a 31 anos. Assim como nas questões referentes às outras dimensões da 
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alfabetização científica, a aluna Laura apresentou um dos menores números de acertos 

tanto no pré-teste (um acerto) como no pós-teste (nenhum acerto). Assim como ocorreu 

nas questões que se referiam à Natureza da Ciência, Laura não conseguiu melhorar o 

seu desempenho do pré para o pós-teste. Como já dito anteriormente, as constantes 

ausências da aluna das aulas de Genética pode ter sido determinante para tal fato. Além 

disso, esses resultados podem ser um reflexo das atitudes dessa aluna diante de questões 

sócio-científicas presentes no seu dia a dia. Tomando por base apenas as respostas dela 

ao questionário, pode-se dizer que por ter pouco conhecimento sobre os conceitos-chave 

da Genética (analisados no item ―a‖), essa aluna acredita que a responsabilidade pela 

tomada de decisões diante de temas da Genética como a clonagem, os transgênicos e as 

células-tronco seja exclusiva dos especialistas. Tudo isso pode ser gerado por conta da 

sua crença na neutralidade e na infalibilidade do trabalho científico.  

 Outro fator que poderia contribuir para o baixo desempenho de Laura em todo o 

questionário seria uma provável dificuldade da aluna na leitura e escrita das questões. 

Um indicador disto seria a falta de respostas nas questões subjetivas da segunda parte 

do questionário. Estas eram duas questões, em que uma delas solicitava que os alunos 

justificassem o conceito que atribuíam à EJA (Excelente, bom, regular, ruim ou 

péssimo) e a outra que os alunos sugerissem o que poderia ser feito para melhorar o 

ensino na EJA. Tanto no pré como no pós-teste, Laura foi a única aluna a não responder 

essas questões. Essa é uma evidência bastante rudimentar, mas, que junto com as outras 

hipóteses já levantadas, podem fornecer indícios de dificuldades para o processo de 

alfabetização científica dessa aluna.  

 Além de Laura, Bia também obteve um dos menores números de acertos tanto 

no pré como no pós-teste (um acerto em cada). Isso não foi observado nas questões 

referentes às outras dimensões da alfabetização científica, o que poderia indicar uma 

dificuldade por parte desta aluna para compreender os impactos da Genética na 

sociedade e ambiente. A manutenção do número de acertos do pré para o pós-teste 

poderia indicar que tal dificuldade não pôde ser reduzida ou solucionada pelas aulas de 

Genética da EJA. Porém, a análise dos resultados dos outros grupos de questões, indica 

que, no caso dessa aluna, as melhorias em relação ao número de acertos não se deram 

em temáticas claramente abordadas em sala de aula. De forma surpreendente, a aluna 

apresentou melhoria no desempenho, do pré para o pós-teste, nas questões relativas a 

natureza da Ciência (pouco abordada em sala de aula) e não o fez em questões sobre os 

conceitos-chave de Genética que tiveram clara abordagem durante as aulas. Isso mostra 
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que nem toda diferença manifestada pelos alunos entre as duas etapas de pesquisa pode 

ser atribuída diretamente às aulas. De fato, como se tratam de adultos, a educação 

informal tem um papel bastante relevante na alfabetização científica (MARTEN,1985 

apud HACKER; HARRIS, 1992). Assim, essa melhoria no desempenho de Bia, poderia 

ser um resultado de sua aprendizagem através de elementos externos ao ambiente 

escolar, tais como, a mídia.  

Nessa aprendizagem por meio da educação informal, acreditamos que também 

exista uma contribuição indireta das aulas de Biologia. Percebeu-se, por exemplo, que 

durante as aulas a professora sempre recomendava programas de TV com temas 

relativos à Genética e estimulava os alunos a buscarem elementos dos seus cotidianos 

em que a Genética estivesse inserida. Pode ser que, sem esses estímulos, os alunos nem 

entrassem em contato com componentes importantes da educação informal com os 

quais puderam aprender Genética.  

 
Figura 13 - Média de respostas às questões relativas à dimensão “Impacto da Genética sobre a sociedade e o 
ambiente” (adaptado de Miller, 1983) do questionário sobre alfabetização científica [Apêndice A] aplicado a 
alunos da terceira etapa da EJAEM, de uma escola pública de Aracaju, SE: (a) alunos com até 30 anos (N=8) e 
(b) alunos com 31 anos ou mais de idade (N=7). 
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questão se referia à possibilidade de inserção de genes de bactérias no DNA de plantas. 

Apesar de não explicitar claramente a palavra ―transgênico‖, a questão buscava 

identificar se os alunos compreendiam o processo de formulação de um organismo 

desse tipo _ atualmente tão presente na vida das pessoas. 

Essa temática, como pôde ser percebido nas observações das aulas, já havia sido 

abordada em aulas anteriores às de Genética, pela professora de Biologia. O diálogo 

abaixo, ocorrido na primeira aula de Genética, enquanto a professora explicava o 

conceito de hereditariedade, confirma isso: 

Professora: [...] Por isso que pode acontecer de uma pessoa parecer 
com o avô ou com a bisavó, porque as características ficam 
armazenadas. E isso serve pra qualquer espécie, não só a humana. 
Vocês lembram que nós estudamos os transgênicos? [Alunos 
confirmam] E o que é transgênico? 
Flora: É a modificação da soja. 
Professora: Não vale só pra soja, mas serve pra qualquer alimento 
que seja geneticamente modificado. 

Apesar de já terem discutido esse assunto em sala de aula anteriormente às aulas 

observadas, a maioria dos alunos não respondeu corretamente a questão 9 no pré-teste 

(oito erraram e dois não souberam responder). Um primeiro motivo para esse baixo 

número de alunos que responderam esse item corretamente poderia ser a falta de 

associação do enunciado da questão com a aula sobre transgênicos que tiveram. Porém, 

como esta aula foi anterior a esta pesquisa e, portanto, não foi observada, não é possível 

afirmar, com precisão, se a definição de transgênico foi discutida de forma consistente 

nesta ocasião.  

Outra explicação para o resultado dessa questão poderia ser o fato do enunciado, 

não apresentar claramente a palavra ―transgênico‖, o que pode ter dificultado que os 

alunos a associassem com essa temática. Mais uma explicação para esse baixo número 

de alunos que acertou a questão no pré-teste, seria o fato da afirmação presente na 

questão conter outros conceitos, implícitos no de transgênico apresentado, a respeito dos 

quais os alunos poderiam ter pouco conhecimento. Entre estes, pode-se destacar a 

presença da informação genética nos diferentes grupos de organismos, nesse caso, as 

bactérias e as plantas. De fato, pesquisas mostram que este é um conceito pouco 

compreendido pelos estudantes, chegando ao ponto de muitos destes acreditarem que 

seres ―mais simples‖, como é o caso das bactérias e vírus, não possuem informação 

genética (JUSTINA; RIPPEL, 2003; LEWIS; LEACH; WOOD-ROBINSON, 2000a).  
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Embora o conceito de transgênico em si tenha sido abordado de forma bastante 

sutil nas aulas observadas, a clara discussão de conceitos implícitos no enunciado da 

questão 9 pode ter sido determinante para que a maioria dos alunos a acertasse no pós-

teste (Tabela 4). Por exemplo, a presença de informação genética nos diferentes grupos 

de organismos foi abordada claramente em duas das cinco aulas de Genética planejadas 

pela professora. Na primeira aula, durante uma explanação sobre os cromossomos, a 

professora informou:  

Professora: Os cromossomos não são só da espécie humana. Feijão 
tem cromossomos, mosca tem cromossomos, cachorro tem 
cromossomos, bactéria tem cromossomos e cada um tem um número 
específico de cromossomos. 

Já no início da segunda aula, no momento de revisão do assunto da aula anterior, a 

professora faz uma série de perguntas referentes à mesma temática:  

Professora: A genética é só pra espécie humana? 
Alunos: Não! 
Professora: Uma bactéria tem genética? 
Alunos: Sim! 
Professora: E um cachorro tem genética? 
Alunos: Sim! 
Professora: E a genética de uma planta dá pra estudar? 
Alunos: Sim! 

Percebe-se nessa última transcrição de falas o uso da palavra ―genética‖ como 

sinônima de ―material genético‖. Isto pode ser uma tentativa da professora de 

simplificar a abordagem dos conteúdos buscando facilitar a aprendizagem dos alunos. 

Esse tipo de modificação do saber faz parte do processo de transposição didática, no 

qual ocorre a transformação de um conteúdo de saber preciso (Saber Sábio) em uma 

versão didática deste objeto de saber (Saber ensinado) (CHEVALLARD, 1998). Porém, 

simplificações desse tipo devem ser utilizadas com cuidado pelo professor durante o 

processo de transposição didática, visando não desvincular completamente o saber 

ensinado do saber sábio, tornando-o irreconhecível e induzindo os alunos a erros 

conceituais.   

Um exemplo desse tipo simplificação que desvincula completamente o saber 

ensinado do saber sábio pôde ser percebido durante as observações das aulas de 

Genética, em relação ao conceito de ―característica dominante‖ e ―característica 

recessiva‖ utilizado pela professora e reproduzido pelos alunos. O uso desse conceito 

pode ser visto na transcrição de um diálogo, entre professora e alunos, ocorrido na 

terceira aula de Genética, enquanto estes resolviam um exercício: 
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Professora: Uma característica que está em maior quantidade 
[referindo-se ao número de indivíduos portador da característica em 
um heredograma], como é que a gente chama? 
Alguns alunos: Dominante! 
Professora: E uma característica que está em menor quantidade? 
Alguns alunos: Recessivo! 

Essa conceituação para característica dominante e característica recessiva, como 

apresentada nesse diálogo, também está presente na apostila (Anexo B) produzida pela 

professora e entregue aos alunos. Percebe-se nesta ocasião, e também em outras, que há 

uma distorção no conceito de ―dominante‖ e ―recessivo‖. Estes são conceitos clássicos 

da Genética, utilizados inclusive por Mendel em seu trabalho (BRANDÃO; 

FERREIRA, 2009), que não se referem a questões quantitativas de indivíduos de uma 

população, tal como é apresentado na transcrição de diálogo acima. Esses conceitos, na 

verdade, se referem à manifestação de uma determinada característica. Logo, um caráter 

é chamado ―dominante‖ quando se manifesta fenotipicamente no heterozigoto, enquanto 

uma característica ―recessiva‖ manifesta-se apenas quando os genes estão em 

homozigoze (MINGRONI-NETTO, 2012).  

De acordo com Silvério e Maestrelli (2011), a transposição do conhecimento 

científico elaborado para ser ensinado nas aulas de Genética leva a diversas 

modificações em sua natureza para que ele possa ser didatizado e compreendido pelos 

estudantes que não são cientistas. Porém, tais modificações precisam ser levadas em 

conta, de modo que não venham a descaracterizar tal conhecimento. 
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Tabela 4 Resultado da análise das respostas às questões relativas a dimensão “Impacto da Genética sobre a sociedade e o ambiente” 
(adaptado de MILLER, 1983) do questionário sobre Alfabetização científica [Apêndice A]) aplicado a alunos da terceira etapa da 
EJAEM de uma escola pública de Aracaju,SE 

  
Frequência de respostas 

Questão Enunciado 
Certas Erradas “Não sei” Em branco 

fpré fpós fpré fpós fpré fpós fpré fpós 

Q8 

Com o desenvolvimento cada vez maior das pesquisas em 
Genética, os problemas de saúde da humanidade poderão 
ser todos solucionados. 9 6 6 6 0 3 0 0 

Q9 

Não é possível inserir genes de uma bactéria no DNA de 
uma planta porque os genes das bactérias são causadores 
de doença.  5 9 8 4 2 2 0 0 

Q10 

Não é preciso que as empresas identifiquem os alimentos 
que contém produtos transgênicos, pois está provado que 
eles não fazem mal a saúde. 11 6 3 7 1 2 0 0 

Q12 

Já existem exames onde é possível identificar genes 
responsáveis pelo aparecimento de alguns tipos de câncer 
em uma pessoa ainda saudável e a partir disso fazer a 
prevenção dessa doença 10 9 2 4 1 2 1 0 

Q15 

Não há necessidade de fazer leis sobre a manipulação das 
células-tronco porque os cientistas que pesquisam esse 
tema sabem o que fazem. 8 7 6 7 0 1 1 0 

Frequências absolutas no pré-teste (fpré); frequências absolutas no pós-teste (fpós). 
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 Ainda em relação aos organismos transgênicos, a questão 10 apresentava a 

seguinte afirmação Não é preciso que as empresas identifiquem os alimentos que 

contém produtos transgênicos, pois está provado que eles não fazem mal a saúde. Esse 

enunciado apresenta um dos principais focos dos debates e questionamentos sobre os 

transgênicos: o impacto desses organismos sobre a saúde humana. Existem diversas 

controvérsias dentro da comunidade científica em torno dos riscos oferecidos por esses 

organismos. Como o organismo transgênico é dotado de características, em geral, pouco 

avaliadas quanto aos seus impactos, a base de conhecimento da Ciência sobre o impacto 

dos mesmos sobre a saúde é incipiente (PEDRANCINI et al., 2008). Aqueles que 

defendem a liberação imediata dos transgênicos se baseiam no benefício da dúvida, 

enquanto os atores contrários a essa liberação aderem ao princípio da precaução. De 

acordo com este, na ausência de certeza, levando em conta os conhecimentos científicos 

e técnicos do momento, devem ser adotadas medidas visando prevenir o risco de danos 

graves e irreversíveis à saúde humana e ao ambiente (PESSANHA; WILKINSON, 

2003). Esse princípio da precaução foi considerado no julgamento das respostas dos 

alunos à questão 10.  

Nessa questão, a maioria dos alunos (onze), no pré-teste, sinalizou positivamente 

sobre a necessidade de identificação de alimentos que contenham produtos transgênicos 

(Tabela 4). Pode-se verificar que o percentual de alunos com até 30 anos que apresenta 

tal posicionamento (75%) é maior do que o verificado para o grupo de alunos com faixa 

etária igual ou superior a 31 anos (71,42%). No caso do grupo de alunos mais jovens, 

apenas Marcos e Fátima demonstraram, no pré-teste, acreditarem que os alimentos 

transgênicos não precisam ser identificados como tal, pois não fazem mal a saúde. Já no 

grupo dos mais idosos, apenas Odete teve essa mesma posição e Bia, não soube se 

posicionar diante da questão.  

De maneira surpreendente, quando essa mesma questão foi respondida pelos 

alunos no pós-teste, verificou-se que a maioria destes passou a concordar com a 

afirmação de que Não é preciso que as empresas identifiquem os alimentos que contém 

produtos transgênicos, pois está provado que eles não fazem mal a saúde. Verifica-se, 

em termos percentuais, que essa modificação se dá de forma bem mais significativa 

entre os alunos de menor faixa etária (apenas 37,5% destes mantêm-se concordando 

com a afirmação, contra 42,85% dos idosos). De todos os alunos que discordaram no 

pré-teste, apenas seis (Fred, Flora, Leonardo, Nazaré, Raquel e Soraia) permanecem 
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discordando da afirmação no pós-teste, enquanto três (Cristina, Paola e Olavo) passam a 

concordar e os outros dois (Laura e Marconi) não souberam responder. Percebe-se, 

assim, que os alunos mostraram-se mais críticos em relação aos transgênicos antes de 

participarem das aulas de Genética.  

Durante estas aulas não foram verificadas situações em que eles fossem 

estimulados a tomar decisões sobre questões da realidade concreta que envolviam a 

Genética. Como já discutido anteriormente, os problemas/exercícios de Genética 

propostos pela professora para os alunos tinham caráter apenas acadêmico. De acordo 

com W. Santos e Mortimer (2001), para a resolução desse tipo de problema tem-se 

desde o início uma definição completa do mesmo e um resultado único é esperado. Já a 

tomada de decisão de problemas concretos tem caráter predominantemente subjetivo, 

cujo resultado pode encerrar em alternativas múltiplas. Essa ausência de problemas 

desse tipo durante as aulas de Genética pode ter contribuído para que os alunos vissem 

essa Ciência como um conhecimento certo, pronto e exato, o qual não poderia ser 

questionado.  

Outra temática da Genética, bastante controversa e que demanda um 

posicionamento do cidadão é a pesquisa sobre células-tronco. Esta, principalmente, no 

que se refere às células-tronco embrionárias, envolvem questões que não se restringem 

ao conhecimento puramente científico. Entre estas questões, por exemplo, estaria a 

definição de vida humana, a qual apresenta diferentes definições tanto dentro da própria 

Ciência como, no campo religioso ou no jurídico (ACERO, 2010).  

 Considerando a importância atual da discussão sobre células-tronco, a questão 

15 do questionário aplicado à turma de EJA pesquisada afirmava que Não há 

necessidade de fazer leis sobre a manipulação das células-tronco porque os cientistas 

que pesquisam esse tema sabem o que fazem. A mesma atitude passiva da maioria dos 

alunos após participar das aulas de Genética, verificada em relação aos transgênicos, foi 

identificada nessa questão. Verificou-se no pós-teste, que a maior parte dos alunos (sete) 

concordou com essa afirmação (Tabela 4). Essa foi a mesma posição de seis alunos no 

pré-teste. Diferentemente da questão 10, em que ocorreram modificações no 

posicionamento tanto dos alunos mais jovens como dos mais idosos, no caso da questão 

15, apenas as respostas dos alunos com idade igual ou superior a 31 anos sofreram 

modificações do pré para o pós-teste. Três alunas fizeram essas modificações: Nazaré, 

que havia deixado a questão em branco, acertou no pós-teste; Odete, que havia acertado 
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a questão no pré-teste e no pós-teste a errou, e Cristina, que acertou a questão no pré-

teste e no pós-teste não soube respondê-la.  

Essa concordância da maioria dos alunos com a afirmação presente na questão 

15 pode ser um indicativo, mais uma vez, de uma posição conformista diante da 

Ciência. Assim como mostraram os resultados de questões sobre a natureza da Ciência, 

esses alunos parecem ter a visão mítica de que o conhecimento científico constitui-se 

como verdade absoluta e superior. Por conta disso, os cientistas aparecem como os 

únicos indivíduos capazes de tomar decisões a respeito de questões sócio-científicas. 

Isso seria o chamado modelo tecnocrático de tomada de decisões, no qual a decisão 

política é tomada exclusivamente em função do referencial dos especialistas em ciências 

e em tecnologia (HABERMAS, 1973 apud SANTOS, W.; MORTIMER, 2001). Essa 

perspectiva tecnocrática não deixa espaço para a democracia nas decisões que afetam a 

Ciência e tecnologia. Nesse caso, a participação pública na escolha entre 

enfrentamentos possíveis a uma determinada situação introduz um elemento de 

incerteza e, torna-se inaceitável (AULER; DELIZOICOV, 2001).  

Porém, como vivemos em uma sociedade democrática, a crença nesse modelo 

tecnocrático de decisões coloca-se como inadequada, já que a tomada de decisão nesse 

tipo de sociedade pressupõe o debate público. Apenas dessa maneira, seria possível 

buscar uma solução que atenda ao interesse da maior parte da coletividade (SANTOS; 

MORTIMER, 2001). Todavia para que isso aconteça é necessário que o cidadão 

desenvolva a capacidade de julgar a fim de poder participar do debate público. Nesse 

caso, a alfabetização científica seria essencial.  

Assim como o modelo de decisões tecnocráticas, outro mito derivado do mito 

original da neutralidade da Ciência é a perspectiva salvacionista da Ciência e 

tecnologia. Esta traria a ideia de que os problemas hoje existentes, e os que vierem a 

surgir, serão automaticamente resolvidos com o desenvolvimento cada vez maior da 

Ciência (SANTOS; MORTIMER, 2001). A posição dos alunos da turma pesquisada 

diante dessa temática pôde ser verificada por meio dos resultados da questão 8. Esta 

afirmava que Com o desenvolvimento cada vez maior das pesquisas em Genética, os 

problemas de saúde da humanidade poderão ser todos solucionados. No pré-teste, a 

maioria dos alunos (nove) discordou de tal afirmação (Tabela 4). Porém, no 

questionário aplicado após as aulas de Genética, duas alunas que discordaram (Odete e 

Nazaré) passaram a concordar com a afirmação, enquanto três que também tiveram esse 

posicionamento no pré-teste não souberam responder a questão. Dos que tinham 
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concordado com a afirmação, apenas Soraia e Paola modificaram a sua resposta no pós-

teste. Considerando esses dados, percebe-se que após as aulas de Genética, a maioria 

dos alunos, não apresentou uma posição crítica diante da Ciência, acreditando no seu 

caráter salvacionista (seis alunos) ou não sabendo se posicionar diante da questão (três 

alunos). Todos os que não souberam responder pertencem ao grupo dos mais jovens, 

enquanto os que concordaram com o caráter salvacionista da Ciência pertenceram, em 

sua maioria (cinco dos seis), ao grupo dos alunos com idade igual ou superior a 31 anos.   

Essa crença no poder da Genética por esses alunos pode ter sido influenciada pela 

perspectiva neutra como essa Ciência foi tratada durante as aulas de Biologia. O fato de 

as discussões em sala de aula não trazerem perspectivas problemáticas da Genética pode 

ter contribuído para o aumento na crença desses alunos de que, de fato, os problemas de 

saúde da humanidade poderiam ser solucionados pelos avanços nesse campo do 

conhecimento. 

 Outra questão referente aos impactos da Genética sobre a sociedade e o 

ambiente, buscava avaliar se o aluno tinha conhecimento sobre a possibilidade de 

identificação de genes responsáveis pelo aparecimento do câncer em pessoas ainda 

saudáveis (Questão 12). Embora tenha havido uma redução do número de alunos que 

acertaram a questão do pré para o pós-teste, verifica-se que em ambas as etapas da 

pesquisa, a maioria dos estudantes conhecem essa temática (Tabela 4). Esse 

conhecimento pode ser originário de outros espaços de aprendizagem diferentes das 

aulas de Genética, já que não se verificou, durante estas, a abordagem de tal temática.  

Ainda em relação a essa temática, percebe-se que há uma diferença entre os 

alunos do grupo mais jovem da turma e os mais idosos. Todos os alunos com idade 

igual ou inferior a 30 anos acertam a questão 12 tanto no pré-teste quanto no pós-teste, 

enquanto apenas uma das alunas mais idosas (Soraia) tem esse mesmo resultado nas 

duas etapas da pesquisa e outra (Odete), apenas no pré-teste. Esse pode ser um resultado 

também influenciado pela educação informal. Pode ser que os alunos mais jovens 

tenham mais acesso ou se interessem mais pelas novidades da Ciência do que os mais 

idosos. 

Todos esses resultados do pré e pós-teste dessa turma podem ter sido 

influenciados por uma importante variável: a dificuldade de leitura e interpretação das 

questões pelos alunos. Percebeu-se, ao longo das observações das aulas, que estes 

indivíduos sempre tinham o auxílio da professora quando a atividade envolvia a leitura 

e interpretação de textos. Isso fica evidente, não só na resolução dos exercícios, como já 
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discutido em itens anteriores, mas também, na própria prova escrita, aplicada pela 

professora, que correspondia a 80% da nota dos alunos. Observou-se que após a prova 

ser entregue, muitos alunos não conseguiram compreender o enunciado das questões, o 

que só foi possível, graças à leitura da prova, pela professora, que tomou a iniciativa de 

fazê-la, após perceber a dificuldade dos alunos.  

Essa dificuldade de leitura pode ter comprometido os resultados do questionário, 

já que, pode ter acontecido de o aluno saber sobre determinado assunto presente em 

uma questão, mas não conseguir respondê-la corretamente, por ter dificuldade de lê-la e 

interpretá-la. Caso tomássemos como instrumento de coleta de dados apenas o 

questionário, tal dificuldade, provavelmente, não poderia ser detectada, já que o número 

de questões deixadas em branco (opção disponibilizada para caso o aluno não tivesse 

compreendido a questão) foi muito baixo no questionário como um todo, chegando a 

zero no pós-teste.  

 

3.3.5 Aulas de Genética na EJA: contribuições para a alfabetização científica 

 As respostas ao questionário forneceram importantes informações a respeito da 

alfabetização científica em Genética dos alunos da EJA na turma estudada. Além destas, 

durante as aulas de Biologia observadas na turma, outros conhecimentos tão relevantes 

quanto os abordados no questionário também estiveram presentes. Logo, nos próximos 

itens discutiremos aspectos abordados nas aulas de Genética, que não foram discutidos 

nos itens anteriores: (a) Conceitos-chave de Genética nas aulas de Biologia, (b) 

Aspectos da natureza da Ciência nas aulas de Biologia e (c) Relações entre a Genética e 

a sociedade nas aulas de Biologia.  

 

a) Conceitos-chave de Genética nas aulas de Biologia 

Na primeira aula planejada para a discussão dos assuntos relativos à Genética, a 

professora distribuiu, no início da aula, uma apostila para os alunos (Anexo B), dividida 

em seis tópicos principais:  

1) Introdução: com uma apresentação da definição de genética, genes e 

cromossomos;  

2) Genética: informação sobre Gregor Mendel e o porquê da escolha das 

ervilhas de cheiro para realizar o seu experimento clássico;  
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3) O experimento: esquema simplificado de um experimento de Mendel, 

apontando o fenótipo das gerações parental, F1 e F2;  

4) Conclusões: com dois subtópicos explicando o que são características 

dominantes e características recessivas;  

5) A primeira lei de Mendel: enunciado da lei; e 

6) Regras da Genética: apresentando os conceitos de genótipo, fenótipo, 

homozigoto e heterozigoto, além de apresentar alguns símbolos usados em 

heredogramas.  

 A professora iniciou essa primeira aula questionando aos alunos se eles já 

tinham ouvido falar sobre Genética. A maioria se manifestou de forma positiva. Porém, 

quando questionados sobre a conceituação do termo, apenas o aluno Marcos respondeu:  

“Genética é o descobrimento da Ciência, saber como funcionam as moléculas, saber 

como funciona o organismo”. (Marcos, 22 anos).  

 Nesse momento, o aluno foi interrompido pela professora, que diz que a 

Genética explica, na verdade, a hereditariedade. Na aula seguinte, a professora inicia 

justamente refazendo a pergunta sobre o conceito de Genética: ―Quem lembra o que é 

genética?”. Marcos, mais uma vez, é o único a responder: “A geração passada de pai 

para filho”. Percebe-se que o aluno já modifica o conceito que tinha no início e, 

reformula aquele dito pela professora. 

 Quanto à natureza do material genético, como já discutido em itens anteriores 

deste capítulo, viu-se que os alunos já tinham algum conhecimento sobre DNA, 

conhecimento este, provavelmente, derivado de aulas anteriores de Biologia. Já na 

primeira aula a professora apresentou o conceito de gene, presente na apostila (Anexo 

B) e pediu que os alunos o lessem em voz alta, junto com ela. Depois de lerem, a 

professora desenhou no quadro um esquema semelhante ao apresentado na figura 14 e 

explicou: 

Esse é o cromossomo da mãe e esse é o do pai. Imaginem 
o cromossomo como uma grande estante com prateleiras 
em que vão ser colocadas coisas. Os genes vão ser as 
informações que vão ficar nessas prateleiras. Se nessa 
prateleira da mãe [aponta para o quadro] tem o gene A, na 
do pai também vai ter. E o gene B é a mesma coisa: se tem 
gene B nessa prateleira da mãe também vai ter na mesma 
prateleira do pai.[...] Se eu quero estudar a cor dos 
olhos... se esse gene A da mãe for para a cor dos olhos, 
na mesma linha está o pai. Por isso que no exame de 
DNA é possível identificar a paternidade. Entenderam? 
Tá muito complicado?  

Figura 14 Representação esquemática de 
dois cromossomos, semelhante à apresentada 
no quadro negro pela professora da turma 
pesquisada, na aula do dia 29 de agosto de 
2012. 
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Eu não vou ter alinhado cor do olho com cor da pele 

Nessa primeira aula a professora também discutiu com os alunos a questão da 

expressão gênica, explicando-a: 

Os genes vão trabalhar dessa maneira. [...]: O gene que é um pedaço 
de DNA que manda o RNA produzir proteínas. [...] O RNA vai ser... 
é... um parceiro do DNA, ele ajuda a mandar a mensagem para que a 
proteína seja produzida. As proteínas é que vão dizer a característica , 
certo,... ou caráter como tem aí na apostila. 

 Em quatro das cinco aulas também foram discutidas questões relativas a erros 

ocasionais no genótipo e/ou na estrutura do DNA, resultando em variações genéticas. 

Porém, esses erros ocasionais foram associados, pela professora, sempre a doenças e 

nunca à seleção natural ou a outros aspectos evolutivos, como pode ser visto na 

transcrição da fala da professora abaixo, quando esta se referiu aos cromossomos: 

Quando tem um [cromossomo] a mais ou a menos forma uma 
síndrome, tipo a síndrome de Down. (Segunda aula de Genética na 
turma) 

Percebe-se que os alunos se interessam bastante por essa questão das síndromes 

genéticas, trazendo exemplos presentes na mídia e em outras situações cotidianas, como 

pode ser visto no diálogo abaixo, ocorrido no início da terceira aula de Genética: 

Odete: Professora, eu vi na televisão o caso que a senhora falou da 
menina cheia de pelo. 
Professora: Ah! O que eu falei na aula passada? 
Odete: Sim. A menina tem 13 anos. 
Olavo: E ela se depila. 
[...] 
Fátima: Professora, você viu o caso da menina que ficava velha cedo?  
Professora: Onde passou? 
Odete: Na Record. 
Fátima: No domingo espetacular. 
Odete: É. E a menina tem só 13 anos ela e já parece bem velhinha. 
[...] 
Fátima: É, parece com aquele filme. 
Professora: Eu vi esse. é o do Brad Pitt, né?! Benjamim Button...  
[...] 
Leonardo: E existe aquilo mesmo do filme? 
Professora: Então, esse caso da pessoa que nasce e mesmo jovem tem 
a aparência envelhecida é um problema genético. Eu realmente não 
lembro se esse caso do Benjamim Button existe... Mas... acredito que 
não existe mesmo não. É.. não existe... A parte em que ele é jovem e 
tem aparência de velho existe, mas não há essa possibilidade de ter  
aquela capacidade de rejuvenescimento. 

 

b) Aspectos da natureza da Ciência nas aulas de Genética 

Durante as aulas de Genética, podem-se destacar algumas situações nas quais se 

identificam aspectos importantes referentes à natureza da Ciência no ensino de Biologia. 
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Uma dessas situações refere-se à contextualização dos experimentos de Gregor Mendel 

em sua época. Sobre isso, a professora explica, durante a primeira aula de Genética na 

turma:  

Professora: Vocês estudaram em História a Idade Média? Alguém 
lembra? 
Leonardo: Isso foi há muito tempo atrás... 
Professora: A idade média, lá pra 1700 e pouco, era uma época em 
que quem detinha o conhecimento era a igreja... o clero. As grandes 
bibliotecas eram da igreja... Até hoje, o Vaticano ainda tem uma 
grande biblioteca. Então, um padre lá da região da Áustria, chamado 
Gregor Mendel, foi para um mosteiro e lá ele começou a estudar na 
biblioteca e a trabalhar com plantas. [...] Ele aprendeu muitas coisas: 
matemática, física, coisas sobre os seres vivos... 

 Nesse trecho é possível perceber uma tentativa da professora de caracterizar a 

realidade de Mendel, apresentando de forma resumida o contexto que pode tê-lo levado 

a realizar seus experimentos. Isso é interessante, pois de acordo com Justina e Rippel 

(2003), a alfabetização científica, nos diferentes graus de escolaridade, só é possível, 

justamente, quando o indivíduo sabe como o conhecimento foi construído 

historicamente. Assim, a abordagem histórica dos experimentos de Mendel pode 

contribuir para que os alunos percebam a Ciência como uma construção humana e não 

como um conhecimento extraído da natureza por seres diferenciados do resto da 

sociedade _ os cientistas. 

No trecho mencionado acima também estão implícitos aspectos referentes à 

concepção do que seja um cientista.  A afirmação da professora de que Mendel ―(...) 

começou a estudar na biblioteca e a trabalhar com plantas e... aprendeu muitas coisas: 

matemática, física, coisas sobre os seres vivos...” mostra que Mendel não era um 

indivíduo isolado do seu contexto, mas que interagia com diferentes conhecimentos. 

Essa é uma concepção que difere da presente em boa parte dos livros didáticos. De 

acordo com Brandão e Ferreira (2009), um dos erros desses livros é justamente afirmar 

que Mendel estava isolado, ignorando o fato de que este estava imerso em uma cultura 

científica, graças às vastas bibliotecas dos mosteiros do século XIX e do intercâmbio de 

informações entre estudiosos.  

Apesar dessa contextualização histórica de Gregor Mendel na aula de Genética, 

é possível perceber imprecisões na fala da professora, transcrita acima. Diferentemente 

do que foi apresentado por ela, Mendel não viveu na Idade Média e nem o ano de ―1700 

e pouco‖ encontra-se inserido nesse período da história. Na verdade, a Idade Média vai 

do século V ao século XV e Mendel viveu já na Idade Contemporânea, entre os anos de 



110 

1822 e 1884 (LEITE; FERRARI; DELIZOICOV, 2001) Tais erros podem ser reflexos 

da dificuldade da professora em contextualizar o período histórico em que Mendel 

viveu. Esta é apontada por Brandão e Ferreira (2009) como uma das principais 

dificuldades dos professores ao ensinar Genética. 

Outro erro em relação ao contexto histórico em que Mendel se insere pode ser 

identificado no episódio a seguir, ocorrido no início da segunda aula de Genética, 

enquanto a turma discutia sobre os experimentos de Mendel: 

Professora: Hoje em dia, Mendel é considerado o pai da Genética 
mas, na época, ele foi num evento científico e riram da cara dele 
quando ele apresentou os resultados... Ele ficou ignorado por muito 
tempo... Muito tempo depois... aí, foi que os outros cientistas 
reconheceram o trabalho dele. 
Leonardo: Eita, ele morreu sem saber que ficou famoso 

 A fala da professora aponta para o fato de Mendel ter tido os resultados dos seus 

experimentos ignorados, em vida. Isso se constitui como um mito a respeito de Gregor 

Mendel, já que, de acordo com estudos historiográficos o trabalho de Mendel foi citado 

em diversos livros e artigos sobre hibridação antes de 1900, quando as leis elucidadas 

por ele tomaram o seu nome (MARTINS; BRITO, 2006). De acordo com Maia (1995),  

Há quem diga que Mendel foi citado doze vezes antes de 1900. 
Convenhamos que é pouco, se compararmos esse número com a 
citação que mesmo trabalhos medíocres merecem atualmente na 
literatura internacional; seja como for, não se pode dizer que tenha 
ficado totalmente desconhecido. (p. 30-31) 

Na verdade, é possível que a comunidade científica da época não tivesse 

percebido, no momento, a importância da contribuição desses resultados ou mesmo 

compreendido o significado dos mesmos (MARTINS; BRITO, 2006). 

 Apesar desse erro, é possível perceber na transcrição da fala da professora, uma 

evidência da construção coletiva da Ciência. Ela mostra que os resultados do trabalho de 

Mendel passaram por um processo de divulgação perante a comunidade científica e 

posterior reconhecimento desta. Tal situação apresenta o conhecimento científico como 

algo construído a partir da atividade crítica de uma comunidade de profissionais, 

colaborando entre si de forma dialética (DASCAL, 2005). A construção dessa 

concepção de Ciência como um empreendimento coletivo pelo aluno evita a noção 

mítica de que as teorias são realizadas apenas por gênios isolados, que detém o 

conhecimento verdadeiro e absoluto (HENRIQUE; ANDRADE; L‘ASTORINA, 2010). 

 Um fato interessante relacionado à natureza da Ciência ocorreu durante a 

segunda aula de Genética, quando a turma e a professora falavam sobre casamento e 
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herança. No meio de uma discussão desordenada em que os alunos falavam todos ao 

mesmo tempo, Marcos questiona a professora: 

Marcos: Professora, casar com primo é pecado? 
Professora: Pecado é coisa da religião... E... Religião e Ciência não 
se misturam... Religião cada um tem a sua... Em relacionamentos 
consangüíneos, se tiver uma doença na família,... é... aquele gene vai 
tá circulando e pode se manifestar naquele casal... no filho daquele 
casal. Não que dizer que num casamento entre primos vão nascer 
filhos doentes, mas acontece que a probabilidade é maior . 

 Percebe-se nessa transcrição de diálogo que a professora não integra o 

conhecimento científico com o religioso, mas também, não coloca a Ciência como um 

conhecimento acima da Religião. Essa seria um indício de uma concepção que admitiria 

a independência e complementaridade entre Ciência e Religião, assumindo que as duas 

respondem a diferentes necessidades humanas (SEPULVEDA; EL-HANI, 2004).  

 Discussões envolvendo Ciência e Religião nas aulas de Genética poderiam ser 

bastante enriquecedoras para a alfabetização científica dos alunos, já que, muitas 

temáticas relacionadas a essa área da Ciência demandam posicionamentos do cidadão 

que envolvem também aspectos religiosos. Entre estes, pode-se citar o uso de células 

tronco-embrionárias e a clonagem. 

 

c) Relações entre a Genética e a sociedade nas aulas de Biologia 

 Além dos transgênicos, os quais já tiveram sua abordagem discutida nos subitens 

―b‖ e ―c‖ do item 3.3.4, uma temática presente nas aulas de Biologia observadas e que 

envolvia diretamente os impactos da Genética sobre a sociedade, foi a identificação da 

paternidade por meio do teste de DNA. Apesar de esta também ter sido abordada em 

uma das questões do questionário aplicado, nas aulas, percebeu-se uma abordagem 

diferente e também importante para o processo de alfabetização científica. Já na 

primeira aula, a professora discutiu com os alunos: 

Professora: Lembram do DNA? Porque fazem teste de DNA? 
Fátima: Pra saber quem é o pai! 
Odete: Pra identificar o pai da criança! 
Professora: Isso! Pra fazer o teste de DNA é possível pegar qualquer 
célula do corpo [...]: do sangue, da pele, da boca... 
Leonardo (em tom de brincadeira): Do “DNA” ninguém escapa. 
Professora: Pois é [...] teste de DNA é uma prova de paternidade pra 
justiça.  
Os alunos de forma desordenada falam sobre exame de DNA, pensão 
alimentícia e processos judiciais relacionados à temática. 

 O teste de paternidade por meio do DNA é sem dúvida um assunto da Genética 

presente no cotidiano das pessoas atualmente, com ampla divulgação na mídia. Essa 
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adoção geral e irrestrita no Brasil dos testes DNA de paternidade tem sem dúvida um 

grande impacto sobre a sociedade. Estes testes poderiam ser considerados até mesmo 

como uma descoberta científica com impacto ainda maior na mudança na conceituação 

brasileira de família do que a pílula anticoncepcional (com ampla rejeição no país) e a 

maternidade assistida, que ainda tem uso restrito. Com os testes DNA de paternidade, 

não são mais as relações afetivas que definem o ―verdadeiro‖ pai, mas sim os fatos 

biológicos: seria a confiabilidade da Ciência sobrepondo-se aos comportamentos sociais 

(FONSECA, 2005). Para Fonseca (2005),  

essa 'certeza' tecnológica está trazendo para o campo de relações 
familiares contemporâneas mudanças imprevistas [...] Ao que tudo 
indica, estamos diante da 'certeza que pariu a dúvida'. Ao alterar as 
próprias premissas das relações familiares, essa forma de 
biotecnologia está aumentando a dúvida que pretende sanar (p. 47) 

Tais discussões acerca do impacto do teste DNA de paternidade nas relações sociais, na 

conceituação de família, nas relações de gênero e no contexto jurídico poderiam estar 

presentes no ensino de Biologia na EJA. Isso poderia contribuir para a construção de 

uma visão de mundo mais integradora, desmistificando a visão fragmentada e 

disciplinar. Assim, para a leitura crítica da realidade torna-se fundamental, cada vez 

mais, uma compreensão crítica sobre as interações entre CTS, já que a dinâmica social 

contemporânea está fortemente condicionada pelo desenvolvimento científico-

tecnológico (MUENCHEN; AULER, 2007). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A realização deste estudo possibilitou compreender melhor as contribuições das 

aulas de Biologia da EJA para a alfabetização científica dos jovens e adultos de uma 

escola de Aracaju, avaliando os conhecimentos dos alunos antes e depois de 

participarem dessas aulas e também identificando aspectos positivos e negativos para a 

aprendizagem de Genética. 

 Percebeu-se que a turma pesquisada reflete a diversidade do público da EJA, não 

só em relação aos perfis dos alunos como também no que se refere aos seus 

conhecimentos sobre Ciência. Diferenças ficaram evidentes quando, na análise dos 

dados, dividiu-se a turma em dois grupos, de acordo com a faixa etária. Essas diferenças 

não se restringiram a apenas às motivações que os levaram à EJA ou às suas 

expectativas para o futuro, mas estiveram também relacionadas ao conhecimento prévio 

sobre Genética e às contribuições das aulas para a construção desse conhecimento. 

 Quanto aos seus conhecimentos prévios sobre os conceitos e concepções 

envolvidos no questionário sobre alfabetização científica, verificou-se que os alunos 

mais jovens tiveram um desempenho melhor do que os mais idosos, acertando um 

maior número de questões. Esse resultado pode ser um reflexo do menor tempo que 

esses alunos mais jovens ficaram distantes da escola, estando, por conta disso, mais 

familiarizados com o discurso e o vocabulário empregado nas questões. 

 Em contrapartida, verificou-se que os alunos mais idosos apresentaram uma 

melhoria, em termos de número de acertos nas questões sobre Genética, após 

participarem das aulas sobre esse assunto, principalmente, no que se refere a conceitos 

claramente discutidos em sala de aula. Essa melhoria se dá não somente com o aumento 

do número de acertos nas questões sobre alfabetização científica, mas também na 

redução da frequência de uso da opção ―Não sei‖. Esses podem ser indicadores das 

contribuições das aulas de Genética para o empoderamento desses alunos. Com isso, 

pode-se afirmar que as aulas podem ter tido um importante papel de estimular esses 

alunos a se sentirem capazes e influentes para agir nos processos que determinam suas 

vidas (BAQUERO, 2012). De fato, o desenvolvimento dessa habilidade faz parte do 

processo de alfabetização científica já que este não visa apenas que os indivíduos 

compreendam o funcionamento da Ciência ou o impacto desta sobre a sociedade, mas 

que eles possam participar de forma ativa nos processos de tomada de decisão frente a 
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questões sócio-científicas, buscando a efetivação da ideia de sociedade democrática 

(SANTOS; MORTIMER, 2001). 

 Outras contribuições importantes das aulas de Genética para a alfabetização 

científica dos alunos da turma pesquisada referiram-se aos conceitos-chave de Genética, 

à construção de uma visão mais humana de cientista e também, aos conceitos de 

transgênico e teste de DNA, especificamente 

 Em relação aos conceitos-chave de Genética, as aulas foram importantes para 

que os alunos construíssem conceitos relevantes sobre essa Ciência, tais como os 

conceitos de gene, genótipo e fenótipo. A aprendizagem desses conceitos é fundamental 

para a compreensão de temas de Genética, como os transgênicos, que apresentam 

bastante relevância social atualmente. 

 No que se refere à natureza do trabalho científico, as aulas de Genética puderam 

colaborar para a construção da concepção de cientista dos alunos. A partir do uso da 

história da Ciência, Gregor Mendel foi apresentado aos alunos pela professora como um 

indivíduo comum, sem dotes superiores, que precisou estudar para conseguir embasar as 

suas descobertas e que estava inserido em uma comunidade científica. Essa perspectiva 

contribui para que os alunos não tenham uma visão distorcida da figura do cientista, a 

qual pode desencorajá-los a se interessar por Ciência e também a vê-la como algo 

distante e inatingível (HERMAN, 2010).  

 As aulas de Genética na turma pesquisada também abordaram o conceito de 

transgênico e algumas implicações sociais do teste de DNA. Porém, essas temáticas 

foram discutidas de forma superficial, desconsiderando os valores morais, éticos, 

políticos e religiosos envolvidos. Na verdade, essa visão ―aproblemática‖ dos temas de 

Genética foi constante ao longo das aulas. Essa pode ser uma conseqüência da 

compactação dos conteúdos feita pela professora, ou até mesmo a inadequação de sua 

formação profissional para discutir essas questões sócio-científicas.  

Em relação à compactação dos conteúdos, percebeu-se que a redução das 

temáticas de Genética abordadas pela professora da turma apenas à ―Primeira lei de 

Mendel‖, de certa forma, dificultou a discussão dessas questões. Assim, as aulas 

acabaram sendo limitadas a uma única temática que ―precisava ser cumprida‖, não 

dando margem para que temas controversos da Genética adentrassem a sala de aula. 

Essa ideia de que na EJA os conteúdos devem ser uma redução daqueles do ensino 

regular é um resquício da visão compensatória do ensino supletivo, que se limitava à 

reposição dos estudos não realizados na infância ou adolescência, desconsiderando a 
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realidade dos estudantes jovens e adultos (HADDAD 2007a). No caso da professora 

pesquisada, essa visão do senso comum pode ter persistido, mesmo depois da sua 

formação na licenciatura, justamente, porque durante esta, a educação voltada a jovens e 

adultos não foi uma temática presente. Essa é uma situação que não se restringe apenas 

à realidade dessa professora, mas à de muitos outros professores como ela, já que a 

formação inicial e continuada de educadores de jovens e adultos, ainda não foi 

incorporada, de modo duradouro, aos currículos de licenciatura das instituições de 

ensino superior (DI PIERRO, 2010). 

No que se refere aos alunos, alguns aspectos particulares destes podem ser vistos 

como obstáculos para a alfabetização científica. Primeiramente, os resultados 

mostraram que as constantes ausências em sala de aula de alguns alunos da turma 

pesquisada foram determinantes para o baixo desempenho nas respostas ao 

questionário. Além destas ausências, outro problema relacionado, particularmente aos 

alunos dessa turma, refere-se à dificuldade de leitura e escrita. Tal dificuldade torna-se 

um obstáculo para a alfabetização científica à medida em que o aprender ciência está 

diretamente ligado a habilidade de ler e escrever. 

Particularmente em relação a essa pesquisa, as dificuldades de ler e escrever dos 

alunos pode ter sido um fator que interferiu nos resultados, já que um dos instrumentos 

de coleta (questionário) utilizado para obtenção destes demandava dos sujeitos de 

pesquisa a leitura e interpretação dos enunciados. Por conta disso, as observações das 

aulas foram bastante importantes, não só para o tratamento qualitativo dos dados 

numéricos, mas, também, para evidenciar contribuições importantes destas para a 

alfabetização científica dos alunos, que não puderam ser constatadas apenas com o uso 

do questionário.  

Essa deficiência na habilidade de leitura e escrita dos alunos dessa turma, pode 

ser comum a outros contextos da EJA. Portanto, para pesquisas futuras sobre a 

alfabetização científica dos alunos dessa modalidade de ensino, recomenda-se que não 

sejam empregados, exclusivamente, instrumentos de coleta que priorizem a habilidade 

de ler e escrever. Dessa forma, devem ser empregados, também, instrumentos em que os 

alunos possam se manifestar e apresentar seus conhecimentos a partir da expressão oral, 

como, por exemplo, as entrevistas e as discussões em grupos focais. O uso destes 

poderia ajudar tanto a identificar conhecimentos não expressos por meio da linguagem 

escrita como a identificar outras variáveis presentes no processo de alfabetização 

científica desses alunos.  
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APÊNDICES 

Apêndice A - Questionário sobre alfabetização científica em Genética 

aplicado para os alunos da EJAEM 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
A GENÉTICA NO ENSINO DE BIOLOGIA NA EJA 
 
Querido(a) aluno(a), 
neste questionário faço algumas perguntas ligadas ao ensino de Biologia para uma 
pesquisa da UFS. O preenchimento não é obrigatório e seu nome não deve aparecer 
no formulário. No entanto, pela importância do tema, gostaria muito de poder contar 
com sua ajuda.   
Ao responder as questões, pense bem e responda com sinceridade. 
Agradeço desde já a sua colaboração! 
 
 
Parte 1: O que você conhece sobre a Genética? 
Nesta primeira parte do questionário há questões relacionadas à Biologia, 
principalmente, à Genética. Você deve apenas assinalar a sua resposta com um X, 
escolhendo uma das alternativas: Verdadeiro, falso ou não sei. Se não entender, deixe 
a questão em branco.  
 

1. O gene é um pedaço de DNA com um código que contém a informação para produzir 
uma proteína ou controlar uma característica, por exemplo, a cor dos olhos. 

(   ) Verdadeiro       (   )Falso        (   ) Não sei        
 

2. Ana nasceu com o cabelo preto, mas, ao completar 18 anos, ela resolveu pintar o cabelo 
de loiro. Pode-se dizer que ao fazer isso, Ana fez uma modificação no seu DNA. 

(   ) Verdadeiro       (   )Falso        (   ) Não sei         
 

3. O DNA de uma pessoa é completamente igual ao do pai dela, por isso é possível 
identificar a paternidade por meio do teste de DNA. 
(   ) Verdadeiro       (   )Falso        (   ) Não sei        
 

4. Cada tipo de célula do nosso corpo possui um tipo de DNA. Por exemplo, as células do 
cérebro apresentam um DNA diferente das células da pele.  
(   ) Verdadeiro       (   )Falso        (   ) Não sei   
 

5. A variabilidade Genética permite que os genes para características mais adaptadas a um 
ambiente permaneçam na população, enquanto outros para características menos 
adaptados sejam eliminados. (   ) Verdadeiro       (   )Falso       
  (   ) Não sei    
 

6. Cada cientista conhece muito sobre somente uma área da Ciência, por exemplo, 
Genética, mas não tem conhecimento profundo sobre todas as áreas da Ciência.  
(   ) Verdadeiro       (   )Falso        (   ) Não sei         
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7. Como grande parte da sociedade não compreende os resultados das pesquisas realizadas 
em Genética, é importante que os seus resultados sejam divulgados apenas para os 
especialistas nessa área e não para toda a população. 
(   ) Verdadeiro       (   )Falso        (   ) Não sei    
 

8. Com o desenvolvimento cada vez maior das pesquisas em Genética, os problemas de 
saúde da humanidade poderão ser todos solucionados. 
(   ) Verdadeiro       (   )Falso        (   ) Não sei         

 
9. Não é possível inserir genes de uma bactéria no DNA de uma planta porque os genes 

das bactérias são causadores de doença.  
(   ) Verdadeiro       (   )Falso        (   ) Não sei         

 
10. Não é preciso que as empresas identifiquem os alimentos que contém produtos 

transgênicos, pois está provado que eles não fazem mal a saúde. 
(   ) Verdadeiro       (   )Falso        (   ) Não sei         

 
11. Algumas pesquisas são financiadas por empresas particulares. É possível que 
alguns cientistas elaborem as conclusões dessas pesquisas, de modo que os resultados 
não vão de encontro aos interesses dessas empresas.  
 (   ) Verdadeiro       (   )Falso        (   ) Não sei         
 

12. Já existem exames onde é possível identificar genes responsáveis pelo 
aparecimento de alguns tipos de câncer em uma pessoa ainda saudável e a partir disso 
fazer a prevenção dessa doença.  
(   ) Verdadeiro       (   )Falso        (   ) Não sei         

 
13. A clonagem de animais e plantas é algo que só diz respeito aos cientistas, pois 

apenas eles têm o conhecimento para discutir esse tipo de tema.  
(   ) Verdadeiro       (   )Falso        (   ) Não sei         

 
14. Quando discutem sobre temas polêmicos da Genética, como a clonagem de 

humanos, é possível que diferentes cientistas enfatizem aspectos positivos e negativos 
desse assunto, de acordo com seus valores pessoais e sua formação. 
(   ) Verdadeiro       (   )Falso        (   ) Não sei         

 
15. Não há necessidade de fazer leis sobre a manipulação das células-tronco porque os 

cientistas que pesquisam esse tema sabem o que fazem. 
(   ) Verdadeiro       (   )Falso        (   ) Não sei 

 
Parte 2: Quem é você? 
Nesta parte do questionário gostaria de saber um pouco sobre você. 
 

1. Sou: (   ) Homem         (   ) Mulher 
2. Minha idade: ____________________ 

 
3. Você trabalha? (   ) Não         (   ) Sim 

Em caso positivo, em qual turno? (   ) Manhã  (   ) Tarde (   ) Manhã e tarde      
 

4. Há quanto tempo você estuda na EJA?___________________________ 
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5. Por que você optou por estudar na EJA? (Podem ser marcadas mais de uma 

alternativa) 
(   ) Porque eu preciso trabalhar pelo dia e só tenho tempo para estudar à noite. 
(   ) Porque a EJA oferece um ensino que é mais adequado para a minha idade. 
(   ) Porque eu reprovei várias vezes na escola. 
(   ) Porque eu não me sentia motivado a permanecer no ensino ministrado no turno 
diurno.  
(   ) Porque na EJA eu posso acelerar a conclusão dos meus estudos. 
(   ) Porque a EJA oferece um ensino com qualidade superior ao que é ofertado no turno 
diurno. 
(   ) Porque na EJA é mais fácil de ser aprovado do que no ensino diurno. 
(   ) Porque durante a infância e a adolescência eu não tive oportunidade para estudar. 
(   ) Porque a coordenação/direção da escola achou melhor que eu viesse para a EJA 
porque eu não me adaptava ao ensino no turno diurno. 
(   ) Outro(s): 
_______________________________________________________________ 
 

6. O que você acha do ensino na EJA? 
(   ) Excelente     (   ) Bom       (   ) Regular        (   ) Ruim      (   ) Péssimo 
Por quê?___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

7. O que você acha que poderia ser feito para melhorar o ensino na EJA? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
8. O que você pretende fazer após terminar o ensino médio na EJA? (Podem ser 

marcadas mais de uma alternativa) 
( ) Fazer um curso na universidade. Caso sim, qual curso?  
____________________________ 
(     ) Fazer concursos públicos 
(     ) Fazer um curso técnico.Caso sim, qual?  
________________________________________ 
(     ) Melhorar o meu cargo na empresa em que trabalho 
(    ) Arrumar um emprego melhor 
(    ) Manter-me no meu emprego atual 
(   ) Outro: 
 ___________________________________________________________________ 
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Apêndice B - Modelo de termo de consentimento assinado pelos alunos 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
CAMPUS PROF. JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENSINO DE CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA-NPGECIMA 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado para participar do projeto de pesquisa: Ensino de 

Genética e alfabetização científica na EJA em escolas públicas da zona sul de 
Aracaju/SE, parte de minha dissertação de mestrado em Ensino de Ciências e 
Matemática. 

Você foi selecionado(a) por ser aluno(a) da terceira etapa da EJAEM da rede 
estadual de Ensino de Aracaju. No entanto, sua participação não é obrigatória: a 
qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua 
recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 
Universidade Federal de Sergipe.  

O objetivo deste estudo é investigar como a EJA tem contribuído para a 
alfabetização científica dos jovens e adultos em relação a temas atuais de Genética.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder com fidelidade as 
perguntas referentes ao questionário proposto. Não existem riscos relacionados com sua 
participação, uma vez todas as informações prestadas serão utilizadas unicamente para 
fins de pesquisa científica, não comprometendo sua relação com a instituição. O 
benefício de sua participação está em contribuir para a melhoria do ensino de Biologia 
na EJA na rede pública estadual de Aracaju.  

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e 
asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a 
possibilitar sua identificação e suas respostas só serão vistas pelos pesquisadores do 
projeto. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço 
institucional do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 
participação, agora ou a qualquer momento. 

______________________________________ 
Adeline Brito Sales 

 
Contato: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
Departamento de Biologia 
Avenida Marechal Rondon, s/No  
Bairro Jardim Rosa Elze 
Tel. (79) 2105-6693 -      Cel. (79) 98222120 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 
pesquisa e concordo em participar. 
Nome do (a) aluno (a): ________________________________________________________ 
 

_________________________________________ 
Assinatura do(a)aluno(a) 
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Apêndice C - Modelo de termo de consentimento assinado pela 

professora 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
CAMPUS PROF. JOSÉ ALOÍSIO DE CAMPOS 
NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENSINO DE CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA-NPGECIMA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Você está sendo convidado para participar do projeto de pesquisa: Ensino de 

Genética e alfabetização científica na EJA em escolas públicas de Aracaju/SE, parte 
de minha dissertação de mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. 

Você foi selecionado(a) por ser professora de Biologia da EJAEM da rede 
estadual de Ensino de Aracaju. No entanto, sua participação não é obrigatória: a 
qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua 
recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 
Universidade Federal de Sergipe.  

O objetivo deste estudo é investigar como a EJA tem contribuído para a 
alfabetização científica dos jovens e adultos em relação a temas atuais de Genética.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder com fidelidade as 
perguntas referentes à entrevista proposta. Não existem riscos relacionados com sua 
participação, uma vez que todas as informações prestadas serão utilizadas unicamente 
para fins de pesquisa científica, não comprometendo sua relação com a instituição. O 
benefício de sua participação está em contribuir para a melhoria do ensino de Biologia 
na EJA na rede pública estadual de Aracaju.  

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e 
asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a 
possibilitar sua identificação e suas respostas só serão vistas pelos pesquisadores do 
projeto. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço 
institucional do pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 
participação, agora ou a qualquer momento. 

______________________________________ 
Adeline Brito Sales 

 
Contato: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
Departamento de Biologia 
Avenida Marechal Rondon, s/No  
Bairro Jardim Rosa Elze 
Tel. (79) 2105-6693  -      Cel. (79) 98222120 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 
pesquisa e concordo em participar. 

 
Nome do (a) professor (a):__________________________________________________ 
 

_________________________________________ 
Assinatura do(a) professor(a) 
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Apêndice D - Roteiro de entrevista para a professora da escola em que 

este trabalho foi desenvolvido 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
A GENÉTICA NO ENSINO DE BIOLOGIA NA EJA 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Parte 1. Perfil do professor (a): 
1. Em que curso você é formado(a)?  
2 Em qual instituição você se formou? 
3. Qual o ano de conclusão da sua graduação? 
4. Há quanto você tempo leciona Biologia? 
5. Há quanto tempo você leciona na EJA? 
6. Além da EJAEM, em qual outra modalidade de ensino você leciona?  (EJAEF, Ensino 

fundamental, Ensino médio, Ensino superior). 
7. Qual a sua carga horária semanal em sala de aula: total e na EJAEM? 

 

Parte 2. O professor e a EJA 

1. Você leciona ou já lecionou Biologia no ensino regular (que não seja de EJA)? 
2. Existe diferença das suas aulas de Biologia na EJA para as do ensino regular? 
- Em caso positivo, quais são elas? 

3. Durante a sua formação inicial (graduação) você teve algum contato acadêmico com a 
EJA, seja em disciplinas, através de estágio, trabalho de pesquisa ou algo similar? Em caso 
positivo, qual? 
4. Você já participou de algum curso de formação continuada sobre a EJA?  
- Em caso positivo, qual (is)? 

- Foi um curso ofertado pela secretaria de educação ou foi por outra instituição? 

5. Você acha que existem vantagens em trabalhar na Educação de Jovens e Adultos em 
comparação ao ensino regular? 
- Em caso positivo, que vantagens seriam essas? 

6. Você enfrenta dificuldade(s) em trabalhar com a EJA?  
- Em caso positivo, qual (is)? 

- Essas dificuldades são semelhantes àquelas encontradas no ensino regular? 

7. Que sugestões você daria para tentar solucionar esses problemas/dificuldades? 
8. Na escola na qual você leciona, os alunos da EJA recebem algum livro didático? 

 

 

Parte 3. O/A professor(a) e a Genética 

1. Dentre os conteúdos de Biologia, quais os que você prefere abordar? Por que? 
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2. Você acha que essa sua preferência faz com que as aulas sejam melhores ou que 
você dedique mais tempo para esses assuntos? 

3. Dentre os conteúdos de Biologia, quais os que você não gosta de abordar? Por 
quê? 

4. Com relação às aulas de Genética do ensino médio, você se sente preparado (a) 
para ministrá-las? Por que?  

5. Existe diferença das suas aulas de Genética na EJA para as do ensino regular? 
6. - Em caso positivo, quais são elas? 

 

7. Como você aborda o conteúdo de genética na EJA?  
8. Em que bibliografia você se baseia para planejar as suas aulas de Genética na 

EJA? 
9. Você acha importante que os alunos da EJA aprendam Genética? Por quê? 
10. Que aspectos, assuntos ou conceitos da Genética você acha mais relevantes para 

os alunos da EJA? 
11. Com relação ao conteúdo de Genética, você encontra dificuldades em abordá-lo 

na EJA?  
12. - Em caso positivo, quais são as dificuldades encontradas? 
13. Que sugestões você daria para tentar solucionar esses problemas/dificuldades? 
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ANEXOS 
Anexo A - Matriz curricular da EJAEM em Sergipe 

 
 
 
 

GOVERNO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO 

 
EJAEM - EDUCAÇÃO  DE  JOVENS  E  ADULTOS  ENSINO  MÉDIO 

MATRIZ CURRICULAR A PARTIR DE 2011 
TURNOS: DIURNO E NOTURNO 

 
BASE NACIONAL 

 
1ª ETAPA 

 
2ª ETAPA 

 
3ª ETAPA 

 
4ª ETAPA 

 
 
 
 
 

TOTAL 

 
 

ÁREA DE 
CONHECIMENT

O 

 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

 
CARGA 

HORÁRIA 

 
CARGA 

HORÁRIA 

 
CARGA 

HORÁRIA 

 
CARGA 

HORÁRIA 
 

 
S 
 

 
T 

 
S 

 
T 

 
S 

 
T 

 
S 

 
T 

 
 
 
 

LINGUAGENS, 
CÓDIGOS E 

SUAS 
TECNOLOGIAS 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
06 

 
120 

 
06 

 
120 

     
240 

LINGUA 
ESPANHOLA 

       
06 

 
120 

 
120 

 
LÍNGUA INGLESA 

 
 

      
06 

 
120 

 

 
120 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

     
03 

 
60 

   
60 

 
ARTE 

       
02 

 
40 

 
40 

 
 
 

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA, 

MATEMÁTICA  
E SUAS 

TECNOLOGIAS 

 
MATEMÁTICA 

 
06 

 
120 

 
06 

 
120 

     
240 

 
QUÍMICA 

     
08 

 
160 

   
160 

 
FÍSICA 

       
08 

 
160 

 
160 

 
BIOLOGIA 

     
07 

 
140 

   
140 

 
 

CIÊNCIAS 
HUMANAS  E    

SUAS 
TECNOLOGIAS 

 
HISTÓRIA 

 
04 

 
80 

       
80 

FILOSOFIA 02 40       40 

 
GEOGRAFIA 

   
06 

 
120 

    
 

 
120 

 
 
SOCIOLOGIA 

       
02 
 

 
40 

 
40 

 
TOTAL DE MÓDULOS-AULA 

 
18 

 
360 

 
18 

 
360 

 
18 

 
360 

 
24 

 
480 

 
1.560 

 
TOTAL DE HORAS 

 
15h 

 
300h 

 
15h 

 
300h 

 
15h 

 
300h 

 
17h 

 
400h 

 
1.300h 

OBSERVAÇÕES:LEGENDA:  S =  SEMANAL;  T =  TOTAL 
DURAÇÃO / ETAPA  –  20 SEMANAS  LETIVAS 
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 HORA / AULA  –  50 MINUTOS  OS CONTEÚDOS DE LITERATURA E REDAÇÃO, ESTÃO INCLUSOS NA DISCIPLINA LÍNGUA 
PORTUGUESA  A LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA DE OFERTA OBRIGATÓRIA É O INGLÊS; 

A LÍNGUA MODERNA ESPANHOLA É DE OFERTA OBRIGATÓRIA PARA A ESCOLA E 
OPTATIVA PARA O ALUNO 
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Anexo B - Apostila de Genética entregue aos alunos pela professora da 

turma pesquisada 
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