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RESUMO Neste trabalho buscamos refletir sobre o cenário da experimentação aulas de ciências da

natureza (biologia, física e química) da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Como também as

contribuições que esta estratégia didática possui para o ensino e aprendizagem de ciências da EJA.

A partir de uma entrevista semiestruturada realizada com os professores de ciências da natureza

da EJA em uma escola pública de Sergipe. Com os dados obtidos observamos a tímida relação dos

docentes com a experimentação e como esta pôde ser utilizada com o enfoque tradicional e

investigativo. ABSTRACT In this work we reflect on the stage of trial lessons natural sciences

(biology, physics and chemistry) of the Youth and Adult Education (EJA). As well as the

contributions that this teaching strategy has for teaching and learning of sciences EJA. From an

interview semistructured performed with the science teachers of the nature of adult education in a

public school in Sergipe. With the data we observe the shy ratio of teachers with experimentation

and how this might be used with the traditional investigative approach.

•

É de conhecimento dos professores da área de ciências da natureza a importância da

experimentação como ferramenta de ensino e aprendizagem e que ela não serve apenas como

uma prática para confirmar a teoria. Pesquisadores da área de ensino de ciências, especificamente

de química, como Guimarães (2009); Lisbôa (2015); Hartwig (2008); Ferreira (2009) nos mostram

diferentes perspectivas pelas quais a experimentação pode ser utilizada como estratégia didática

nas aulas de ciências. Sobre a experimentação de maneira geral, Giordan (1999, p. 44) destaca o
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seguinte:

A experimentação ocupou um papel essencial na consolidação das ciências

naturais a partir do século XVII, na medida em que as leis formuladas

deveriam passar pelo crivo das situações empíricas propostas, dentro de

uma lógica seqüencial de formulação de hipóteses e verificação de

consistência. (...) A experimentação ocupou um lugar privilegiado na

proposição de uma metodologia científica, que se pautava pela

racionalização de procedimentos, tendo assimilado formas de pensamento

características, como a indução e a dedução.

A marca desse pensamento indutivista é que não há espaço para

contradições, as evidências experimentais devem estar em concordância

culminando em generalizações. Nesta pesquisa, destacaremos três

diferentes tipos de enfoque experimental, sendo eles: tradicional

(transmissivoreceptivo), problematizador e investigativo. A experimentação

tradicional como tem sido comumente desenvolvida não abrange uma

aprendizagem significativa, pois as atividades experimentais estão

delineadas em uma linha de “receita de bolo”, ou seja, fundamentadas num

modelo transmissivoreceptivo de ensino. De tal maneira que suas

características são de um ensino estático, que não estimula os alunos a

fazer questionamentos (a serem críticos) e que não os motivam a aprender

ciências, sua metodologia está enraizada em um roteiro de práticas

préestabelecido e que abomina qualquer tipo de falha que venha a ocorrer

durante a realização das práticas, esboça um modelo de ciência finito. De

acordo com Guimarães (2009) a experimentação tem sua parcela de

contribuição no ensino de ciências, no que diz respeito à eficiência como

recurso pedagógico que pode auxiliar na construção de conceitos. Por esse

viés, Lisbôa (2015, p.198) salienta que:

A experimentação é um dos principais alicerces que sustentam a complexa

rede conceitual que estrutura o ensino de química. Ele não é o único, uma

vez que se encontra entrelaçado com outros, como o construído pela história

da química e o construído pelo contexto sociocultural de que o estudante faz

parte. A experimentação tradicional tende a dissociar teoria e prática de

suas atividades, no qual sabemos que para a eficácia do processo de ensino

e aprendizagem não deve ser quebrada a ponte entre esses dois conectivos
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que estimulam o pensamento e ação. Na experimentação tradicional outro

problema encontrado está em achar que o conhecimento científico será

construído através de uma mera observação para chegar numa

generalização do fenômeno observado. Além disso, quando o experimento

é realizado com a intenção de que os alunos obtenham os resultados

esperados pelo professor, não há problema algum nesse processo, a questão

é: o aprendiz não será desafiado a testar suas próprias hipóteses ou

encontrar lacunas entre sua forma de explicar e a cientificamente aceita.

Acarretará em apenas constatar a teoria e desprezar as discrepâncias entre

o que ele percebeu e o que acha que o professor espera que ele obtenha.

(GUIMARÃES, 2009) Em contraponto a estratégia supracitada, uma proposta

experimental engajada ao ensino construtivista, na qual faz o aluno sair da

zona de conforto e começar a pensar, questionar, se envolver no processo

de ensino e aprendizagem. Tal estratégia é classificada de experimentação

problematizadora com abordagem investigativa. Essa mudança se faz

necessária, pois proporciona o docente aprender a conduzir uma

experimentação a qual contribua para uma aprendizagem com significado

para os seus alunos. O processo de aprendizagem por essa experimentação

é iniciado através das concepções prévias dos alunos e como consequência

estimulará a prática investigativa bem como aumentará a motivação dos

alunos com a matéria a ser estudada. Os estudantes irão trabalhar de forma

a não dissociar teoria da prática ou ainda, que está última seja associada ao

“passe de mágica”. Os alunos serão encaminhados a construir conceitos

cientificamente aceitos e mediados pelo professor. A experimentação

problematizadora caracteriza a educação em humana e democrática, onde

todos têm vez; é uma relação de troca dinâmica de conhecimentos

adquiridos e/ou já “guardados” no cognitivo. Para Libânio (1982), as

crianças e jovens vão à escola para aprender cultura e internalizar os meios

cognitivos de compreender o mundo e transformálo. Sendo que para isso, é

necessário pensar – estimular a capacidade de raciocínio e julgamento,

melhorar a capacidade reflexiva, desenvolver as competências do pensar.

Desta forma, a didática tem o compromisso com a busca da qualidade

cognitiva das aprendizagens, esta, por sua vez, associada à aprendizagem

do pensar. Cabendo ao professor investigar como ajudar os alunos a se

constituírem como sujeitos pensantes e críticos, capazes de pensar e lidar

com conceitos, argumentar, resolver problemas, em face de dilemas e
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problemas da vida prática.

“Em face das necessidades educativas presentes, a escola continua sendo

lugar de mediação cultural, e a pedagogia, ao viabilizar a educação,

constituise como prática cultural intencional de produção e internalização

de significados para, de certa forma, promover o desenvolvimento cognitivo,

afetivo e moral dos indivíduos (...) desenvolvimento das capacidades

cognitivas e operativas, dois elementos da aprendizagem escolar

interligados e indissociáveis.” (LIBÂNEO, 1989 p.1) A experimentação

quando bem planejada faz esse papel integrador de fazer com que o aluno

participe das aulas e o professor se preocupa em estudar a melhor

estratégia possível para conduzir o conteúdo de maneira significativa. Deste

ponto, Hartwig (2008) diz que, o conceito de experimentação

problematizadora é mais consistente, pois ela abrange experimentar por

investigação, na medida em que propõe a leitura, a fala e a escrita como

processos indissolúveis da discussão conceitual do experimento. Este tipo de

experimentação vai além da prática investigativa, na qual é empregada

anteriormente à discussão conceitual e visa obter informações que

subsidiem a discussão, a reflexão, as ponderações e as explicações, de

forma que o aluno compreenda não só os conceitos, mas as diferentes

formas de pensar e falar sobre o mundo por meio da ciência. Além disso,

sua estruturação de conhecimentos requer: problematização inicial,

organização do conhecimento e aplicação do conhecimento, ou seja, dos três

momentos pedagógicos de Delizoicov (2011). Normalmente a

experimentação problematizadora está associada às temáticas com ênfase

na CiênciaTecnologiaSociedade (CTS) favorecendo o trabalho do professor

na utilização de problemas reais que permitem a contextualização e atitude

investigativa. Nesse processo, o conteúdo é caracterizado como resposta

aos questionamentos feitos pelos alunos, enquanto ocorre a interação com o

contexto criado. De acordo com Solbes (2001) a proposta CTS se trata de

um movimento curricular em marcha vinculado em todo o ensino de

ciências, na perspectiva de uma alfabetização científicotecnológica

multidimensional necessária na formação educacional dos cidadãos e

também para a preparação de futuros cientistas. Acreditamos que a

experimentação problematizadora e a investigativa são muito próximas no

que se refere aos seus objetivos. Quando utilizada nas aulas de ciências a

experimentação por investigação, os alunos são autores do processo e a
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partir da mediação do professor, passam a realizar pequenas pesquisas,

combinando simultaneamente conteúdos conceituais, procedimentais e

atitudinais (Pozo, 1998). A abordagem investigativa também possibilita que

o aluno coloque em ação as três categorias de conteúdos procedimentais

(Pro, 1998): habilidades de investigar, manipular e comunicar. Para esta

categoria Gil Pérez (1996) enfatiza que não se trata de olhar para os alunos

como cientistas profissionais quando estes são estimulados a comunicar

seus resultados por meio de uma orientação socioconstrutivista que visa à

promoção da aprendizagem em ciências, ou seja, os estudantes estão em

processo de alfabetização científica (AC). Tal processo requer a abstração da

linguagem de códigos, leis e símbolos que auxiliem na leitura da natureza

(CHASSOT, 2003). Vale ressaltar que as dificuldades de se utilizar atividades

experimentais existem, muitos professores de ciências relatam que a falta

de espaço físico e materiais didáticos adequados, são situações comuns e

que desestimulam os mesmos a elaborar tais atividades. Diante dos

diferentes enfoques supracitados sobre a experimentação, como essa se faz

presente nas salas de aula da Educação de Jovens e Adultos?

Em consonância com as Propostas Curriculares de Ciências Naturais da EJA,

tal documento dispõe o seguinte no que diz respeito às competências que o

aluno da EJA deve ter: “Saber combinar leituras, observações,

experimentações e registros para coleta, comparação entre explicações,

organização, comunicação e discussão de fatos e informações” (BRASIL,

1998, p. 81). Poucos são os documentos oficiais que auxiliam e dão base

aos procedimentos a serem realizados nas aulas de ciências da natureza da

EJA, pois os que existem estão voltados para a alfabetização e o ensino

fundamental. Nessa lacuna no ensino médio da EJA, podemos destacar que

apenas em 2015 chegaram às escolas a primeira coleção de livros didáticos

(SCRIVIANO et al., 2013) que contemplaram o ensino médio da EJA em

nosso país. O edital do Plano Nacional do Livro Didático da EJA (PNLD)

salientou as seguintes questões quanto as atividades experimentais

encontradas nessa coleção (BRASIL, 2014):

Os experimentos propostos no Livro do Aluno, em geral, são de fácil

execução, com utilização, quase sempre, de materiais alternativos. Porém,

deixam a desejar, em muitos casos, quanto a informações mais precisas

sobre o roteiro da atividade. Nesse caso, não são especificadas as

quantidades de materiais a serem usadas e tampouco se esclarece o
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procedimento a ser adotado. Em alguns casos, não há especificação sobre a

periculosidade dos experimentos, como o uso do fogo. Tais atividades

experimentais, em alguns casos, exploram timidamente a dimensão

investigativa, deixando de apresentar situaçõesproblemas e fomentar a

compreensão dos fenômenos. Nesses casos, os estudantes se limitam a

fazer observações e registros, sem qualquer estímulo à problematização e

construção de argumentos. Tendo em vista que o livro didático é uma

importante ferramenta didática de apoio para o professor quanto para o

aluno, quais procedimentos o professor deve tomar quando se depara com

situações como as relatadas acima?

O professor deverá estar sempre em constante atualização em

conhecimentos teóricos e práticos, para não tomar como surpresa situações

cada vez mais comuns, ou seja, devem ser incentivados e devem estar

preocupados com sua formação continuada. A importância da formação

continuada para os professores de ciências da natureza da EJA O

cenário das nossas escolas quando se fala em professores atuantes na

educação de jovens e adultos, é lamentável. Infelizmente, a maioria não é

formada para lecionarem nessa modalidade de ensino e acabam por repetir

os erros didáticopedagógicos que propiciam os mesmos problemas

encontrados nas modalidades de ensino básico tradicionais. Problemas esses

que vão desde um currículo linear, didática pautada no ensino

transmissivo/receptivo, evasão escolar, entre outros. Tomemos como

exemplo, os alunos de graduação do curso de licenciatura em química da

Universidade Federal de Sergipe os quais não tiveram qualquer disciplina

relacionada à Educação de Jovens e Adultos, como podemos observar na

Estrutura Curricular[1] do curso. Conforme (Moura, 2009, p.46 apud

Pimenta, Anastasiou, 2002) “os professores que se propõe a ensinar a

jovens e adultos, em sua maioria não têm a habilitação e a qualificação

especial para tal”. Como os professores não possuem o último requisito

citado anteriormente utilizase de estratégias pedagógicas que pouco

respeitam as especificidades e as peculiaridades dos sujeitos da EJA

(trabalhadores, jovens, adultos e idosos) em escolarização, que necessitam

de uma atenção especializada. Há uma cultura de reprodução das

metodologias vivenciadas pelos docentes em sua época estudantil e não

possui os fundamentos que lhes permitam incluir referenciais

teóricometodológicos próprios à área. Corroborando com Moura (2009):
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Esses referenciais deveriam ter formulações, indicações e proposições das

contribuições da psicogênese da leitura e da escrita e da teoria

históricocultural, que vêm se pautando principalmente nas ideias de

Ferreiro e Vygotsky (apud MOURA, 1999), bem como o aporte das ciências

da linguagem, principalmente a sociolinguística e a linguística aplicada.

(p.47)

A partir da aquisição dos estudos elaborados por esses teóricos, os

professores deverão compreender que o ato de ensinar e de alfabetizar não

é tarefa fácil, mas sim complexa e prescindível de conhecimento específico.

O fato dos professores não terem a formação adequada acabam por cometer

a falha de ensinar a jovens, adultos e idosos como se fossem crianças.

Incorporase na EJA a marca de um ensino pobre e de conteúdos

superficiais, que levem esses estudantes para além das salas de aula. Nesse

mesmo contexto para Moura (2009):

Ainda no século XXI, permanece o silêncio e o vazio institucional na

formação inicial de professores para a modalidade. Permanece a

improvisação de professores e a transposição de professores do Ensino

Fundamental de crianças e adolescentes para atuarem na prática

pedagógica com jovens, adultos e idosos, tal como se registrava nos

primórdios da história da educação. A consequência é o desenvolvimento de

uma prática pedagógica pobre para alunos tratados como pobres cognitiva e

culturalmente produzindo, como

resultado, a reprovação e/ou expulsão dos alunos das escolas. Esses

serão os jovens e os adultos que buscarão a escola quando as demandas

socioeconômicas lhes exigir. (p.49) É preocupante a falta de envolvimento

das instituições de nível superior, sejam elas públicas ou privadas, quando

nos referimos à habilitação e capacitação de professores ao ensino da EJA.

São poucas ou inexistentes a oferta de cursos de nível superior pelas

academias, como relata (Moura, 2009, p. 60 apud Soares, 2007, p.102) em

seu dossiê sobre a pesquisa realizada por este último, em 2005: “afirma que

existiam, no Brasil, 1698 cursos de Pedagogia, em 612 Instituições de

Ensino Superior. Dentre estas Instituições, apenas 2,15% ofereciam

habilitação em EJA, em 27 cursos”. Mas se essa habilitação ocorria apenas

para os cursos de Pedagogia, como ficam as demais licenciaturas?
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Através das leituras realizadas não há um olhar ou documentos oficiais que

registrem a inserção da EJA na formação inicial dos professores. Moura

(2009, p.61) exemplifica: “no Currículo dos Cursos de Pedagogia, aparece à

disciplina Educação de Jovens e Adultos como eletiva, ou como uma unidade

dentro de outra disciplina como “Processo de Alfabetização”. Nas demais

licenciaturas, principalmente Letras, não há qualquer referência aos estudos

na área”. Em documentos oficiais tais como o Parecer CNE/CEB Nº 11/2000

(Brasil, 2000) e a Resolução Nº 201/2001/CEE de Sergipe (SERGIPE, 2001)

na seção II da Autorização dos recursos, ambas as legislações salientam

para a proposta de programas de formação continuada de profissionais para

a Educação de Jovens e Adultos, então se os professores não são formados

para atuar na EJA, a formação continuada tem a sua importância em

atender com novos referências e conhecimentos específicos para essa

modalidade de ensino. Dessa forma com docentes capacitados a melhoria da

qualidade de ensino e aprendizagem desses sujeitos se eleva. Visão

semelhante é reconhecida por De Vargas (2011):

Na busca constante pela melhoria da qualidade da Educação de Jovens e

Adultos (EJA), a formação continuada de professores tem se constituído uma

das importantes frentes de atuação de entidades públicas e privadas que

vêm trabalhando com essa modalidade de ensino, visando oferecer

oportunidades educacionais comprometidas com a efetiva construção da

cidadania (DE VARGAS; FANTINATO; MONTEIRO, 2005, p. 120).

Apesar da pouca existência de cursos para formação continuada específica

para a EJA, atualmente nos Institutos Federais de Sergipe (Campus Aracaju

e Estância) vem se mostrando preocupado com a formação de professores

do estado de Sergipe e lançou em 2013 mais um edital para a

PósGraduação a nível Lato Senso em Educação Profissional Integrada à

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos –

Especialização PROEJA[2], agora em 2015 sairá à segunda turma de

especializados em EJA. Acreditamos que com a criação e qualificação de

programas de pósgraduação e cursos de extensão na área da EJA, só tem a

contribuir na melhoria do trabalho do professor na EJA, pois desta maneira

haverá profissionais preocupados com a própria prática. Entretanto, se não

há esse tipo de investimento por parte dos órgãos governamentais, só vem

a refletir de maneira negativa para os alunos. Esses carregam o fardo de
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receber um conhecimento superficial ou com pouca contextualização com o

universo que os rodeiam. Assim, diante das questões supracitadas

objetivamos com essa pesquisa analisar as visões dos professores de

ciências da natureza (biologia, física e química) da EJAEM em uma escola da

rede pública de Sergipe. E a partir dos resultados, refletirmos sobre o atual

contexto do ensino de ciências da educação de jovens e adultos.

MATERIAIS E MÉTODOS Contexto de Pesquisa Para atingir nossos

objetivos a pesquisa foi realizada com três professores de ciências da

natureza (biologia, física e química) da EJAEM do turno noturno. Os sujeitos

pesquisados atuam em uma escola pública do Estado de Sergipe, situada no

município de São Cristóvão. Atualmente a escola funciona em um galpão

cedido, devido à mesma se encontrar em reforma, há dois anos. Utilizamos

a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de dados para

levantar o perfil dos professores de ciências e a sua relação com a

experimentação na EJA. Com base nesses objetivos, optouse pela

fundamentação na pesquisa qualitativa com características exploratória,

tendo em vista que para Carvalho (2000), “as pesquisas deveram ter um

delineamento qualitativo, pois irão interpretar a fala, a escrita, os gestos e

ações dos alunos e professores no decorrer das aulas”. Os roteiros

elaborados para as entrevistas foram os mesmos para os três professores.

Este foi composto por um total de quatorze (14) questões, divididas em dois

blocos de sete (7) questões. As entrevistas foram realizadas em três dias de

acordo com a disponibilidade de horário de cada docente. À medida que os

entrevistados respondiam quando possíveis novos questionamentos eram

inseridos no decorrer das entrevistas. O que gerou uma riqueza e

consistência de dados a serem analisados. Para Boni e Quaresma (2005, p.

75) com relação ao funcionamento da entrevista semiestruturadas temos:

As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas,

onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto.

O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas,

mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa

informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que

achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo

perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou

ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha

“fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele. Esse tipo de entrevista é
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muito utilizado quando se deseja delimitar o volume das informações,

obtendo assim um direcionamento maior para o tema, intervindo a fim de

que os objetivos sejam alcançados.

A vantagem desse instrumento de coleta de dados é que produz uma melhor

amostra da população de interesse e uma maior participação dos sujeitos

pesquisados, atingindo os objetivos desejados da pesquisa. Por se tratar de

uma pesquisa qualitativa, na etapa de análise dos dados obtidos nas

entrevistas foi orientada pelos procedimentos da Análise Textual Discursiva

(ATD) (Moraes; Galiazzi, 2007) a qual possui três etapas: unitarização,

categorização e comunicação. A unitarização ocorreu a partir da

fragmentação dos textos, originados da transcrição das entrevistas, em

unidades de significado. Enquanto que categorização é um processo de

natureza classificatória em que as unidades de significado são agrupadas de

acordo com suas semelhanças semânticas. Assim, nos trechos transcritos

das entrevistas, os professores foram representados por letras do alfabeto e

números que os diferenciam (P1, P2 e P3). As categorias analisadas foram:

Concepções simplistas sobre a experimentação, Modelos de experimentação

e Situações problemas/ dificuldades na aplicação de experimentos.

RESULTADOS E DISCUSSÕES Perfil dos Sujeitos Dos sujeitos

pesquisados todos são formados na área em que atuam e trabalham na EJA

há 15 anos, com exceção do professor de física (P2) que leciona na EJA há 8

anos. Os professores de biologia (P1) e de química (P3) ambos possuem

Pósgraduação, mas apenas P1 possui especialização em Educação de

Jovens e Adultos. A seguir são apresentadas as categorias de análise. As

quais são: Concepções simplistas sobre a experimentação, Modelos de

experimentação e Situações problemas/ dificuldades na aplicação de

experimentos. Concepções simplistas sobre a experimentação

Observamos que P1 e P3 relataram que a experimentação tem a função de

reforçar a teoria ou ainda de chamar atenção dos alunos com o colorido de

reações como afirmou o P3: “(...) Trago alguns sais coloridos: sulfato de

cobre, dicromato, cromato e mostro que é amarelo, laranjinha e faço só um

experimento que é aquele da fenolftaleína com uma base. Só para mostrar a

eles, só para impressionar um pouco. Um negócio incolor, quando você

coloca lá e fica bem rosa (...)”. Através de suas pesquisas Guimarães (2009)

e Hartwig (2008) discutiram que a experimentação não serve apenas como

uma prática para validar a teoria, mas que vai muito além de um roteiro
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prático préestabelecido ou de atividades que não contribuam para uma

aprendizagem significativa em ciências. Em oposição ao pensamento de P1 e

P3, P2 acredita que: “O que eu entendo é você colocar na prática, construir

o conhecimento com base em uma atividade prática (...)”. Esse professor dá

indícios da importância da experimentação na construção do conhecimento.

Por este caminho, Guimarães (2009) e Lisbôa (2015) concordam com a

eficiência da experimentação como estratégia de ensino para a construção

de conceitos. Além disso, essa estratégia sustenta a complexa rede

conceitual que dá base a estrutura do ensino de química. Indícios de

Modelos de Experimentação Percebemos que os professores apontaram

utilizar quando possível em suas aulas, atividades experimentais com

enfoque tradicional e investigativo. Quanto à experimentação tradicional, P1

e P3 afirmaram utilizar nas aulas, como observamos no trecho a seguir: “Eu

manuseio, trago uma pera, peço para eles me darem, meça aí 5 mL com a

pipeta, eu coloco, ensino, mas eu se tivesse mais um laboratoriozinho, uma

bancada eu poderia dar mais aulas, relacionar sempre a química com o

experimento e trazendo até coisas do dia a dia. Que eu poderia ter aquele

papelzinho universal de pH... Traga seu xampu, traga uma água mineral

com gás, pra mostrar o que é um ácido o que é uma base” (P3). Esse

mesmo professor relatou que os alunos não gostavam das aulas com

experimentos, pois eram meramente ilustrativos. Destacamos deste ponto,

que a experimentação com enfoque tradicional não traz motivação aos

estudantes. De acordo com Guimarães (2009, p. 198): “Nas aulas

experimentais do tipo “receita de bolo”, em que os aprendizes recebem um

roteiro para seguir e devem obter os resultados que o professor espera,

tampouco apetecer que o conhecimento seja construído pela mera

observação.” Não foi observada nenhuma aproximação ou afirmação da

aplicação de uma experimentação problematizadora. Outro tipo de

experimentação foi destacado a partir da afirmação de P2 que segue a linha

investigativa:

“Tem um experimento que eu faço, só pra você ter uma ideia, dos espelhos

que eu coloco os espelhos em 180º e vou mudando o ângulo e eles vão

vendo quantas imagens são formadas nos espelhos planos. E no fim eu

quero que eles me digam e construam dentro do universo deles, tentem

chegar a um modelo de quantas imagens podemos formar a: 180º e com
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45º?

Eu quero que investiguem como é que aconteceu, como é que posso

escrever matematicamente aquilo ali?

” Esse tipo de situação segundo Ferreira, Hartwig e Oliveira (2009, p.102)

sinalizam que: “Tal enfoque propicia aos alunos libertaremse da passividade

de serem meros executores de instruções, pois busca relacionar, decidir,

planejar, propor, discutir, relatar etc., ao contrário do que ocorre na

abordagem tradicional”. Situações problemas/dificuldades na aplicação

de experimentos Os três entrevistados apontaram para diferentes

questões problemáticas, dentre as principais destacamos: restrição do

tempo de aula, falta de material de laboratório, falta de espaço físico

adequado e abstenção dos estudantes. Algumas dessas dificuldades

puderam ser observadas nos trechos seguintes: “(...) primeiro são os

horários da EJA que são muito restritos, então o experimento necessita de

um certo tempo para planejar, um local (...)” (P1). Como também: “(...)

vamos dizer que 100% dos alunos nunca viram o que é um experimento na

vida (...)” (P2). Sobre as principais questões de estrutura física adequada

Carvalho et al. (2003) e Laburú et al. (2007) concordam que ainda existem

dificuldades para o professor propor e desenvolver práticas de laboratório

devido à precária infraestrutura existente nas escolas e ao despreparo

docente para planejar e dirigir esse tipo de atividade didática. Contudo

mesmo apesar das dificuldades mencionadas pelos docentes, estes

relataram que não é impossível realizar e que tentam contornar

determinadas situações com o uso de materiais de baixo custo, ou fazer a

atividade experimental em sala de aula quando possível e até mesmo

tentam relacionar o experimento com o dia a dia dos estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS Muito tem se debatido sobre a inserção de

práticas experimentais no contexto do ensino básico regular, porém quando

se fala desse mesmo tema em salas de EJA poucos são os debates. Porém a

partir dessa pesquisa, percebemos que mesmo com os problemas

apresentados pelos professores de ciências da natureza da EJA foi visível

nesse contexto a presença da experimentação, mesmo que em sua maior

parte seja nos moldes tradicionalista. Dos três tipos de experimentação

(tradicional, problematizador e investigativo) apresentados na pesquisa, a

que mais traz o processo de memorização de conceitos, princípios e leis,

sem a construção de argumentos que justificam os resultados obtidos, é a
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que o professor considera mais fácil para dar prosseguimento as suas aulas.

Mesmo que timidamente, ainda pode ser notado o enfoque investigativo, o

qual não está preocupado com um roteiro préestabelecido. Além disso, por

se tratar de adultos o professor deve ser capaz de mediar o foco do

aprendizado de tal forma que os alunos sejam atuantes e participativos no

processo de aprendizagem. Contudo, apesar dos diferentes enfoques

existentes para a estratégia didática de experimentação é importante

salientar que o principal ponto na sua utilização está nos objetivos de ensino

a serem traçados para a sua aplicação, ou seja, se o foco são os

vestibulares, o ENEM a medicação da experimentação tornase pouco usual.

Acreditamos na experimentação como um instrumento auxiliar na mediação

e construção do conhecimento científico e escolar, além de contribuir na

contextualização e motivação na aprendizagem da EJA. Para que tal

instrumento traga bons resultados na educação científica é necessário

investimento na qualidade da formação continuada dos professores.

[1]< https://www.

sigaa.ufs.br

/sigaa/public/curso/curriculo.jsf

?

lc=pt_BR&id=320161>

[2]http://

www.

ifs.edu.br

/images/1Documentos/2013/7Julho/Proen/Nova_Pasta/EDITAL_29_ESPECIALIZA%C3%

87%C3%

83O_PROEJA__2013_2.pdf
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