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1 APRESENTAÇÃO 
 

Prezado professor, 

 

Este guia foi desenvolvido a partir de análises de um questionário aplicado 

aos docentes de Física da Educação de Jovens e Adultos na região Centro Oeste de 

Minas Gerais e constitui o produto educacional resultante da dissertação de 

mestrado do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e 

Matemática da PUC Minas, intitulada “Análise de material didático de Física para 

EJA: do Telecurso ao PNLD-EJA”. 

A pesquisa que originou este guia buscou verificar a partir do questionário de 

pesquisa respondido pelos professores, as experiências profissionais e a justificativa 

na escolha e utilização dos materiais didáticos utilizados em sala de aula, indicando 

que alguns docentes adaptavam materiais do ensino regular para a EJA, por 

desconhecimento de obras específicas para este público. 

Esta lacuna procura ser preenchida através deste guia, que é constituído por 

esta “Apresentação” que discute as especificidades do público jovem e adulto, bem 

como a influência que o material didático exerce na ação educativa deles. A 

“Caracterização das obras e exames de certificação” apresenta três materiais 

didáticos (TELECURSO, Acervo-EJA e PNLD-EJA), promovendo sua distinção, sua 

relação com a EJA, sua utilização em sala de aula e exemplos de seus respectivos 

exames de certificação, buscando identificar indícios de compatibilidade entre o 

material e seu respectivo exame. As “Conclusões” trazem observações a respeito 

deste produto educacional. 

Para Strelhow (2012), a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma 

modalidade de ensino complexa porque envolve dimensões que transcendem a 

questão educacional. O professor que se propõe a trabalhar com adultos deve 

refletir criticamente sobre sua prática, tendo também uma visão ampla sobre a sala 

de aula e sobre a escola em que vai trabalhar. Sobretudo ao lidar com o público 

jovem e adulto, entende-se que o professor precisa resgatar junto aos alunos suas 

histórias de vida, reconhecendo o saber cotidiano, incluindo o saber do mundo 

laboral, pouco valorizado no mundo letrado e escolar.  

Nesse sentido, vale ressaltar que o material didático assume um papel 

importante na ação educativa desses alunos, pois é um mecanismo importante na 



 
 

homogeneização dos conteúdos, podendo ser considerado como um instrumento de 

trabalho capaz de auxiliar a sua aprendizagem. 

A seleção do material didático deve ser refletida e consciente, levando em 

consideração os saberes prévios e as características regionais do aluno jovem e 

adulto, pois o conhecimento a respeito das prioridades da turma tendem a subsidiar 

o processo de escolha do livro didático. 

A Lei nº 9394/1996 (LDB) assegura o direito a oportunidades educacionais 

apropriadas para o público jovem e adulto mediante cursos e exames. Estes exames 

também foram citados pela Resolução nº 3/2010, que os institucionalizou e 

estabeleceu as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

Nesse contexto, serão apresentados neste guia os materiais didáticos do 

TELECURSO, Acervo-EJA e PNLD-EJA, buscando demonstrar a organização dos 

conteúdos, sua relação com a EJA, sua utilização em sala de aula, bem como 

relacioná-los com seus respectivos exames de certificação nacional, procurando 

identificar se referenciados pelos materiais, os alunos poderiam encontrar subsídios 

satisfatórios para as provas do TELECURSO, ENCCEJA e ENEM. 

Desta forma, também espera-se que este Guia possa ser uma ferramenta 

complementar na seleção de material didático a ser utilizado nas salas de aula, 

contribuindo e auxiliando-os no exercício da docência para a EJA. 

 



 
 

 

2 CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS E EXAMES DE CERTIFICAÇÃO 
 

Segundo Bandeira, Strange e Santos (2012), a escolha do livro didático é 

um problema que envolve o professor periodicamente. Exige-se dele uma atividade 

exercida em um espaço de tempo considerável. O professor fica à frente de algumas 

indagações: Que livro escolher? Quais critérios usar? De que forma foram 

selecionados os livros didáticos? Diante destas questões, é necessário que o 

professor tome consciência de seus critérios para uma análise adequada, tarefa 

nada fácil, por exigir posicionamentos claros sobres as questões fundamentais do 

processo de ensino e de aprendizagem. 

O quadro a seguir apresenta três obras de Física para a EJA, analisadas por 

sua referência no site oficial do MEC como material didático específico para essa 

modalidade de ensino. 

 
Quadro 1 – Capas dos materiais analisados 

   
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Desta forma, será apresentada a seguir a caracterização dessas obras, 

buscando demonstrar a organização dos conteúdos, sua relação com a EJA, sua 

utilização em sala de aula, bem como buscou-se relacionar cada obra com seu 

respectivo exame de certificação, propondo demonstrar indícios de compatibilidade 

entre eles. 



 
 

 

2.1 Coleção do TELECURSO 
 

2.1.1 Caracterização da obra 
 

O material didático do TELECURSO para a disciplina de Física é composto 

por dois livros do aluno e um livro de atividades. O conteúdo é organizado por 

unidades denominadas ‘Aula’, sendo 21 aulas no primeiro livro, 29 aulas no segundo 

livro, totalizando 50 aulas (capítulos). 

Além de atividades no livro do aluno, o livro de atividades contém exercícios 

com questões quantitativas, qualitativas, análise de gráficos e questões de múltipla 

escolha, relativas aos conteúdos das 50 aulas. Os exercícios são pertinentes ao 

público, pois além de provocar a curiosidade, desperta a imaginação científica do 

aluno. Ao final do material, estão organizadas as soluções e comentários das 

questões propostas. 

O livro didático apresenta proposta consistente, que orienta o aluno quanto à 

aprendizagem de forma significativa, possibilitando a compreensão de fenômenos 

físicos a partir do cotidiano. 

Os assuntos são claros, diversificados e adequados ao nível de ensino da 

EJA, pois a partir de uma situação comum são discutidos assuntos pertinentes ao 

conteúdo de Física. 

A obra didática está sinalizada por ícones, organizando os conteúdos pelas 

seguintes seções, as quais serão detalhadas: 

1. Trocando miúdos: apresenta vários exemplos de atividades e 

experimentos resolvidos, detalhando passo-a-passo objetivando uma 

melhor compreensão dos conceitos físicos; 

2.  Hora da revisão: proporciona os principais conceitos listados em 

tópicos do que foi discutido no capítulo; 

3.  Atividades: apresenta questões elaboradas a serem solucionadas 

pelos alunos através da aplicação dos conceitos adquiridos no 

capítulo, objetivando aprofundar seu conhecimento e fortalecer seus 

estudos; 

4.  Vamos experimentar: sugere atividades experimentais a serem 

realizadas no decorrer da aula. 



 
 

O quadro 2 a seguir apresenta uma análise das aulas de Física 

relacionando-as às principais áreas da Física: Mecânica (que envolve Cinemática, 

Dinâmica, Estática, Hidrostática, Hidrodinâmica, Aerostática e Aerodinâmica), 

Termologia (com Termodinâmica e Calorimetria), Ondulatória, Acústica, Óptica, 

Eletromagnetismo (contendo Magnetismo e Eletricidade) e Física Moderna, bem 

como se os ícones estão disponibilizados em todos os capítulos. 

 

Quadro 2 – Análise dos capítulos do livro do TELECURSO 
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1 
O mundo da Física Conceitual    X 

2 
Onde deve ficar a bateria? Mecânica X X X  

3 
Bola pra frente Mecânica X X X  

4 
Acelera, Brasil! Mecânica X X X  

5 
Tudo que sobe, desce Mecânica X X X  

6 
Empurra e puxa Mecânica  X X X 

7 
Um momento, por favor Mecânica X X X  

8 
Eu tenho a força! Será? Mecânica X X X  

9 

Como erguer um fardo de feno sem fazer 

força? 

Mecânica X X X  

10 
Ou vai ou racha! Mecânica X X X  

11 
Vamos dar uma voltinha? Mecânica X X X  

12 
Por que não flutuamos? Mecânica X X X  

13 
Chocolate, energia que alimenta Mecânica X X X  

14 
O trabalho cansa? Mecânica  X X  

15 

Quanto mais alto o coqueiro, maior é a 

energia! 

Mecânica X X X  

16 
Conservação de energia, o “x” da questão! Mecânica  X X  

17 
O momento do gol! Mecânica X X X  

18 
Bola sete na caçapa do fundo Mecânica X X X  

19 
O ar está pesado! Mecânica X X X  

20 
No posto combustível Mecânica X X X  

21 
Eureca! Mecânica X X X  

22 
Está com febre? Mecânica  X X X 
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23 
Água no feijão, que chegou mais um! Termologia  X X X 

24 
A brisa do mar está ótima! Termologia  X X  

25 
Ernesto entra numa fria! Termologia X X X  

26 
Hoje a torcida está “esquentada”! Termologia  X X  

27 
Águas passadas não movem moinho! Termologia  X X  

28 
Dá um tempo, motor! Termologia  X X  

29 
Como uma onda no mar Ondulatória  X X  

30 

Uma conversa, um violão e a bendita 

construção 

Acústica  X X  

31 
Assim caminha a luz Óptica X X X X 

32 
Espelho, espelho meu Óptica X X X  

33 
Aponte mais em cima! Óptica  X X  

34 
Eu não nasci de óculos! Óptica  X X  

35 
A luz em bolas Óptica  X X  

36 
Raios. Está tudo carregado! Eletromagnetismo  X X  

37 
Atração fatal Eletromagnetismo X X X  

38 
Hoje estou elétrico! Eletromagnetismo X X X X 

39 
Alta voltagem Eletromagnetismo X X X X 

40 
O campo está elétrico Eletromagnetismo X X X  

41 
Me deixa passar, senão eu esquento Eletromagnetismo X X X  

42 
Ele deu...a luz Eletromagnetismo X X X  

43 
Deu curto! Eletromagnetismo X X X  

44 
Estou desorientado! Eletromagnetismo X X X  

45 

Hoje não tem vitamina, o liquidificador 

quebrou! 

Eletromagnetismo X X X  

46 

Alguém aí tem um transformador para 

emprestar? 

Eletromagnetismo X X X  

47 
O mundo do átomo Física Moderna  X X  

48 
Mergulhando no núcleo do átomo Física Moderna  X X  

49 
Em Brasília, 19 horas Física Moderna  X X  

50 
Tudo é relativo? Física Moderna X X X  

 Fonte: elaborado pelo autor 

 



 
 

O quadro anteriormente apresentado visa simplificar a localização direta das 

áreas da Física para o docente, visto que não há separação desses conceitos no 

material didático. 

Além de ser possível a localização das áreas da Física, o professor poderá 

utilizá-lo como ferramenta para localizar atividades ou conceitos específicos, 

fazendo deste guia um suporte para as aulas. Pode-se exemplificar que, caso o 

docente pretenda realizar atividades experimentais, poderá identificar no quadro se 

o capítulo apresenta tal experimento, facilitando a sua procura. 

 

 Relação da obra com a EJA 
 

Carvalho e Pérez (2001) afirmam que é importante a relação entre o tema a 

ser abordado com a realidade dos alunos. 

Nessa perspectiva, observa-se que os alunos da EJA trazem consigo uma 

visão de mundo influenciada por seus traços culturais, por sua vivência social, sendo 

que uma das principais preocupações da obra deveria ser a de garantir que o 

conteúdo abordado respeitasse as especificidade da modalidade, pois, afinal, os 

alunos trazem consigo várias experiências, além das vivências do mundo do 

trabalho, ratificando a necessidade de um material didático apropriado para as suas 

necessidades escolares. 

A obra analisada apresenta uma proposta de texto inicial em formato de 

diálogo, com questionamentos que instigam a curiosidade e envolvimento do aluno. 

Os diálogos se aproximam de uma dramaturgia, com personagens de forma bem 

criativa e textos de fácil compreensão pelos alunos. As situações comuns facilitam a 

compreensão dos conceitos científicos, muitos deles abstratos, e ajuda a explicar 

fenômenos que ocorrem na natureza. 

Os conceitos da Física são trabalhados de maneira profunda e avançada, 

aproximando-os de livros disponíveis para o ensino regular. 

Vale ressaltar que existe predominância de figuras, gráficos e tabelas no 

material e são pertinentes para o nível de ensino, estando presente nos 2 (dois) 

volumes. 

Por fim, as propostas de atividades estão presentes no livro de atividade e 

do aluno em quantidade razoável, sendo a maioria delas com cálculo direto ou 

conceitos simples, todas com respostas ao final.  



 
 

 

 Uso da obra em sala de aula 
 

Para Lajolo (1996), embora o livro didático não seja o único material de que 

professores e estudantes vão valer-se no processo de ensino e aprendizagem, ele 

pode ser decisivo para a qualidade do aprendizado resultante das atividades 

escolares. 

A proposta da obra orienta o aluno a uma aprendizagem autônoma, com 

vocabulário razoável, boa qualidade em suas ilustrações, podendo ser utilizada 

individualmente ou complementada com as vídeos aulas disponíveis na internet e 

DVD’s. 

 Trocando miúdos 
 

O ícone Trocando Miúdos possui vários exemplos de atividades e 

experimentos resolvidos, detalhando passo-a-passo objetivando uma melhor 

compreensão dos conceitos físicos, conforme exemplificado na figura 1. 

 
Figura 1 – Trocando em miúdos 

 
Fonte: Hamburger (2008, p. 40) 

 

Embora o objetivo do ícone seja apresentar exercícios resolvidos para uma 

melhor compreensão dos alunos, destaca-se que a obra apresenta, em boa parte, 

resoluções com aplicação direta de fórmulas, não havendo uma discussão e diálogo 

quanto à solução do problema proposto. 

Nesse diapasão, os exercícios resolvidos deveriam se apresentar como uma 

proposta de soluções comentadas, com o intuito de complementar a teoria e 

fornecer ao aluno estratégias de solução com elementos de particular relevância, 



 
 

considerando o que se espera que o aluno aprenda, ou a sua capacidade de 

resolver problemas futuros. 

Embora o ícone apresente pequenos comentários sobre o resultado 

alcançado, não há diálogo com o aluno e tão pouco contextualização do mundo do 

adulto. 

 

 Hora da revisão 
 

O tópico Hora da Revisão, apresenta os principais conceitos listados em 

tópicos relacionados ao que foi discutido no capítulo, como exemplificado na figura 

2: 

 

Figura 2 – Hora da revisão 

 
Fonte: Hamburger (2008, p. 56) 

 

Objetivando uma revisão dos conceitos discutidos, os autores optaram por 

enumerar todos os conteúdos estudados.  

É objetivo do texto que o aluno ao reler os tópicos estudados, possa elaborar 

seu próprio resumo com os conceitos estudados, possibilitando uma retomada do 

capítulo destacando aspectos fundamentais aprendidos. 

 

 Atividades 
 

A figura 3 ilustra o ícone Atividades, que apresenta questões elaboradas a 

serem solucionadas pelos alunos através da aplicação dos conceitos adquiridos no 

capítulo, objetivando aprofundar seu conhecimento e fortalecer seus estudos. 



 
 

 
Figura 3 – Atividades 

 
Fonte: Hamburger (2008, p. 56) 

 
As atividades propostas, geralmente são resolvidas com certa facilidade e 

objetivam fazer com que os alunos entendam melhor os conceitos e as leis físicas 

ensinadas. 

Os exercícios são atividades indispensáveis para a aprendizagem do 

conteúdo, no entanto, a maioria deles são compostos por questões abertas ou com 

aplicação direta de fórmulas. 

 

  Vamos experimentar 
 

O ícone Vamos Experimentar exemplificado na figura 4, sugere atividades 

experimentais a serem realizadas no decorrer da aula. 

 



 
 

Figura 4 – Vamos experimentar 

 
Fonte: Hamburger (2008, p. 93) 

 
As atividades experimentais permitem a participação efetiva dos estudantes, 

objetivando despertar a sua curiosidade e favorecer um efetivo envolvimento com a 

sua aprendizagem. 

Nesse contexto, a obra didática apresenta atividades experimentais de fácil 

acesso aos estudantes, pretendendo motivá-los a manusear montagens simples e a 

superar obstáculos na aprendizagem. Entende-se que o aluno pode ser estimulado a 

propiciar uma construção de uma situação nova, aumentando a probabilidade de 

aquisição do conhecimento, ao tentar relacionar o fazer e entender a Física. 

A obra ainda demonstrou indícios de compatibilidade com o exame de 

certificação do TELECURSO, conforme demonstrado no quadro 3, em que a 

questão 9 do exame aplicado no ano de 2011 poderia ser solucionada pelo aluno 

que utilizou o material como fonte de estudos. 



 
 

 

Quadro 3 – Ano 2011 – Questão 9 

 
  Fonte: FIEMG (2017) 

 
A questão quadro 3, envolve conceitos de calorimetria, apresentados pelo 

material analisado, conforme demonstrado no quadro 4 a seguir: 

 
Quadro 3 – Conceitos de calorimetria 

 
 

 

Fonte: Hamburger (2008, p. 31, 32 e 34) 

 

Quando se coloca uma caneca com água para ferver, ocorre transferência de 
energia térmica da chama para a caneca. Ao aquecer, a caneca transfere calor para 
a água. 
A forma de propagação de calor que ocorrer entre a caneca e a água é conhecida 
como 
 

a) condução. 
b) convecção. 
c) radiação. 
d) reflexão. 

DICA: 



 
 

Observa-se que o material didático valoriza os conceitos de calorimetria, 

explorando as formas de propagação de calor (condução, convecção e radiação) 

com imagens variadas, auxiliando na compreensão do Ensino de Física. 

A partir da comparação realizada entre a questão apresentada anteriormente 

e o exame do TELECURSO, entende-se que o material subsidia o estudante a 

responder a atividade proposta no exame. 

De igual modo, a questão do quadro 4 faz parte do TELECURSO 2012: 

 
Quadro 4 – Ano 2012 – Questão 10 

 
Fonte: FIEMG (2017) 

 

A questão proposta no quadro 5 envolve conceitos de associação de 

resistores. Sendo uma associação mista, espera-se que o aluno seja capaz de 

solucioná-la resolvendo primeiramente a associação em série entre os resistores R2 

e R3 e posteriormente com o resultado encontrado, resolva a associação em 

paralelo com o resistor R1. 

Observa-se que o material analisado apresenta atividade similar envolvendo 

associação de resistores, como pode ser visto na Figura 5.  

Observe a figura a seguir: 

 
O valor da corrente elétrica fornecida pela bateria para alimentar o circuito é de 

a) 1,0 A. 
b) 2,0 A. 
c) 3,0 A. 
d) 4,0 A. 

 
DADOS:      DICA: 

V=6V        

R1=6Ω       

R2=R3=3Ω       
 



 
 

 

Figura 5 – Exercício Resolvido – Associação de Resistores 
 

 
Fonte: Hamburger (2008, p. 223 e 224) 

 

Em suma, observa-se que a questão quadro 5 é similar ao exemplo da obra 

analisada, pois a atividade do livro também apresenta uma associação mista de 

resistores, em que o estudante deverá solucionar os resistores em paralelo em 

primeiro momento e logo em seguida encontrará a resistência equivalente pela 

associação em série. 

Desta forma, entende-se que as questões aqui apresentadas prevêem 

indícios de compatibilidade entre o material didático analisado e o exame de 

certificação do TELECURSO. 

 



 
 

2.2. COLEÇÃO ACERVO-EJA 
 

2.2.1. Caracterização da obra 
 
Em 2002, após a realização da primeira edição do ENCCEJA, a Diretoria de 

Avaliação para Certificação de Competências (DACC), do Inep, lançou um material 

didático-pedagógico com 13 volumes contendo os fundamentos do exame e 

disponibilizou material de orientação para os professores e de estudo para os 

candidatos. São 13 volumes: o Livro introdutório, quatro volumes de orientação para 

professores e oito volumes para os estudantes (quatro relativos ao ensino 

fundamental e quatro relativos ao ensino médio). O primeiro volume, intitulado Livro 

introdutório: documento básico, ensino fundamental e médio, expõe as bases 

educacionais e os eixos conceituais que estruturam o ENCCEJA, descreve as áreas 

do conhecimento contempladas nas provas de ensino fundamental e de ensino 

médio e a matriz de competências e habilidades utilizada. O documento traz ainda 

as referências legais utilizadas na construção da política e as portarias de instituição 

e regulamentação do ENCCEJA (BRASIL, 2002). 

O conteúdo de Física está presente no volume dedicado a área Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias. 

A obra é direcionada à EJA, através de uma proposta interdisciplinar, 

dividida em 9 (nove) capítulos, com orientações direcionadas à preparação para o 

exame da área de conhecimento de “Ciências da Natureza e suas Tecnologias” do 

ENCCEJA, em que espera-se que o aluno seja capaz de usar os conhecimentos em 

situações reais de sua vida em sociedade. 

Cada capítulo é composto por um texto básico que discute os 

conhecimentos referentes à competência que se pretende adquirir, divididas em 

boxes: 

1.  Desenvolvendo competências: A obra analisada considera que as 

competências e habilidades expressam um caráter geral, compatível 

com princípios de interdisciplinaridade em relação às ciências naturais 

e de contextualização em relação à realidade histórica, social e 

econômica, considerando-se a efetiva relação dos cidadãos da EJA 

com o mundo do trabalho (BRASIL, 2002). 



 
 

2.  Texto explicativo: O boxe Texto Explicativo contextualiza pequenos 

textos abordando questões sobre temas sociais no âmbito das 

diferentes áreas curriculares. 

O Quadro 6 apresenta uma análise das etapas de Física relacionando-as 

aos principais conteúdos da Física: Mecânica (que envolve Cinemática, Dinâmica, 

Estática, Hidrostática, Hidrodinâmica, Aerostática e Aerodinâmica), Termologia (com 

Termodinâmica e Calorimetria), Ondulatória, Acústica, Óptica e Eletromagnetismo 

(contendo Magnetismo e Eletricidade), bem como se as seções foram contempladas 

nos capítulos. 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

  

O quadro 6 poderá ser utilizado como fonte de pesquisa para o professor 

que deseja localizar conceitos de uma área específica da Física no material didático 

do Acervo-EJA, sendo portanto um suporte facilitador ao manuseio do material. 

 

2.2.2. Relação da obra com a EJA 
 

A relação da obra com a EJA pode ser observada através da linguagem 

adotada, dos termos e expressões usados, objetivando estimular o diálogo do 

estudante com as demais disciplinas presentes no material. 

Quadro 6 – Análise dos capítulos do livro do PNLD-EJA 
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1 A ciência como construção humana Mecânica X X X X 

2 
O papel das tecnologias no mundo 

contemporâneo 

Mecânica, Acústica, 

Ondulatória e Óptica 
X X X X 

3 A tecnologia em nosso dia-a-dia 
Ondulatória e 

Eletromagnetismo 
X X X X 

7 Conhecimentos físicos e a vida atual 
Mecânica, Termologia e 

Eletromagnetismo 
X X X X 



 
 

Os conteúdos são abordados de forma interdisciplinar, com situações 

cotidianas, facilitando a compreensão do aluno jovem e adulto. 

A obra revela aspectos gráficos, tais como: tabelas, figuras e imagens, no 

entanto, apresenta alguns problemas no que diz respeito a cores, pois todos estão 

em preto e branco. Nesse aspecto, o aluno pode se sentir desmotivado ao visualizar 

algum fenômeno físico de óptica, por exemplo um arco-íris, sem cores. 

Por fim, percebe-se que a obra foi reeditada em 2006 e até a finalização 

desse trabalho, não houve nenhum tipo de nova atualização, provavelmente pelo 

fato de o ENEM ter se transformado em um exame de certificação em 2010 e 

provavelmente haverá novo material para o ENCCEJA que retoma sua atividade em 

2017. 

 

2.2.3. Uso da obra em sala de aula 
 

 
A obra traz perspectiva de uso interdisciplinar com atividades de forma 

articulada. É importante ressaltar que o professor deverá saber lidar com várias 

disciplinas, pois os conceitos físicos se misturam com os dos demais conteúdos do 

currículo do ensino médio. 

A obra analisada considera que as competências e habilidades expressam 

um caráter geral, compatível com princípios de interdisciplinaridade em relação às 

ciências naturais e de contextualização em relação à realidade histórica, social e 

econômica, considerando-se a efetiva relação dos cidadãos da EJA com o mundo 

do trabalho (BRASIL, 2002). 

Assim como o ENEM, o ENCCEJA apresenta no Livro Introdutório a Matriz 

de Referência do ENCCEJA, um documento que descreve habilidades e 

competências exigidas dos candidatos. 

Baseado nas informações obtidas no site do INEP, a seguir estão 

apresentadas apenas as habilidades específicas identificadas do conteúdo de 

Física: 

 

H6 – Identificar diferentes ondas e radiações relacionando-as aos seus usos 
cotidianos, hospitalares ou industriais. 
H7 – Relacionar as características do som com a sua produção e recepção, 
e as características da luz aos processos de formação de imagens. 



 
 

H8 – Analisar variáveis como pressão, densidade e vazão de fluidos para 
enfrentar situações que envolvam problemas relacionados à água ou ao ar 
em processos naturais e tecnológicos. 
H11 – Utilizar terminologia científica adequada para descrever situações 
cotidianas apresentadas de diferentes formas. 
H12 – Interpretar e dimensionar circuitos elétricos domésticos ou em outros 
ambientes, considerando informações dadas sobre corrente, tensão, 
resistência e potência. 
H13 – Relacionar informações para compreender manuais de instalação e 
utilização de aparelhos ou sistemas tecnológicos de uso comum. 
H15 – Selecionar procedimentos, testes de controle ou outros parâmetros 
de qualidade de produtos, conforme determinados argumentos ou 
explicações, tendo em vista a defesa do consumidor. 
H26 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de 
linguagem e representação usadas nas Ciências, como texto discursivo, 
gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. 
H31- Descrever e comparar características físicas e parâmetros de 
movimentos de veículos, corpos celestes e outros objetos em diferentes 
linguagens e formas de representação. 
H32 – Reconhecer grandezas significativas, etapas e propriedades térmicas 
dos materiais relevantes para analisar e compreender os processos de 
trocas de calor presentes nos sistemas naturais e tecnológicos. 
H 33- Utilizar leis físicas para prever e interpretar movimentos e analisar 
procedimentos para alterá-los ou avaliá-los, em situações de interação física 
entre veículos, corpos celestes e outros objetos. 
H34 – Comparar e avaliar sistemas naturais e tecnológicos em termos de 
potência útil, dissipação de calor e rendimento, identificando as 
transformações de energia e caracterizando os processos pelos quais elas 
ocorrem. 
H35 – Analisar diversas possibilidades de geração de energia para uso 
social, identificando e comparando as diferentes opções em termos de seus 
impactos ambiental, social e econômico (BRASIL, 2002). 
 



 
 

 Em síntese, o boxe “Desenvolvendo Competências”, pode ser visualizado 

no quadro 7:  

 
Quadro 7 – Boxes “Desenvolvendo Competências” do Volume Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias 

  

 

 

 
 

Fonte: Murrie (2006, p. 19, 50, 68 e 212) 
 

Podemos observar que os boxes apresentam atividades que objetivam 

ampliar o conhecimento dos alunos através da promoção da aprendizagem 

significativa com a interpretação de representações gráficas, tabelas ou gráficos. 

Desta feita, os PCN recomendam: 

 

utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas 
para a expressão do saber físico. Ser capaz de discriminar e traduzir as 
linguagens matemática e discursiva entre si. (BRASIL, 1998, p.29). 
 

Desta forma, entende-se o material objetiva promover a aprendizagem por 

intermédio da utilização de representações gráficas que relacionam os conceitos da 

Física. 



 
 

Constata-se, portanto, que as representações descritas na obra, 

provavelmente pretendem instigar a curiosidade e despertar o interesse no aluno, 

pressupondo um processo comunicacional elaborado para o contexto do livro 

didático com o objetivo de promover a construção do conhecimento, atuando como 

elemento explicativo em um determinado campo da Física. 

Considerando que os PCN recomendam que o aluno compreenda a Física 

no mundo vivencial e nos equipamentos, descobrindo o “como funciona” de 

aparelhos, a figura 6, convida o aluno a identificar diferentes radiações e ondas, 

relacionando-os aos seus usos cotidianos.  

 

Figura 6 – Boxe Desenvolvendo Competências I 

 
Fonte: Murrie (2006, p. 41) 

 

Entende-se que o uso de imagens faz com que o texto torne-se atrativo. De 

fato, percebe-se a abordagem de uma Física cujo significado o aluno possa 

perceber no momento em que aprende, e não em um momento posterior ao 

aprendizado, considerando o mundo vivencial dos alunos, sua realidade e os objetos 

que lidam. (BRASIL, 1998, p.23 e 29). 

Neste sentido, entende-se que o objetivo da linguagem visual foi de 

estabelecer articulação entre o conhecimento físico com os conhecimentos 

adquiridos no cotidiano através da familiaridade e utilização do aparelho 

promovendo a conexão entre o dia a dia e o conteúdo proposto. 

O boxe “Texto Explicativo” contextualiza pequenos textos abordando 

questões sobre temas sociais no âmbito das diferentes áreas curriculares. 

A figura 7, retirada da obra didática, apresenta conceitos como ruídos 

toleráveis para o organismo, conceitos de decibéis, bem como as diversas 

tecnologias para se armazenarem sons, abordados num fluxo contínuo de 

aprendizagem.  



 
 

Figura 7 – Boxe Texto Explicativo 

 
Fonte: Murrie (2006, p. 210) 

 

Pretende-se, através deste texto, que o aluno compreenda que as 

intervenções do ser humano implicam alterações nos ambientes, tomando 

consciência da importância de atitudes que visem à conservação dos ambientes. 

Nesse sentido, observa-se que o texto considera a interdisciplinaridade 

quando descreve diversos conceitos em torno de um tema comum, buscando 

unificar o conhecimento, que tem por finalidade a contribuição dos pontos de vista 

de cada campo do conhecimento e a cooperação conjunta para o entendimento 

global do assunto. 

Desta forma, os autores buscam produzir uma linguagem de fácil 

compreensão em sintonia com as expressões utilizadas pelos discentes da EJA. 

Entende-se que os textos abordados fazem a interlocução entre o tema e a 

realidade dos alunos, permitindo-lhes emitir opiniões e fundamentar decisões em 

suas vivências. 

A figura 8, apresenta uma questão aplicada pelo ENCCEJA no ano de 2011, 

quando comparado com a figura 9, retirada do material do Acervo-EJA, pode-se 

comprovar indícios de compatibilidade entre o material didático e o exame de 

certificação nacional, pois o material apresenta conceitos físicos próximos daqueles 

abordados no exame. 



 
 

A questão da figura 8, aborda o assunto de eletricidade, relacionando 

conceitos de potência, tensão e corrente elétrica. Trata-se de uma questão bem 

elaborada com texto-base, enunciado e alternativas, que abordam o funcionamento 

de aparelhos elétricos residenciais. 

 

Figura 8 – Questão 9 – ENCCEJA 

 
Fonte: ENEMBULANDO (2017) 

 

A figura 8 apresenta um circuito residencial, em que os aparelhos estão 

associados na mesma tensão com potências distintas. Espera-se que o indivíduo 

seja capaz de relacionar o valor das potências apresentadas para cada aparelho 

com a respectiva corrente elétrica, sendo capaz de classificá-los em ordem 

crescente. 

A utilização da imagem visa uma melhor compreensão da atividade, pois 

promove a relação direta dos aparelhos utilizados pelo indivíduo em seu cotidiano. 

A partir dessas afirmações, vale destacar que o material didático analisado 

traz conceitos de Potência e Corrente Elétrica, conforme demonstrado na figura 9. 

 

 

 



 
 

Figura 9 – Desenvolvendo Competências 

 
  Fonte: Murrie (2006, p. 99) 

 

Percebe-se que o material traz informação que relaciona a potência do 

aparelho com a respectiva corrente, confirmando o proposto na questão de que 

quanto maior a potência maior será a corrente. Nesse sentido, entende-se que os 

conhecimentos apresentados no material subsidiam o aluno para responder a 

questão. 

O material apresenta um banco razoável de questões no boxe 

“desenvolvendo competências” com situações que promovem a análise, observação, 

discussão e interpretação, contribuindo para uma aprendizagem significativa. 

O item mostrado na figura 10, fez parte do ENCCEJA 2002: 

 

Figura 10 – Questão 35 – ENCCEJA 

 
Fonte: ENEMBULANDO (2017) 

 

Essa questão novamente contempla uma proposta de conscientização do 

aluno, indicando a utilização de fontes de energia alternativas. 

Observa-se também que a questão promove a interdisciplinaridade, pois 

prevê disciplinas em diálogo, visto que os conceitos de fontes de energias 

alternativas podem ser vistas em disciplinas como a Geografia ou a Biologia. 



 
 

A obra analisada apresenta em seu Capítulo VII, página 225, conceitos de 

fontes de energia alternativas, conforme demonstrado na figura 11.  

 

Figura 11 – Geradores e rendimentos 

 
Fonte: Murrie (2006, p. 225) 

A figura 11 apresenta os tipos de transformação das usinas Fotovoltaica, 

Termoelétrica, Eólica e Hidrelétrica, argumentando que apenas a usina termoelétrica 

pode utilizar fonte não renovável. 



 
 

A partir dos conhecimentos apresentados na figura 11, comparados à 

questão relativa apresentada na figura 10, entende-se como provável que o 

estudante, ao utilizar o material como fonte de referência, possa identificar as fontes 

renováveis na questão, comprovando a intenção do material, de subsidiar o aluno 

para o exame. 

Por fim, a partir da comparação realizada entre o exame do ENCCEJA e o 

material didático do Acervo-EJA, entende-se que há elementos compatíveis e 

similares entre eles, sendo possível verificar indícios de que ambos são consoantes. 

Por fim, levando em consideração os assuntos trabalhados e as atividades 

propostas, percebe-se que há uma preocupação da obra em preparar o indivíduo 

para o exame do ENCCEJA.  

 

2.3. COLEÇÃO PNLD-EJA 
 

2.3.1. Caracterização da obra 
 

O material didático do PNLD-EJA está disposto em três volumes, sendo 

separadas por três áreas de conhecimento, que alcança doze componentes 

curriculares para todos os anos do Ensino Médio. 

A Física faz parte do volume de Ciências da Natureza e Matemática que 

abrange Química, Física, Biologia e Matemática e está dividido em Etapas, embora 

no início de cada capítulo seja nomeada a disciplina diretamente relacionada, quase 

a totalidade dos conteúdos podem ser abordados interdisciplinarmente favorecendo 

a integração de conhecimentos. 

Segundo Biella e Castro (2010), o ensino com cotidiano do aluno deve ser 

contextualizado, sendo um dos princípios norteadores básicos da EJA, uma vez que 

o trabalhador-aluno constrói competências através do seu contexto de vida: familiar, 

profissional, familiar e cultural. 

Nessa perspectiva, a obra apresenta os conteúdos de forma problematizada 

ao cotidiano do aluno, através de linguagem acessível, favorecendo a ampliação dos 

conhecimentos de jovens e adultos que buscam uma maior qualificação profissional. 

A obra didática está dividida em seções, organizando os conteúdos da 

seguinte maneira: 



 
 

Seção para criar: responsável pelo estímulo à criatividade com base em um 

tema, uma técnica ou um conceito estudado no capítulo; 

Seção para refletir: busca ampliar um tema estudado para promover uma 

reflexão que coloque os estudantes na situação de buscar novas respostas; 

Seção experimentar: apresenta situações que levam o estudante a realizar 

experimentos físicos que vão além dos desenvolvidos em laboratórios, pois 

envolvem materiais facilmente encontrados, promovendo um aprendizado 

contextualizado e a subsequente construção do conhecimento; 

Seção debater: espaços para que grupos ou indivíduos com pontos de vista 

diferentes possam apresentar os seus argumentos e esclarecer dúvidas; 

Seção ler gráfico: espaço para o desenvolvimento da capacidade cognitiva 

através da interpretação de gráficos, objetivando uma relação entre o raciocínio 

lógico e a capacidade de lidar com gráficos; 

Seção ler imagem: apresenta textos não-verbais, objetivando contribuir de 

diferentes formas para a aprendizagem dos conceitos de Física; 

Seção pesquisar: propõe a pesquisa como princípio educativo, no intuito de 

formular perguntas, levantar dúvidas, investigar, analisar, refletir e aprofundar 

princípios da Física não suficientemente conhecidos pelos discentes; 

Seção ampliar seus estudos: objetivo de ampliar os conhecimentos dos 

alunos acerca de conceitos e conteúdos da Física, essa seção os estimula a 

pesquisar em sites ou livros, promovendo a aprendizagem, ampliando o campo de 

entendimento dos assuntos abordados, evidenciando uma concepção de ensino e 

aprendizagem não pela reprodução de conhecimentos, mas pela ação refletida que 

constrói conhecimentos; 

Seção aplicar conhecimentos: demonstra poucos exercícios para 

aprofundar os conhecimentos em estudo, com atividades que abrangem questões 

qualitativas, quantitativas, análise de gráficos, tabelas e questões de exames de 

certificação, tais como ENCCEJA, o velho e o novo ENEM, com soluções das 

atividades ao final, objetivando aprofundar os conhecimentos em estudo. Pela 

escassez de atividades, é recomendável que o professor proponha novas atividades 

e exercícios através de materiais voltados ao público da EJA. 

O Quadro 7 apresenta uma análise das etapas de Física relacionando-as 

aos principais conteúdos da Física: Mecânica (que envolve Cinemática, Dinâmica, 

Estática, Hidrostática, Hidrodinâmica, Aerostática e Aerodinâmica), Termologia (com 



 
 

Termodinâmica e Calorimetria), Ondulatória, Acústica, Óptica, Astronomia, 

Eletromagnetismo (contendo Magnetismo e Eletricidade) e Física Moderna, bem 

como  se as seções foram contempladas nos capítulos. 

 

Quadro 7 – Análise dos capítulos do livro do Acervo EJA - MEC 
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2 
Sem energia, nada 

feito! 
Termologia   X X   X  X 

7 
Consumo de energia: 

medidas e contas 
Eletromagnetismo X X   X  X  X 

10 
Quem não se 

comunica... 

Ondulatória e 

Acústica 
 X X X   X  X 

2 Luzes, câmera, ação! Óptica  X X      X 

4 
Estava escrito nas 

estrelas 
Astronomia  X X X   X X X 

7 
“Contudo, ela se 

move!” 
Mecânica  X X    X X X 

10 A todo vapor Termologia  X  X   X X X 

2 
Um choque elétrico na 

modernidade 
Eletromagnetismo   X X   X X X 

5 
O eletromagnetismo 

nosso de cada dia 
Eletromagnetismo   X X   X  X 

8 
A Física por trás da 

Medicina 
Física Moderna  X X   X   X 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

O quadro demonstrado anteriormente poderá ser utilizado como uma 

ferramenta pelo professor, em que o docente poderá localizar de forma rápida os 

conteúdos físicos abordados em cada capítulo, facilitando a busca por um 

determinado tema. 

 



 
 

2.3.2. Relação da obra com a EJA 
 

A obra analisada respeita as diversidades e as trajetórias da EJA, propondo-

se a articular os conteúdos com as experiências de vida dos alunos, de forma 

contextualizada, valorizando os conhecimentos da sua vivência. 

O texto incorpora conceitos físicos construídos nas últimas décadas com 

produção textual que favorecem uma compreensão real, além de estimular uma 

postura ativa do aluno e a mediação do professor. 

Ao promover as discussões sobre a Física, o livro didático apresenta temas 

interdisciplinares objetivando o estudo conectado das demais disciplinas integradas 

a obra, criando oportunidades para que os docentes de várias áreas possam integrar 

os conteúdos. 

Para Cazorla e Castro (2008), o apelo da representação gráfica deve-se à 

sua eficiência ao transmitir informações, além de ser visualmente mais prazerosa, 

existindo evidências de que os formatos gráficos apresentam a informação mais 

amena para as pessoas perceberem e raciocinarem mais facilmente. 

Desta forma, podemos observar nesta obra que a abordagem da Física é 

realizada através de tabelas, gráficos, figuras e imagens, com a intenção de 

desenvolver a capacidade cognitiva do aluno, objetivando uma relação entre o 

raciocínio lógico e a capacidade de lidar com figuras. 

 

2.3.3. Uso da obra em sala de aula 
 

O material didático apresenta uma descrição sucinta da Física, organizada 

em seções através de um conjunto diversificado de atividades problematizadoras, 

objetivando integrar o aluno ao material didático, estimulando a participação ativa do 

jovem e adulto em sala de aula. São frequentes as atividades em que os discentes 

são estimulados a interagir com o professor e com outros colegas. 

Embora seja um material que trabalhe de forma contextualizada e 

interdisciplinar, a transposição didática dos recursos oriundos deste material não é 

uma tarefa fácil e simples de ser utilizado em sala de aula, pois exige que o 

professor saiba articular as situações do cotidiano do aluno de EJA. 



 
 

A obra apresenta textos e seções para criar, refletir, pesquisar, experimentar 

com propostas de debates em sala de aula sobre questões discutidas na atualidade, 

relacionando-as com as vivências do aluno.  

 

 Seção para criar 
 

A figura 12 ilustra a seção Para Criar, que, segundo os autores, foi pensada 

como responsável pelo estímulo à criatividade com base em um tema, uma técnica 

ou um conceito estudado no capítulo. 

 
Figura 12 – Seção Para Criar 

 
Fonte: Scrivano (2013, p.74) 

 

Para Netto (1987), o ponto de partida para que ocorra aprendizagem, é o 

educando reconhecer que necessita aprender alguma coisa, pois são os motivos 

que ativam e despertam o organismo. 

Constata-se que essa seção buscou promover a motivação do discente 

criando estímulos capazes de despertar a motivação para o aprender, criando 

situações potencializadoras do desenvolvimento do pensamento crítico e da tomada 

de decisões, contribuindo para a construção do conhecimento de jovens e adultos, 

que devem ser estimulados em sua criatividade e imaginação. 

 

 

 



 
 

 Seção para refletir 
 

Percebe-se que essa seção busca ampliar um tema estudado para promover 

uma reflexão ao colocar os estudantes na situação de buscar novas respostas, 

conforme demonstrado na figura 13. 

 
Figura 13 – Seção Para Refletir 

 
Fonte: Scrivano (2013, p. 98) 

 

Essa atividade estabelece vínculos entre o sujeito e o seu mundo, 

requisitando para isso o conhecimento da Física e possibilitando envolvimento 

reflexivo nas diferentes concepções sobre o assunto. 

Borges (2002) afirma que deve ser solicitado aos alunos que façam algo 

além de recordar uma fórmula, pois a emissão de hipóteses colabora para a 

formação de uma visão dinâmica de Física, estabelecendo envolvimento reflexivo 

em relação aos conteúdos abordados. 

Nesse sentido, tal seção permite uma correlação entre a proposta 

metodológica da obra e o público a qual se destina, contribuindo assim, para a 

formação do cidadão jovem e adulto. 

 

 Seção experimentar 
 

Segundo Yarema (2008), as atividades experimentais configuram-se como 

uma estratégia de ensino indispensável no processo de desenvolvimento das 

competências em Física, porque, diante de situações desafiadoras, o aluno é 

estimulado a levantar hipóteses a partir da mobilização dos conhecimentos, além de 

relacionar teoria e prática e unir processos naturais observados à interpretação de 

fenômenos. 



 
 

Nesse aspecto, esta seção apresenta situações que levam o estudante a 

realizar experimentos físicos que vão além dos desenvolvidos em laboratórios, pois 

envolvem materiais facilmente encontrados, promovendo um aprendizado 

contextualizado e a subsequente construção do conhecimento, conforme 

exemplificado na figura 14: 

 
Figura 14 – Seção Experimentar 

 
Fonte: Scrivano (2013, p.100) 

 
No mesmo sentido, Neves, Caballero e Moreira (2006) afirmam que as 

atividades experimentais são fundamentais para familiarizar o estudante com o 

mundo físico e para construir um campo de experiências pessoais através da 

manipulação de objetos e organismos. Entende-se que desse modo, os alunos são 

encorajados a explorar e testar suas ideias. 

Assim, é possível afirmar que a obra pactua com as ideias de Yarema (2008), 

ao intencionar promover a aprendizagem do aluno, através de experimentos que 

enriquecem e ilustram situações da Física cotidiana. 

 



 
 

 Seção debater 
 

Os debates podem ser considerados como espaços para que grupos ou 

indivíduos com pontos de vista diferentes possam apresentar os seus argumentos e 

esclarecer dúvidas. 

 Como exemplo a seção ilustrada na figura 15, objetiva o diálogo entre os 

grupos com temas relevantes capazes de enriquecer os conhecimentos do aluno da 

EJA. 

 

Figura 15 – Seção Para Debater 

 
Fonte: Scrivano (2013, p.213) 

 

A atividade é fundamental para ampliar o tema proposto e contribuir para 

que a argumentação dos estudantes nos debates seja sustentada por 

conhecimentos científicos, além do senso comum, ampliando sua visão de mundo. 

Podemos observar que esta estratégia é potencialmente efetiva, ao 

possibilitar ao aluno a formulação de hipóteses com os colegas de classe, pois o 

debate pretende instigar a sua reflexão sobre um determinado tema. 

 

 Seção ler gráfico 
 

Cazorla e Castro (2008) defende que o apelo da representação gráfica, 

deve-se à sua eficiência ao transmitir informações, além de ser visualmente mais 

prazerosa, existindo evidências de que os formatos gráficos apresentam a 

informação mais amena para as pessoas perceberem e raciocinarem mais 

facilmente. 

Podemos observar que as intenções pretendidas nesta seção são de 

desenvolvimento da capacidade cognitiva através da interpretação de gráficos, 



 
 

objetivando uma relação entre o raciocínio lógico e a capacidade de lidar com eles, 

como exemplificado na figura 16. 

 

Figura 16 – Seção Ler Gráfico 

 
Fonte: Scrivano (2013, p.65) 

 

Os PCN também recomendam aos professores incentivarem a interpretação 

de gráficos, tabelas e medidas publicados pelos diversos meios de comunicação, a 

fim de que o aluno saiba posicionar-se de forma crítica diante dessas informações. 

(BRASIL, 1998, p.43). 

É possível observar nos telejornais, revistas e internet, o uso crescente de 

informações expressas na forma de gráficos ou tabelas, destacando assim sua 

importância e eficácia na abordagem da EJA, pois são recursos que unem 

transmissão de informações relevantes e uma solução visual que organiza os 

conteúdos e desperta a curiosidade dos leitores, telespectadores e internautas. 

 

 Seção ler imagem 
 

Santaella (2012) afirma que tanto a imagem quanto o texto, podem 

necessitar de uma explicação verbal para esclarecer o seu contexto. Quando se 

trata do ensino e aprendizagem de Física para alunos da EJA, a junção entre 



 
 

imagem e palavras é o que melhor se aplica para a ampliação de seus 

conhecimentos, como exemplificado na figura 17. 

 

Figura 17 – Seção Ler Imagem 

 
Fonte: Scrivano (2013, p.408) 

 

Para Piccinini (2012), as imagens podem possuir poder de sensibilização, 

convencimento e de persuasão, mas a habilidade de leitura de imagens precisa ser 

tratada como algo a ser aprendido na escola. Essa aprendizagem da leitura da 

imagem é central para a construção de uma visão situada e crítica da realidade e do 

conhecimento. 

Ainda, segundo Carneiro et al. (2007), uma imagem pode auxiliar a 

aprendizagem de conhecimentos científicos. Mas para tanto, o professor deve 

auxiliar o aluno na sua leitura, pois a imagem por si só não pode ser considerada 

uma fonte de aprendizagem. É verdade que toda imagem passa uma mensagem, 

mas o seu uso na sala de aula, como um suporte à aprendizagem dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos deve ser “orientado”, caso contrário a 

interpretação do fenômeno ou objeto estudado pelos alunos pode ser muito distante 

do consenso cientifico vigente. (CARNEIRO et al., 2007, p.1-2). 

Nessa perspectiva, constata-se que esta seção visa tornar o livro mais rico, 

sendo capaz de contribuir e auxiliar no processo de ensino dos conceitos Físicos, 

servindo de subsídio para uma aprendizagem significativa. 

 



 
 

 Seção pesquisar 
 

A palavra pesquisar, segundo Ferreira (2009), significa procurar, indagar, 

investigar ou, ainda, revelar algum conhecimento que se presume existir ou de que 

se necessita, como ferramenta para o crescimento ou para o desenvolvimento da 

vida.  

Nessa linha de raciocínio, conforme ilustrada na figura 18, a seção propõe a 

pesquisa como princípio educativo, no intuito de formular perguntas, levantar 

dúvidas, investigar, analisar, refletir e aprofundar princípios da Física não 

suficientemente conhecidos pelos discentes.  

 

Figura 18 – Seção Pesquisar 

 
Fonte: Scrivano (2013, p.241) 

 

Percebemos que essa seção tem como princípio educativo superar a 

perspectiva conteudista e disciplinar, trabalhando com o cotidiano e as experiências 

dos jovens e adultos, associando o ensino e a pesquisa com a intenção de contribuir 

para o aprofundamento de conhecimentos, favorecendo uma formação mais 

abrangente. 

 

 Seção para ampliar seus estudos 
 

Identificamos que, com o objetivo de ampliar os conhecimentos dos alunos 

acerca de conceitos e conteúdos da Física, essa seção pretende estimular a 

pesquisa em sites ou livros, promovendo a aprendizagem, ampliando o campo de 

entendimento dos assuntos abordados, evidenciando uma concepção de ensino e 



 
 

aprendizagem não pela reprodução de conhecimentos, mas pela ação refletida que 

constrói conhecimentos, conforme exemplificado na figura 19. 

 
Figura 19 – para ampliar seus estudos 

 
Fonte: Scrivano (2013, p.74) 

 
 Seção aplicar conhecimentos 

 

A seção apresenta exercícios, demonstrados na figura 20, que objetiva 

aprofundar os conhecimentos em estudo, com atividades que abrangem questões 

dissertativas para debater e pesquisar, objetivando estimular o interesse científico do 

discente e questões fechadas para aprofundar os conhecimentos em estudo. 

Observa-se que a maioria das atividades são retiradas dos exames nacionais para 

certificação em massa, tais como ENEM e ENCCEJA. 

 

Figura 20 – Seção Aplicar Conhecimentos 

 
Fonte: Scrivano (2013, p.222) 

 



 
 

Segundo Dante (1991), é possível por meio da resolução de problemas 

desenvolver no aluno iniciativa, espírito explorador, criatividade, independência e a 

habilidade de elaborar um raciocínio lógico e fazer uso inteligente e eficaz dos 

recursos disponíveis, para que ele possa propor boas soluções às questões que 

surgem em seu dia-a-dia, na escola ou fora dela. 

Para Choppin (2004), o livro didático propõe exercícios e atividades que, 

visam facilitar a memorização dos conhecimentos, favorecer a aquisição de 

competências disciplinares ou transversais, a apropriação de habilidades, de 

métodos de análise ou de resolução de problemas. 

Nesse contexto, embora o material demonstre a intenção dos autores de 

simplificar o livro e reduzir o conteúdo para os estudantes da EJA, há indícios de 

atividades para aprofundamentos dos conhecimentos em estudo, visando uma 

estratégia de ensino pautada na proposta de resolução de atividades aplicadas em 

exames de certificação em massa, uma vez que em alguns capítulos foram 

encontradas questões do ENEM e ENCCEJA 

A constatação da existência de questões dessas avaliações no material 

analisado indicam, que os autores tiveram a intenção de torná-los notórios, embora 

o estudo tenha permitido identificar que o material didático não fora concebido para 

tal, como veremos adiante. 

Com a proposta de verificar indícios de compatibilidade entre o PNDL-EJA e 

o ENEM, apresenta-se a seguir uma questão do ENEM 2014, no quadro 8: 



 
 

 
Quadro 8 – Questão 77 – ENEM 2014 

 

Fonte: INEP (2016) 
 

A questão envolve assuntos de mecânica e poderá ser solucionada ao 

observarmos que os três pêndulos são idênticos, demonstrando um sistema 

conservativo, logo, a sua energia total não varia. A condição pode ser confirmada na 

alternativa C, considerando que a velocidade com que as três esferas incidem é 

igual à velocidade das três esferas que partem, imediatamente após a colisão. 

O pêndulo de Newton pode ser constituído por cinco pêndulos idênticos suspensos 
em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de três pêndulos são 
deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo 
elasticamente com as outras duas esferas, que inicialmente estavam paradas. 

 

O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em: 
 

 



 
 

Mais uma vez é considerada a expressividade dos símbolos não verbais, em 

que a imagem deve ser interpretada pelo olhar, cabe ressaltar que, embora a 

interpretação da figura seja de caráter não verbal, os conceitos físicos devem ter 

sido trabalhados de forma consistente para que o aluno consiga responder a 

questão. 

Nesse contexto, é oportuno destacar que, no material didático analisado, 

não foi encontrado nenhum conceito ou abordagem a respeito do pêndulo de 

Newton, não deixando claro se os autores descartaram o conteúdo por grau de 

importância ou dificuldade. 

O item seguinte fez parte do ENEM 2013, no quadro 9: 

 

Quadro 9 – Questão 48 – ENEM 2013 

 
Fonte: INEP (2016) 

 

O conteúdo da questão envolve calorimetria e poderá ser solucionada 

observando que a lâmpada está no centro das duas garrafas, em que as mesmas 

recebem a mesma quantidade de calor, no entanto, a variação de temperatura 

ocorrerá naquela que tiver o maior calor específico, que será a de cor preta, logo, a 

variação será maior tanto no aquecimento quanto no resfriamento da garrafa preta. 

A partir dessa exposição, pode-se observar o uso de imagem, em que os 

elementos de visibilidade são levados em consideração. 

Nesse contexto, é interessante perceber que o material didático analisado 

apresenta imagens como exemplificado na Figura 21, demonstrando que, em termos 

gerais, há semelhança entre o ENEM e o material analisado.  

Em um experimento, foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra de preto, acopladas cada uma a um 
termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas, foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada 
incandescente. Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das garrafas: 
a) enquanto a lâmpada permaneceu acesa e b) após a lâmpada ser desligada e atingirem equilíbrio térmico com o ambiente. 

 
A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da branca, durante todo experimento, foi 

a) igual no aquecimento e igual no resfriamento. 
b) maior no aquecimento e igual no resfriamento. 
c) menor no aquecimento e igual no resfriamento. 
d) maior no aquecimento e menor no resfriamento. 
e) maior no aquecimento e maior no resfriamento. 

 



 
 

 
Figura 21 – Exemplo de Representação Gráfica 

 
Fonte: Scrivano (2013, p.222) 

 

Nessa perspectiva, pode-se perceber certa coerência na inserção de 

imagens no livro didático, considerando a iniciativa como sendo positiva, tendo em 

vista que a figura pode ser considerada como um recurso facilitador da leitura e 

compreensão dos conteúdos. 

Embora sejam encontrados na obra questões do ENEM, o material 

analisado apresenta baixa profundidade dos conteúdos de Física e uma quantidade 

mínima de cálculos e fórmulas, deixando alguns conteúdos sem abordagem, não 

deixando claro se os conteúdos não contemplados são considerados de difícil 

compreensão, ou se não se reconhece sua relevância para o público da EJA. 

 
 



 
 

 
3. CONCLUSÕES 

 

O questionário respondido pelos docentes de Física para a Educação de 

Jovens e Adultos permitiu identificar que os professores dessa modalidade de 

ensino desconheciam a disponibilidade de materiais didáticos específicos para a 

EJA, além daqueles disponibilizados pelo Governo Federal através do Programa 

Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos. 

Nessa perspectiva, é oportuno destacar que este produto educacional 

buscou preencher as lacunas apontadas pelos docentes ao apresentar os materiais 

didáticos do TELECURSO, Acervo-EJA e PNLD-EJA, caracterizando-os e 

procurando indícios de compatibilidade desses com seus respectivos exames de 

certificação, buscando observar se os materiais proporcionam subsídios suficientes 

para que os alunos enfrentem os exames do TELECURSO, ENCCEJA e ENEM. 

De modo geral, os materiais analisados apresentaram preocupação em 

vincular o cotidiano dos alunos na abordagem dos conteúdos, promovendo a 

interação com representação gráfica, tornando o material atrativo e interessante 

para o aluno. Apenas o material didático do Acervo-EJA foi construído com figuras 

em preto e branco, podendo ser considerado pelo aluno como um fator 

desmotivador, ao não conseguir visualizar fenômenos físicos coloridos. 

Ao ser comparado com seus respectivos exames de certificação, nota-se de 

uma lado que os materiais do TELECURSO e Acervo-EJA abordaram conceitos e 

exemplos mais próximos de seus respectivos exames. De outro lado, o PNLD-EJA,  

concebido em formato reduzido e com baixo aprofundamento de conteúdos, não 

fornece subsídios suficientes, não sendo indicado como única fonte de referência 

para realização do ENEM, que se configurou como o exame de certificação do 

ensino médio entre 2010 e 2016. 

Por fim, a realização desta pesquisa e consequentemente a produção do 

guia, além de ter proporcionado aprendizado a este pesquisador, pretende auxiliar 

professores de Física na escolha e utilização de materiais para a EJA, almejando 

que, desta maneira, esta pesquisa possa servir de incentivo para outros 

pesquisadores nesta modalidade de ensino. 
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