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RESUMO
O presente texto tem como objetivo identificar e discutir as dificuldades mais evidentes dos
estudantes da Educação de Jovens e Adultos ao estudarem Química que se tornam obstáculos
de aprendizagem. Este estudo configura-se como uma pesquisa de campo, cuja abordagem é
qualitativa. Envolveu uma turma do 1º ano do Ensino Médio, constituída por 21 mulheres, do
Centro de Educação de Jovens e Adultos “15 de outubro” de Barra do Bugres, estado de Mato
Grosso/BRASIL. Para coletar dados, utilizou-se um questionário e entrevistas
semiestruturadas. A análise das respostas permitiu compreender os obstáculos que dificultam
a construção de aprendizagens com significado. Constatou-se que as dificuldades mais
evidentes desses estudantes ao estudarem a Química estão relacionadas à falta de
entendimento nas explicações dos professores, à complexidade dos conteúdos e à
incompreensão de fórmulas ou dos cálculos envolvidos na construção dos conceitos químicos.
Palavras-chave: Obstáculos pedagógicos. Modalidade de ensino.
significado.
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1 INTRODUÇÃO

Na atual conjuntura, a prática pedagógica observada na maioria das salas de aula está
longe de atender as transformações exigidas pela contemporaneidade, pois está calcada em
metodologias tradicionais de ensino que não favorecem a produção do conhecimento,
tampouco a transformação social. O que se observa é uma educação centrada no cumprimento
de programas pré-estabelecidos sem a preocupação com a validade destes conhecimentos.
Neste ambiente, os estudantes não são estimulados a solucionar problemas de seu
cotidiano, ou seja, preocupam-se apenas, na melhor das hipóteses, em responder corretamente
às avaliações a que são submetidos com a intenção de certificação ou credenciamento ao
ensino superior. Este tipo de educação não qualifica os estudantes na obtenção de sucesso
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profissional, nem na melhoria de qualidade de vida. A educação desvinculada da realidade,
pautada em formas tradicionais de ensino que priorizam a memorização, os resultados e o
individualismo, desmotiva os estudantes por não apresentar atrativos e não responder a suas
inquietações e necessidades.
Outro aspecto a ser considerado é que a escola recebe estudantes que, de certa forma,
ficaram excluídos do processo da aprendizagem, pelo fato de não terem tido acesso à
escolarização ou à sua continuidade na idade adequada. Nesta retomada aos estudos, na
tentativa de buscar um futuro melhor, eles procuram respostas imediatas para acalentar seus
anseios. Dessa forma, entende-se que compete à escola oferecer um ensino de qualidade que,
além de profissionalizar jovens e adultos, ajude-os a solucionar problemas de seu cotidiano,
uma educação voltada para o contexto social desses indivíduos.
Frente a essa problemática, Nóvoa (2009) salienta que a contemporaneidade exige dos
professores uma grande capacidade de contextualizar a escola para que ela assuma seu papel
social, e assim valorizar aquilo que é de sua competência, a saber, a formação humana.
O papel do professor é preferencialmente o de ensinar a perguntar em vez de fornecer
respostas, já que uma boa pergunta requer a utilização do conhecimento prévio de maneira
significativa, dada a grande quantidade de informações com que o estudante interage, com
generalidades, especificidades ou trivialidades disponibilizadas pelos meios de comunicação
(DEMO, 2001). É fundamental que ele saiba selecionar e analisar quais questões são
relevantes para a sua aprendizagem (saber perguntar). É nesse momento que ele desenvolve
uma percepção crítica a respeito da sociedade e do contexto em que está inserido.
Diante do exposto, o seguinte problema foi definido e investigado: Quais as
dificuldades mais evidentes que os estudantes da Educação de Jovens e Adultos apresentam
ao estudarem a Química?
O presente artigo é um recorte dos estudos e discussões em torno dos processos de
ensino e de aprendizagem no contexto da Educação de Jovens e Adultos, ocorridos durante o
desenvolvimento da pesquisa de Mestrado apresentada ao Programa de Pós Graduação Stricto
Sensu em Ensino do Centro Universitário UNIVATES, Campus de Lajeado- RS.

2 OS PROCESSOS DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM NA EJA

Entende-se por Educação de Jovens e Adultos (EJA) todo o processo de
aprendizagem, formal ou informal, em que as pessoas desenvolvem suas habilidades,
ampliam seus conhecimentos e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e profissionais,
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direcionando-as para a satisfação de suas necessidades e para um civilizado convício social
(UNESCO, 2004). A título de esclarecimento, este estudo se reporta ao processo de
aprendizagem formal de escolarização de jovens e adultos.
Segundo Fonseca (2005), o significado de EJA está associado ao desenvolvimento de
ações educativas dirigidas a um sujeito de escolarização básica incompleta ou jamais iniciada
e que acorre aos bancos escolares na idade adulta ou na juventude. Nesse sentido, a educação
dos adultos tinha conceito de educação destinada às pessoas que não tiveram oportunidade
educacional em idade apropriada, ou que o ensino não tenha sido significante, e, por ocasião,
não foram alfabetizadas.
A aprendizagem de jovens e adultos apresenta algumas especificidades, pois estes
indivíduos possuem características próprias da faixa etária, tais como as experiências de vida,
os compromissos e responsabilidades assumidas na família, no trabalho e também na
sociedade (RIBEIRO, 2009).
Em seus estudos, Kalman (2004) ressalta que a metodologia indicada para a Educação
de Jovens e Adultos precisa enfatizar três princípios essenciais, a saber: o contexto onde os
educandos vivem e realizam suas atividades cotidianas devem ser considerados pelas ações
educativas; o ponto de partida dos cronogramas educativos deve ser aquilo que os
participantes conhecem e sabem fazer; a heterogeneidade dos usuários deve ser reconhecida e
atendida pelas propostas educativas.
Seguindo esta mesma linha de pensamento, é importante explorar, em todas as aulas,
as contextualizações para que o aluno “aprenda o distante com incontestável associação ao
próximo; que perceba sua realidade a realidade de seu meio” (ANTUNES, 2001, p. 26). Em
outras palavras, o autor sugere que ocorra contextualização espacial e temporal em todos os
temas a serem desenvolvidos para que os conhecimentos construídos sejam aplicados em
outros ambientes ou em outros momentos.
É preciso considerar, ainda, que jovens e adultos são portadores de uma bagagem
cultural rica e diversa, construída em diferentes âmbitos de suas vidas, sendo, portanto, o
ponto de partida para novas aprendizagens (FREIRE, 1996). Assim, é sugerido que a
metodologia utilizada na EJA seja diferenciada, uma vez que o jovem ou o adulto não voltam
para a escola para aprender o que deveriam ter aprendido quando crianças.
Para Soek (2010), a prática educativa, na EJA, compreende que a pré-condição de
emancipação intelectual de qualquer sujeito deve ser precedida pelo conhecimento dos
educandos, de suas capacidades, limitações, necessidades e expectativas, assim como da
comunidade em que vivem. Essa prática é uma forma de intervenção no mundo que vai além
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do conhecimento de conteúdos pré-existentes: ela implica um esforço de transformação da
realidade.
Segundo Freire (1996), o processo educativo não consiste em conhecimentos prontos,
acabados, mas sim em conhecimentos que circulam e que estão em constantes
transformações. Professores e alunos são sujeitos da educação e estão em permanente
processo de aprendizagem.
“Trabalhar com a Educação de Jovens e Adultos significa conscientizar-se de que é
necessário utilizar-se de estratégias para que possa criar vínculos de amizade e um respeito
mútuo entre aluno e professor” (ARROYO, 2005, p. 56). O professor precisa inventar uma
nova prática que desperte o interesse dos alunos por outras lições, por exemplo, como
aprender os valores de uma sociedade sem valores, como aprender a amizade, o amor, o
relacionamento humano, os valores e leis que regulam o relacionamento entre gêneros,
classes, raças, idades.
Pode ser que queiram saber como vão se inserir no trabalho, nas artes, na cidadania,
como funciona a produção, enfim, como ser gente. Nas palavras de Freire (1996, p. 32):
É preciso ser possuidor de uma consciência verdadeiramente crítica, que não
pretende se sobrepor ao educando adulto, que se identifique com ele, utilizando um
método adequado que seja bom para ambos. Melhorando a convivência dentro da
sala de aula e fora dela também. ‘Saber que ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção’.

Segundo Kuenzer (1995), é preciso que a escola se dê conta de que é preciso
ultrapassar esse nível formal com a oferta de alternativas que tomem como ponto de partida o
“trabalhador concreto” com sua prática, seu saber, suas experiências de vida, suas
necessidades. Desse modo, é preciso que haja mudanças curriculares, bem como
procedimentos de aplicação de aulas práticas, visando descobrir as potencialidades,
capacidades e limitações dos seus educandos.
Neste sentido, os membros das classes populares devem ter à sua disposição maiores
oportunidades que os demais, a fim de que possam desenvolver e demonstrar o seu potencial e
ter uma competitividade maior nesta nossa sociedade capitalista.
Neste sentido, Soek (2010, p. 50) afirma que:
Trabalhar com a Educação de Jovens e Adultos exige um olhar cuidadoso sobre as
questões que podem interferir na motivação do educando em sala de aula, uma vez
que um dos fatores que dificultam a aprendizagem encontra-se no fato de o aluno
iniciar ou recomeçar a escolarização na fase adulta.
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Sabe-se que a inserção de novas metodologias pode ser um estímulo para a elevação
da autoestima dos educandos, fazendo com eles se sintam valorizados em aplicar os
conhecimentos adquiridos para melhoria de sua situação financeira e qualificação profissional
para disputar a concorrência do mundo do trabalho.
Além disso, de acordo com Caporalini (1991), o estudante adulto tem experiência de
vida bastante rica, pois, geralmente, desde a mais tenra idade, assume responsabilidades
domésticas, além de cuidar da própria sobrevivência. Leva com ele os afazeres e as
preocupações de um estudante e de um trabalhador, mas provavelmente se desencanta com a
escola, não encontra um ambiente que leve em conta esta sua realidade.
Corroborando este pensamento, Lopes e Sousa (2005) afirmam que, além de
alfabetizar e ensinar os jovens e adultos, é importante levar em consideração a expressão de
oralidade que esse público apresenta, e a bagagem de cultura e experiências que cada um traz
para a sala de aula.
Na concepção de Demo (2001), o professor contemporâneo busca, em suas práticas,
ensinar a pensar. É aquele que motiva seus alunos, chama a atenção e critica quando
necessário, aponta caminhos e não dá respostas prontas, e, assim, abre oportunidades para que
o estudante conquiste sua autonomia. O autor sugere que os professores proporcionem uma
ação crítica e transformadora em suas práticas educativas, para que os estudantes possam
desenvolver sua autonomia e ampliar a leitura do mundo.
Na concepção de Freire (1996), a função da escola é tanto uma função pedagógica,
que busca o conhecimento científico, quanto uma função política, que defende os saberes da
comunidade onde ela está inserida. Daí a importância de desenvolver projetos com temáticas
ligadas a questões sociais com o intuito de promover a reflexão crítica e a tomada de decisões.
Segundo o pensamento de Demo (2001), a autonomia é a capacidade do ser humano
saber pensar por conta própria, sem tutelas ou assistencialismos. Autonomia combina com
emancipação, ou seja, forma estudantes que sabem o que querem, porque querem e como
querem. Em outras palavras, a autonomia leva os estudantes a questionar sua realidade e
encontrar solução para os problemas presentes ao seu redor.

3 MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo configura-se como uma pesquisa de campo, cujo enfoque é
qualitativo. Segundo Lakatos e Marconi (2003, p.186), este tipo de pesquisa “consiste na
observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a
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eles referentes e no registro de variáveis que se presume relevantes, para analisá-los.” De
acordo com as autoras, a pesquisa de campo requer três fases: realização de uma pesquisa
bibliográfica sobre o tema em questão, determinar as técnicas que serão empregadas na coleta
de dados e na determinação da amostra e, por último, estabelecer as técnicas de registro dos
dados e de análise dos mesmos.
Para Lüdke e André (1986), a abordagem qualitativa permite compreender a trama
intrincada do que ocorre numa situação microssocial, pois coloca o pesquisador no meio da
cena investigada, participando dela e tomando partido na investigação. O interesse ao estudar
um determinado problema é verificar como ele se manifesta nas atividades, nos
procedimentos e nas interações, ou seja, a preocupação maior é com o processo e não
simplesmente com o resultado. A análise dos dados observados não requer técnicas e métodos
estatísticos, mas tem como preocupação maior a interpretação e a análise destas observações.
Este estudo é um recorte da pesquisa de Mestrado e foi desenvolvida no Centro de
Educação de Jovens e Adultos, denominado CEJA “15 de Outubro”, localizado na Rua
Henrique Oenning, nº: 451, no Bairro Maracanã da cidade de Barra do Bugres, estado de
Mato Grosso, região Centro-Oeste do Brasil. A escola fica distante 164 km da capital Cuiabá
– MT.
A investigação envolveu uma turma do 1º ano do Ensino Médio constituída por 21
estudantes do sexo feminino que, de forma voluntária, assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido. Para garantir o anonimato dos sujeitos da pesquisa, os nomes foram
substituídos pelas siglas E1 (Estudante 1), E2 (Estudante 2), E3 (Estudante 3) e assim
sucessivamente.
Como instrumentos para coletar dados utilizou-se um questionário sociocultural,
constituído por 13 questões abertas, além de entrevistas semiestruturadas, que serviram para
caracterizar as estudantes investigadas. As falas das estudantes foram transcritas ipsis literis.
A metodologia empregada para analisar os dados foi a Análise de Conteúdo que
Bardin (2012, p. 38) define como: “um conjunto de técnicas de análise das comunicações que
utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Em
outras palavras, esta técnica procura conhecer a mensagem que está por trás das palavras, ou
seja, busca revelar outras realidades contidas nas mensagens. A categorização emergente dos
dados é do tipo temática e frequencial.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir das respostas das participantes emergiram três categorias: Dificuldades em
entender a explicação do professor; Complexidade dos conteúdos e Incompreensão de
fórmulas ou dos cálculos envolvidos. As categorias criadas para realizar a análise não são
únicas, sendo que outro pesquisador poderia sugerir algumas diferentes destas.
Uma primeira categoria criada foi quanto às dificuldades em entender a explicação do
professor. Foram agrupadas as informações comuns existentes nas mensagens que apontam
tais dificuldades ao estudarem Química. Seguem algumas respostas das participantes que
evidenciam tal constatação:
“Tenho vergonha de falar com a professora que não estou entendendo, ela nem explica
todo um conteúdo e já vai para o próximo e eu não sabendo nada” (E3). “Depende do
professor, tem professores que não explicam e sim complicam” (E7). “Eu acho que a maior
dificuldade é prestar atenção porque quando achamos um professor que ensina bem não há
dificuldades” (E13). “Porque cada professor tem um jeito de explicar, a minha principal
dificuldade é com a explicação da professora, na matéria em si até não vejo dificuldade”
(E18).
As respostas revelam o quanto à metodologia utilizada pelo professor influencia na
aprendizagem. Esta prática, que tem a finalidade de promover e possibilitar a construção do
conhecimento, pode terminar, muitas vezes, atrapalhando o processo, constituindo-se assim
um obstáculo na aprendizagem (DEMO, 2001).
Fonseca (2005) diz que a metodologia adotada pelo professor é elemento fundamental
no processo educativo. Seu planejamento necessita de uma elaboração mais consciente e
direcionada, de um pensar mais profundo sobre para que, o que e como ensinar.
Os tempos são outros e não dá mais para conceber educação como transmissão de
conhecimentos, de receita pronta, de educação bancária em que o professor fala e o aluno –
sem luz – reproduz de forma passiva e alienada, é preciso repensar sua metodologia, refazê-la,
inovar (FREIRE, 1996).
Sendo assim, cabe ao professor observar a resposta dada pelos estudantes a cada
estratégia que utiliza e a compreensão que tiveram sobre o objeto estudado. É preciso ter a
aprendizagem dos estudantes como ponto de partida ao planejar suas aulas, bem como
organizar os conteúdos, a fim de facilitar o estabelecimento de relações de semelhanças e
diferenças entre conceitos ou proposições.
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Outra categoria que emergiu das respostas referentes à dificuldade enfrentada ao
estudar Química, foi quanto à complexidade dos conteúdos, ou seja, as estudantes
consideravam que no estudo da Química só são trabalhados conceitos difíceis, que exigem
muita abstração. Seguem algumas respostas das participantes que evidenciam tal constatação:
“Tem conteúdos que são consideravelmente fáceis e outros muito difíceis” (E2).
“Considero um conteúdo distante da realidade e do meu dia a dia” (E8). “Os conteúdos da
Química são complicados e tem a Tabela para decorar, além das fórmulas que pouco entendo”
(E15). “Tudo, principalmente o entendimento, tenho muita dificuldade no entendimento”
(E16). “Desde de que comecei a estudar de novo, é a primeira vez que estudo a Química, não
sei bem o que é, mas já ouvi falar que é bem complicada” (E20).
O que pode ter contribuído para que as estudantes tivessem essa dificuldade é ter
recebido um ensino baseado na concepção tradicional, totalmente conteudista. Isto mostra que
os professores não enfatizam os três princípios defendidos por Kalman (2004). Além disso, é
preferível que os professores entendam que não são os conteúdos a finalidade da educação,
mas sim a construção do conhecimento, e que para isso acontecer é preciso sua ação
mediadora por meio de estratégias de acordo com cada atividade e os resultados esperados,
pois, enquanto os conteúdos informam, os métodos formam. Vale lembrar que a EJA tem por
objetivo formar para a vida (SOEK, 2010).
Quanto à incompreensão de fórmulas químicas ou dos cálculos matemáticos
envolvidos, as estudantes revelaram ser este um obstáculo na aprendizagem. Seguem algumas
respostas das participantes sobre esta dificuldade:
“Minha dificuldade é nas fórmulas da Química e nos cálculos, acho muito
complicado” (E1). “Eu encontrei muitas dificuldades porque tem muita matemática e
fórmulas, mas os professores são bons, acho que com este vou aprender bastante” (E4). “A
minha maior dificuldade é a parte da matemática que envolve a Química” (E10). “São as
fórmulas da Química, é no que tenho dificuldade em entender” (E 14). “Os conteúdos da
Química são complicados e tem a Tabela para decorar, além das fórmulas que pouco entendo”
(E15). “As minhas dificuldades são mais em calcular, interpretar e assumir meus erros” (E21).
Essa dificuldade pode estar atrelada a opção utilizada pelos professores anteriores,
antes das estudantes abandonaram os estudos, cujos professores priorizaram a memorização
de fórmulas químicas e os excessivos cálculos de número de elétrons, prótons, neutros, massa
atômica e distribuição eletrônica sem estabelecer nenhum tipo de relação com o cotidiano. De
forma geral, as dificuldades que as estudantes encontraram quando estudaram química,
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caracteriza um ensino descontextualizado e pragmático, o que reforça a necessidade de
mudanças curriculares (KUENZER, 1995).
O ensino adotado pela metodologia tradicional preocupa-se com a repetição e
reprodução, no qual os estudantes não são desafiados a explorar, desenvolver e avaliar as suas
próprias ideias, o que é criticado Freire (1996).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao buscar caracterizar as particularidades das estudantes do CEJA “15 de outubro”,
foi possível constatar que as dificuldades mais evidentes dessas estudantes ao estudarem a
Química estavam relacionadas à falta de entendimento nas explicações dos professores, à
complexidade dos conteúdos e à incompreensão de fórmulas ou dos cálculos envolvidos na
construção dos conceitos químicos.
Espera-se que as análises e reflexões dessas categorias auxiliem outros educadores na
elaboração de suas ações pedagógicas, de forma a facilitar e contribuir para os processos de
ensino e de aprendizagem da Química, em especial se o público for constituído por estudantes
jovens e adultos.
Para finalizar, numa concepção construtiva de educação, o professor não é, e
tampouco pode ser, mero espectador da construção do conhecimento dos estudantes, pois cabe
a ele o papel de organizar as situações de aprendizagens, as intervenções pedagógicas que os
auxiliem em suas próprias construções, que considere seus conhecimentos e os mecanismos
envolvidos nessa construção, além das questões relacionadas à didática do objeto a ser
aprendido. Essa deve ser a função do educador que trabalha com a Educação de Jovens e
Adultos.
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