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RESUMO 
 

A formação de professores no âmbito da Educação de Jovens e Adultos (EJA), tem se 

colocado ainda de forma incipiente e acanhada em relação ao campo educacional. Nesse 

sentido, o presente trabalho versa sobre um ensaio teórico no contexto da formação de 

professores, em especial a de química na modalidade EJA. O objetivo deste estudo, é refletir 

sobre os sabres docentes no contexto do processo de formação de professores de química 

na EJA e a caracterização da contextualização, experimentação e planejamento didático do 

ensino de química na EJA, tendo em vista o intuito de promover caminhos a mais para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa dos estudantes, contribuindo para a 

formação de cidadãos críticos e participativos na sociedade 

 

Palavras Chave: Formação de professores, Química, EJA.



1 INTRODUÇÃO 

 

A palavra formação aborda no cotidiano do indivíduo um universo de sentidos e 

interpretações. De acordo com, o conceito do dicionário Houaiss (2011, p. 448) “o conceito 

da palavra formação deriva da palavra latina formatĭo. Trata da ação e do efeito de formar 

ou de se formar". Em relação ao campo educacional, percebe-se este processo sendo 

importante para que o indivíduo desenvolva as habilidades e competências necessárias, bem 

como, aperfeiçoe seus conhecimentos no seu espaço de trabalho.  

No trabalho com a EJA, Soares (2008), revela que ainda são tímidos os empenhos 

voltados para a formação inicial e continuada de professores, principalmente no que se 

refere a relevância de debates educacionais. Neste sentido, Ferreira (2008) enfatiza que a 

escola deve estar voltada ao aluno. Na EJA, este conceito deve ser reforçado, pois o jovem 

e o adulto que procuram esta modalidade de ensino já trazem consigo experiências de vida 

e conhecimentos informais acumulados ao longo do tempo, e assim a bagagem cultural deles 

deve ser aproveitada pelo professor, na intencionalidade de fazer uma ponte entre seus 

interesses e suas experiências com o conhecimento científico. Para tanto, identifica-se 

dentro desta modalidade a importância de compreender as particularidades dos alunos dela, 

como por exemplo, condição de trabalhador, faixa etária diferenciada, dificuldade de 

aprendizagem, experiência de vida, reponsabilidades sociais e familiares, entre outras, com 

o intuito de melhoria do processo de ensino e aprendizagem.  

O presente estudo, justifica-se no que discorre Nascimento (2012), dentro do ensino 

da EJA, o professor deve trabalhar de uma forma que possa mostrar ao aluno que a química 

assim como as demais disciplinas é uma ferramenta construtora do conhecimento e não uma 

disciplina cheia de regras, teorias decorativas com aquele estereótipo de matéria   

reprovadora. Com isso, constata-se que é necessário que seja aproveitado durante as aulas 

o máximo da experiência de vida do aluno, estimulando ideias novas, deixando que o aluno 

busque em seu cotidiano solução para as situações e problemas, e que se sintam como 

protagonistas no âmbito do processo de ensino e aprendizagem. Essa abordagem é 

importante, pois acordo com Arroyo (2006, p.117) “a formação do educador e da educadora 

de jovens e adultos sempre foi um pouco pelas bordas, nas próprias fronteiras onde estava 

acontecendo a EJA”. 

No que se refere ao aspecto específico da formação docente para EJA, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) afirma, em seu Art. 61, a necessidade 

de formação de profissionais da educação de modo a atender aos objetivos dos diferentes 

níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do desenvolvimento do 

educando (BRASIL, 1996).  



Ainda nesse sentido o Parecer nº 11/2000 elaborado pelo Conselho Nacional da 

Educação, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), destaca que as licenciaturas e outras habilitações ligadas aos profissionais 

do ensino não podem deixar de considerar, em seus cursos, a realidade da EJA (BRASIL, 

2000). Entretanto, Moura (2006) aborda que a EJA não é encarada na perspectiva que os 

licenciados agreguem informações básicas sobre a sua existência. E conforme essa 

realidade, o aluno não é provocado ao sentimento de pertencimento dos aspectos teóricos e 

práticos dessa modalidade, saindo na maioria das vezes da universidade sem conhecer as 

especificidades da Educação de Jovens e Adultos. 

 Com isso, no âmbito da formação de professores da EJA, será que existem ações 

desenvolvidas para instigar o futuro professor de química sobre as 

necessidades/especificidades desta modalidade? 

Diante do exposto, objetiva-se, com esse ensaio teórico refletir sobre os sabres 

docentes no contexto do processo de formação de professores de química na EJA e a 

caracterização da contextualização, experimentação e planejamento didático do ensino de 

química na EJA, tendo em vista o intuito de promover possibilidades a mais para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa dos estudantes, contribuindo para a 

formação de cidadãos críticos e participativos na sociedade.   

 

2 REFLEXÕES ACERCA DOS SABRES DOCENTES NO CONTEXTO 

DO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA 

NA EJA.  

 
De acordo com Chassot (2016) o indivíduo transmissor de conhecimento já está 

ultrapassado, precisamos nos transformar de informadores para formadores. Neste viés, 

identifica-se que o saber docente ultrapassa a formação acadêmica, abarcando a prática 

cotidiana e a experiência vivida no cotidiano e como ressalta Tardif (2014), os saberes são 

plurais, heterogêneos e temporais. Assim, para Imbernón (2011), a maneira como o 

professor rege suas aulas, revela muito sobre os saberes que apresenta, todavia, esses saberes 

apresentam uma dimensão muito além “das quatro paredes de sala de aula”. A 

profissionalização do professor vem percorrendo uma trajetória de dúvidas, como 

desvalorização, exigências, conflitos, entre outras implicações que podem influenciar no 

desenvolvimento do trabalho docente.  

Na perspectiva da discussão dos saberes e da prática pedagógica, que os estudos de 

Vygotsky (1989) nos auxiliam. Segundo a teoria sócio-interacionista vigotskiana, o 

desenvolvimento humano acontece a partir das relações sociais que a pessoa estabelece no 

decorrer da vida. Com isso, o processo de ensino e aprendizagem se constitui com inúmeras 



interações seja na perspectiva educacional, cultural, social, entre outras. Por isso, a 

importância de desconstruir a figura do aluno apenas como receptor da mensagem e o 

professor como detentor do conhecimento. Para tanto, Santin e Maito (2011) destacam que:  

Um desafio para a educação do século XXI é romper as barreiras com uma 

educação insípida nas organizações conservadoras, onde o aluno recebe ordens, 

normas, recomendação sem ao menos questionar, com uma relação de 

superioridade, onde o professor exercita o repassar de conteúdo. (SANTIN; 

MAITO; 2011, p.6542) 

 

Frente as ideias destacadas por Santin e Maito, Imbernón (2011), ressalta que cada 

vez mais, a especificidades dos contextos em que se educa adquirem mais importância, uma 

vez que o educador precisa se adequar metodologicamente, distanciando-se de um ensino 

de transmissão de conhecimento acabado, para um contexto diferente, em que o saber está 

em constante construção e mudança. Assim sendo, Tardif (2014), também aborda, que o 

educador em seu trabalho diário não é uma ação separada das outras realidades sociais, pois 

o saber do professor tem relação direta com outras dimensões do ensino e está vinculado 

com o contexto do trabalho. O autor destaca que:  

O saber dos professores é um saber deles está relacionado com a pessoa e a 

identidade deles, com a sua experiência de vida com a sua história profissional, 

com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os outros atores 

escolares na escola. (TARDIF, 2014, p. 11). 

 

Tardif (2014) ainda sinaliza que a relação dos docentes com os saberes não se reduz 

a transmissão dos conhecimentos já formados, definindo a importância do “saber docente 

como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 

oriundos da formação profissional e de saberes, curriculares e experenciais” (TARDIF, 

2014, p.36). Nesse âmbito do trabalho docente e suas consequências, ele delineia os saberes 

descritos acima, de acordo com os enunciados a seguir:  

I- Saberes da Formação Profissional:  

Conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores 

(escolas normais ou faculdades de ciências da educação) não se limitam a 

produzir conhecimentos, mas procuram também incorporá-los à prática do 

professor. Nessa perspectiva, esses conhecimentos se transformam em saberes 

destinados à formação científica ou erudita dos professores” (TARDIF, 2014, 

p.36-37). 

  

II- Saberes Disciplinares: A prática docente agrega além dos saberes das ciências da 

educação e pedagógicos, alia ainda saberes sociais constituídos e escolhidos pela 

universidade.  

Os saberes das disciplinares (por exemplo, matemática, história, literatura, etc.) 

são transmitidos nos cursos e departamentos universitários independentemente 

das faculdades de educação e dos cursos de formação de professores. Os saberes 

das disciplinas emergem da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de 

saberes.   (TARDIF, 2014, p. 38).  

 



III- Saberes Curriculares: “correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a 

partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela 

definidos e selecionados como modelos da cultura erudita” (TARDIF, 2014, p. 38).  

IV- Saberes Experienciais: Nascem do exercício e da prática da atividade profissional dos 

educadores em seu cotidiano. “Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados. 

Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de 

habilidades, de saber-fazer e saber-ser” (TARDIF, 2014, p. 39). 

 Freire (1996, p.38), destaca que “ensinar exige reflexão crítica sobre a prática”. 

Logo, percebe-se que a mobilização desses saberes elencados acima, principalmente no que 

se refere a formação de professores para a EJA, é importante para ampliar o entendimento 

do contexto social no qual os alunos se encontram, com a intencionalidade de fortalecer a 

construção do conhecimento.  

 No que tange a formação de professores, Veiga (2009) enfatiza que o pensamento 

da prática docente vai além da ação pedagógica em sala de aula. Nesta direção, observa-se 

a importância da formação docente no exercício da docência, pois ela cria espaços de 

reflexão, participação, atitude crítica na prática social propiciando melhores condições de 

aprendizagem aos alunos. Veiga, e D`ávila (2012) ressaltam que:  

Formar professores implica compreender a importância da docência, propiciando 

uma profundidade científico- pedagógica que os capacite a enfrentar questões 

fundamentais da escola como instituição social, uma prática social que implica as 

ideias de formação, reflexão e crítica. (VEIGA, E D`ÁVILA, 2012, p.14)  

As autoras também reforçam que a formação de professores “envolve uma ação a 

ser desenvolvida com alguém que vai desempenhar a tarefa de educar, de ensinar, de 

aprender, de pesquisar e de avaliar (VEIGA, E D`ÁVILA, 2012, p.15). Dessa maneira, 

Bannell (2001) ressalta que é necessário pensar a sala de aula como um espaço plural, 

marcado pela diversidade de grupos e classes sociais, visões de mundo, valores, crenças, 

entre outros.  

No que tange a formação de professores da EJA, evidencia-se a necessidade de uma 

formação específica para atuar nessa modalidade, no qual é destacado pelo Parecer CNE 

11/2000 (BRASIL, 2000, p. 58): “Trata-se de uma formação em vista de uma relação 

pedagógica com sujeitos, trabalhadores ou não, com marcadas experiências vitais que não 

podem ser ignoradas”. Para Freire (1996), não há como falar sobre Educação de Jovens e 

Adultos sem relacionar os seus saberes, à sua realidade. Os indivíduos já trazem consigo 

uma história de vida, um saber feito de experiências cotidianas, e, portanto, o conteúdo 

formal, o que quer ser ensinado, deve ser feito de maneira a fazê-lo perceber-se dentro desta 

construção. Nessa linha, Arbache (2001) revela que a formação do professor da EJA deve 

ter um foco particular no que se refere ao conteúdo, metodologia, avaliação que priorize o 

atendimento a grupos diferentes de alunos. Corroborando com tal ideia, Di Pierro, Vóvio e 



Andrade (2008), reforçam que vários são os desafios contemporâneos quando se fala em 

Educação de Jovens e Adultos, dentre eles o fato de precisarmos considerar a diversidade 

dos estudantes e os seus contextos de aprendizagem. Por isso, percebe-se que entender as 

concepções do processo da EJA são pertinentes para a compreensão de seus sujeitos.  

Dentro da perspectiva do conhecimento das especificidades dos alunos na 

construção do perfil do educador é relevante destacar o que sinaliza Arroyo (2006, p.22) 

“são jovens e adultos com rosto, com histórias, com cor, com trajetórias sócio-étnico-raciais, 

do campo da periferia. Se esse perfil de jovens e adultos não for bem conhecido, dificilmente 

formaremos um educador desses jovens e adultos”. Ele ainda friza:  

Esse caráter universalista, generalista dos modelos de formação de educadores e 

esse caráter histórico desfigurado dessa EJA explica por que não temos uma 

tradição de um perfil de educador de jovens e adultos e de sua formação. Isso 

implica sérias consequências. O perfil do educador de jovens e adultos e sua 

formação encontra-se ainda em construção. Temos assim um desafio, vamos ter 

que inventar esse perfil e construir sua formação. Caso contrário, teremos que ir 

recolhendo pedras que já existem ao longo de anos de EJA e irmos construindo 

esse perfil da EJA e, consequentemente, teremos que construir o perfil dos 

educadores de jovens e adultos e de sua formação (ARROYO, 2006, p. 18). 

 

Moura (2006) elenca que a EJA não é encarada no campo em que os licenciados 

obtenham informações básicas sobre a sua existência. Nessa perspectiva, o aluno não é 

instigado a agregar os aspectos teóricos e práticos dessa modalidade e muitas vezes, saem 

da universidade sem conhecer as peculiaridades da Educação de Jovens e Adultos. Desse 

modo, para Soares (2006, p.1) “a formação de um profissional voltado para as necessidades 

dos sujeitos jovens e adultos nos últimos anos, tem se colocado como questão central nos 

debates sobre o tema”. No cerne desse debate, Ferreira (2008) enfatiza que o trabalho 

pedagógico do professor faz toda diferença, à medida em que ele se preocupar em tirar os 

alunos do lugar comum, independentemente de políticas públicas e programas. Sendo assim, 

“o ato de educar, vai além de pessoas reunidas em uma sala de aula e da difusão de um 

conteúdo pronto” (FERREIRA, 2008, p.13).  

Em se tratando da sala de aula, no que diz respeito ao ensino de química na EJA, 

Lima e Costa (2017) revelam que é um desafio ensinar química aos alunos de tal 

modalidade, uma vez que essa disciplina exige além dos conhecimentos próprios, a 

matematização dos fenômenos e a memorização de uma linguagem específica desta ciência, 

gerando na maioria das vezes uma antipatia dos educandos fazendo com que a sua 

aprendizagem se torne uma tarefa difícil. Nesse sentido, Santos et al. (2013), frisam que os 

estudantes se mostram desmotivados, pois veem a aprendizagem em química como um 

obstáculo árduo de ser ultrapassado.  

O desafio de se ensinar química na EJA se torna mais intenso, pois de acordo com 

Cavaglier e Messeder (2014), de uma maneira geral, os professores não recebem na sua 



formação uma preparação especifica para trabalhar nesta modalidade e utilizam a mesma 

metodologia que aplicariam para a outras modalidades de ensino. Nessa perspectiva Ferreira 

(2008, p.13), salienta que é papel do professor, especialmente do professor que atua na EJA, 

compreender melhor o aluno e sua realidade diária”.  

Oliveira e Bitencourt (2015), ratificam que é importante que os professores de 

química que ensinam na Educação de Jovens e Adultos busquem procedimentos de ensino 

mais dinâmicos, que permitam aos estudantes uma aprendizagem significativa. Torna-se 

imprescindível que os docentes conheçam mais seus alunos, seus conhecimentos prévios, o 

contexto no qual o indivíduo está inserido, bem como qual o motivo que o levou a estudar 

novamente.  

Portanto, dentro do aspecto dos saberes docentes inseridos na formação de 

professores para a EJA, entende-se que o reconhecimento, o respeito, a valorização de 

experiências e conhecimentos que os sujeitos trazem ao longo do tempo é essencial ao 

educador no emprego de sua prática pedagógica. 

 

3  CARACTERIZAÇÃO DA CONTEXTUALIZAÇÃO, EXPERIMENTAÇÃO E 

PLANEJAMENTO DIDÁTICODO ENSINO DE QUÍMICA NA EJA.  

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio, a 

contextualização dos conteúdos nas aulas, significa que a produção do conhecimento 

envolve uma relação entre sujeito e objeto. Nesse sentido, descrever o contexto é 

apresentado como recurso por meio do qual se busca dar um novo significado ao 

conhecimento escolar, possibilitando ao aluno uma aprendizagem mais significativa 

(BRASIL,1999).  

Para Santos et al. (2012), contextualizar é construir significados, agrupando valores 

que explicitem o cotidiano em uma abordagem de aspectos sociais, culturais, econômicos, 

políticos. Já de acordo com Silva e Marcondes (2010), a contextualização é um princípio 

norteador para a aprendizagem significativa de conhecimentos científicos, educando para a 

cidadania e intervindo no meio no qual se encontra, uma vez que oferece ao aluno subsídios 

para agregar os novos conhecimentos que estão sendo constituídos.  

Ramos (2002) aborda que a contextualização é um recurso para expandir as 

possibilidades de interação não apenas entre as disciplinas abordadas em uma área de 

conhecimento como, evocaria áreas, âmbitos ou dimensões presentes na vida pessoal, social 

e cultural, mobilizando competências cognitivas já adquiridas. 

Frente ao exposto, a escola possui um papel importante de formar indivíduos para a 



compreensão das transformações que ocorrem ao seu redor e no seu próprio interior. A 

exposição de conteúdos não é o suficiente para que os alunos consigam absorver o 

conhecimento. Então, conforme Silva et al. (2014) se faz importante o professor buscar a 

contextualização dos conteúdos a serem abordados, para que os discentes consigam 

incorporar o cotidiano em suas aulas.  

O emprego dos aprendizados em diferentes contextos daqueles em que foram 

obtidos, vai além de uma simples decoração ou a solução mecânica de exercícios, mas sim 

de um domínio de conceitos, flexibilidade de raciocínio, avaliação e abstração 

(MICOTTI,1999).  

Ferri (2016), afirma que a química deve ter a intencionalidade de contextualizar, 

problematizar e motivar o processo de ensino e aprendizagem. Assim sendo, a BNCC 

enfatiza que:  

Para formar esses jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos e 

responsáveis, cabe às escolas de Ensino Médio proporcionar experiências e 

processos que lhes garantam as aprendizagens necessárias para a leitura da 

realidade, o enfrentamento dos novos desafios da contemporaneidade (sociais, 

econômicos e ambientais) e a tomada de decisões éticas e fundamentadas. O 

mundo deve lhes ser apresentado como campo aberto para investigação e 

intervenção quanto a seus aspectos políticos, sociais, produtivos, ambientais e 

culturais, de modo que se sintam estimulados a equacionar e resolver questões 

legadas pelas gerações anteriores – e que se refletem nos contextos atuais – 

abrindo-se criativamente para o novo (BRASIL, 2018, p.463).  

 

Ainda na perspectiva do ensino de química contextualizado, Demo (1996), Santos e 

Schnetzler (2010), salientam que contextualizar o ensino de química é estabelecer uma 

relação direta com a vida do aluno e com suas potencialidades, fomentando reflexões sobre 

determinados problemas e, consequentemente, as soluções destes por parte dos estudantes, 

assegurando a prática da cidadania e a integração educacional no âmbito cultural e social 

desse indivíduo com a comunidade escolar. Nesse prisma, verifica-se a importância de 

fomentar no processo de ensino e aprendizagem de química, principalmente no que tange a 

EJA a contextualização dos conteúdos ministrados.  

 

3.2 EXPERIMENTAÇÃO 

 No âmbito da experimentação, o Plano Nacional do Fortalecimento do Ensino 

Médio (PNFEM) estabelece que:  

A experimentação pode auxiliar para que o aluno possa adquirir e desenvolver 

conhecimentos teóricos e conceituais. Isto porque as explicações para os 

fenômenos concretamente observados em um experimento didático exigem o uso 

e o trabalho com os conceitos científicos, geralmente de caráter abstrato. A 

aprendizagem sobre a natureza das ciências é favorecida, uma vez que a atividade 

experimental proporciona o entendimento dos métodos e procedimentos das 

ciências. Já o fazer ciência, proporcionado por uma atividade experimental bem 

planejada, contribui para desenvolver os conhecimentos técnicos sobre a 

investigação científica e a resolução de problemas, ou seja, permite o aprendizado 

dos procedimentos científicos (BRASIL, 2014, p. 38). 



 

 Silva, Moura e Del Pino (2017), enfatizam a atividade experimental como 

problematizadora, desenvolvendo-se a partir da determinação de um problema com intuito 

de resolver uma questão. Eles ressaltam ainda que o problema suscita o interesse e 

motivação do aluno para a discussão do conhecimento científico.  

Diante do pensamento abordado acima, Jesus et al. (2011) ressaltam uma abordagem 

problematizada para a experimentação, entendendo que o ensino de ações investigativas e 

reflexivas sinalizam para a importância da afetividade no ensino, além de relacionar os 

conteúdos disciplinares com atividades experimentais que aproximem o aluno do seu 

mundo. Com isso, o ensino por meio de demonstração faz com que eles vejam as mudanças 

que ocorrem ao seu redor de uma maneira diferente.  

O uso de atividades experimentais no ensino de química agrega ao processo de 

ensino e aprendizagem, tornando as aulas mais atrativas e dinâmicas, fazendo com que os 

alunos constatem os conceitos teóricos em atividades práticas. Essas atividades fomentam 

a capacidade crítica, desenvolvendo um caráter mais científico nas prováveis resoluções de 

problemas contextualizados inseridos cotidiano dos estudantes (FONSECA, 2014).  

  De acordo com Bernardes (2011) as turmas da EJA sofrem grande dificuldades no 

que se refere ao estudo das disciplinas, já que de modo geral apresentam grandes déficits de 

conteúdos e dificuldades na apropriação de conhecimento. Logo, as aulas ministradas 

devem ser diferentes, dinâmicas e atrativas, com um intuito de ser prazerosa e interessante 

aos alunos. Nesse aspecto, que se inserem os recursos metodológicos, como por exemplo os 

experimentos, para motivar os alunos.  

Em relação a análise entre teoria e prática, Bueno et al. (2007, p.2) frisam que: “Não 

havendo uma articulação entre os dois tipos de atividades, isto é, a teoria e a prática, os 

conteúdos não serão muito relevantes a formação do indivíduo ou contribuirão muito pouco 

ao desenvolvimento cognitivo deste”. Para que ocorra a articulação entre as atividades 

citadas, a BNCC corrobora que “o Ensino Médio deve garantir aos estudantes a 

compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática” (BRASIL, 2018, p. 467).  

 

3.3 PLANEJAMENTO DIDÁTICO 

 No contexto do entendimento sobre o que é planejamento, Libâneo (2013, p. 246) 

sinaliza que “o planejamento é uma atividade de reflexão acerca das nossas opções e ações”. 

Neste sentido, “planejar ajuda a ‘fluir’ de maneira lógica (o que vem antes, o que vem 

depois) e significativa (o que é relevante, o que está de acordo com realidade e necessidade 

do grupo)” (VASCONCELLOS, 2015, p.47). 



Prosseguindo sobre esse seguimento de compreensão do planejamento, Luckesi 

(2011), afirma que:  

Podemos definir o planejamento como a aplicação sistemática do conhecimento 

humano para prever e avaliar cursos de ação de ação alternativos, com vista a 

tomada de decisões adequadas e racionais, que sirvam de base para a ação futura. 

Planejar é decidir antecipadamente o que deve ser feito, ou seja, um plano é uma 

linha de ação pré-estabelecida (LUCKESI, 2011, p.19).  

 

Assim sendo, nota-se que ao planejar suas ações, o indivíduo arruma e articula o seu 

tempo para estabelecer formas e procedimentos para alcançar as suas metas, como revela 

Rodrigues (2012, p. 2) o planejamento deve ser visto como “um eixo norteador na busca da 

autonomia, na tomada de decisões, nas resoluções de problemas e nas escolhas dos 

caminhos a serem percorridos”.  

 Em se tratando de planejamento escolar, Libâneo (2013, p.245), afirma que é: “[...] 

uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos da sua 

organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e 

adequação no decorrer do processo de ensino”.  

 De acordo com Silva (2004, p.2) o planejamento escolar é compreendido “como 

importante momento de elaboração teórica das tarefas docentes, nas quais a reflexão e a 

avaliação sobre o processo de ensino-aprendizagem possuem como marco referencial a 

intenção política de intervir na realidade escolar dos alunos”. O autor ainda revela a 

importância do planejamento escolar inserido no trabalho docente como caminho mais 

nítido para a democratização escolar.  

Menegolla e Sant’Anna (2009), frisam que o planejamento como instrumento 

essencial para a prática educativa, apontando caminhos a serem percorridos e fazendo com 

que o processo seja de revisão e reflexão, na perspectiva de ser admitido e vivenciado no 

cotidiano educacional. Logo, “o planejamento escolar deve ser participativo, isto é, todos 

os segmentos que fazem parte da escola (professores, funcionários, pais e alunos) devem 

participar do processo de tomada de decisão” (HAYDT,2006, p.96).  

Na dimensão do planejamento escolar, destaca-se o plano de aula. Este conforme 

Libâneo (2013) é a previsão do desenvolvimento para uma aula ou conjunto de aulas. Neste 

segmento, Vasconcellos (2015, p.148) afirma que o plano de aula “corresponde ao nível de 

maior detalhamento e objetividade do processo de planejamento didático. É a orientação 

para o fazer cotidiano”. Ainda segundo o autor: 

Em princípio, a aula pode ser encaminhada de inúmeras maneiras. Planejar 

significa antever uma forma possível e desejável. Se não há planejamento, corre-

se o risco de se desperdiçarem oportunidades muito interessantes. Não dá para 

dar aula improvisando, em off e se não ficar boa, ‘regravar’ (como nos programas 

de televisão). Não planejar pode implicar perder possibilidades de melhores 

caminhos, perder pontos de entrada significativos (VASCONCELLOS, 2015, 

p.148).  

 



Assim, Oliveira (2011), enfatiza o plano de aula como uma ferramenta didático-

pedagógica importante à execução da atividade docente no cotidiano escolar, destacando o 

debate sobre a relevância da organização da atividade profissional do professor como forma 

de combinar qualidade e tempo gasto à construção dos saberes no âmbito escolar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após a análise e reflexão acerca do estudo realizado, retoma-se a pergunta que 

norteou esta pesquisa, será que existem ações desenvolvidas para instigar o futuro professor 

de química sobre as necessidades/especificidades desta modalidade? Percebe-se então, que 

a formação de professores da EJA, incluindo a de professores de química, ainda acontece 

de forma muito incipiente e acanhada, uma vez que faltam intensificar políticas públicas na 

área de pesquisa, ensino e extensão para a formação de professores da EJA, que possibilitem 

a união de saberes escolares e experencias na vida dos sujeitos. Além de dentro da 

sistemática escolar fomentar ainda mais reuniões de estudo, troca de experiências, escuta 

atenta, diálogo, acolhimento socioemocional com a intenção de discutir e promover 

intervenções educativas e pedagógicas.  

Em face do exposto, verifica-se que os saberes docentes precisam ser largamente 

aproveitados para atender a prática pedagógica, no intuito de romper com limitações e 

dificuldades encontradas pelos estudantes na associação do conhecimento teórico e prático. 

Desta forma, o saber integra a formação do professor e ao mesmo tempo precisa de 

formação constante para que seja expandido, desconstruído, construído, na perspectiva de 

reconhecimento das necessidades da realidade de cada grupo de alunos e em especial para 

a Educação de Jovens a Adultos, utilizar esses saberes na edificação de estratégias para se 

pensar de forma criativa, dinâmica,  livre do padrões de um ensino tradicional que enriqueça 

ainda mais a diversidade cultural e social desses indivíduos, fazendo com que o ensino seja 

mais interessante e quebre a ideia de que os alunos simplesmente sentam em fileiras e 

copiam o conteúdo descrito na lousa.   

Por fim, destaca-se a contextualização, experimentação e o planejamento didático 

do ensino de química na EJA como possíveis ferramentas para fortalecer o desenvolvimento 

de uma aprendizagem significativa dos estudantes, pois a experimentação por meio de uma 

linguagem clara e objetiva contribuem de maneira direta na construção de conceitos 

químicos e proporcionam a eles situações dinâmicas, questionadoras e investigativas. Já o 

planejamento didático torna-se primordial para a ação docente, norteando os objetivos a 

serem alcançados dentro do espaço e escolar atuando de maneira colaborativa e participativa 

na ampliação do conhecimento dos alunos, buscando-se melhoria do processo educacional. 

E a contextualização abordando a perspectiva da compreensão de situações problemas, 

https://awebic.com/educacao/criatividade-mapas-mentais/


aplicação de conteúdos científicos ligados por situações do cotidiano do aluno e 

desenvolvimento da criticidade destes indivíduos que permitam o desenvolvimento de 

atitudes e valores frente a aspectos sociais e culturais ligados à ciência e a tecnologia.   



.  
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