
 

 

 

AMANDA MARANHÃO SANTOS LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZANDO MODELOS DIDÁTICOS BIOLÓGICOS NA EJA: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMON 

2020 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 IFMA-CAMPUS TIMON 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

 



AMANDA MARANHÃO SANTOS LIMA 

 

 

 

 

 

 

UTILIZANDO MODELOS DIDÁTICOS BIOLÓGICOS NA EJA: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado ao Curso Especialização em 
Ensino de Ciências no Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tecnologia do 
Maranhão, como requisito para obtenção 
do grau de Especialista em Ensino de 
Ciências. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Sâmia Clara 
Rodrigues de Oliveira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIMON 

2020 

 



AMANDA MARANHÃO SANTOS LIMA 

 

 

 

UTILIZANDO MODELOS DIDÁTICOS BIOLÓGICOS NA EJA: UMA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em: 14/ 12/ 2020 

 

 

 
 

Primeiro-Examinador _______________________________________Orientador 
Presidente 

     Profa. Dra. Sâmia Clara Rodrigues de Oliveira 
IFMA Campus Timon 

 
 

Segunda-Examinadora  
Profa. Dra. Carlene de Souza Bitu  

IFMA Campus Timon  
 

Terceira-Examinadora________________________________________ 
Ma. Denyse Pontes Nunes  

IFMA Campus Timon 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de 

Especialização em Ensino de Ciências 

apresentado no Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Maranhão – campus 

Timon, como requisito para obtenção do grau 

de Especialista em Ensino de Ciências. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a DEUS pela força, sabedoria e saúde para que eu alcançasse esta 

meta. 

Agradeço a Nossa Senhora, Virgem Maria, pela fé, por acreditar que é possível 

e não desistir. 

 Agradeço à minha família, meu porto seguro, pelo apoio, amor e incentivo 

constante. Em especial, às minhas filhas, Késya e Karol, amo vocês.  

A minha orientadora Profa. Dra. Sâmia Clara Rodrigues de Oliveira, pelos 

ensinamentos, pela atenção e disposição que ao longo da orientação me apoiou e me 

ajudou. 

As professoras, Carlene de Souza Bitu e Denyse Pontes Nunes, que 

gentilmente aceitaram o convite para participação na banca de defesa deste trabalho. 

A todos os professores do curso de especialização no Ensino em Ciências que 

contribuíram com a nossa formação. 

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus 

Timon, por nos proporcionar este curso de grande valor profissional.  

Aos colegas do curso de especialização pelas trocas de experiências, por todos 

os momentos que compartilhamos de descobertas e aprendizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a 

utilização de modelos didáticos no ensino da biologia aplicado na modalidade de 

Educação de Jovens e adultos - EJA. Esta pesquisa fez uma análise qualitativa de 

caráter exploratório de cinco trabalhos publicados. Conforme relatos dos artigos 

estudados, os estudantes desta modalidade de ensino precisam de aulas 

diferenciadas para evitar o abandono escolar, pois muitas vezes saem do trabalho 

direto para escola, chegando cansados e desanimados. Dessa maneira, para que a 

situação seja revertida, surge à necessidade da implantação de novas estratégias de 

ensino. Assim, foi realizado um levantamento bibliográfico utilizando-se a plataforma 

Google acadêmico sobre a utilização de modelos didáticos no ensino da biologia 

aplicado na modalidade de Educação de Jovens e adultos (EJA). Verificou-se que a 

utilização dos materiais confeccionados contribuiu positivamente na aprendizagem dos 

alunos, mas que existe a necessidade de mais estudos sobre este tema, pois ainda 

existem poucos trabalhos publicados nesta área.   

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e adultos. Ensino de ciências. biologia. 

materiais didáticos 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This study had the objective to realize a literature review about the utilization 

of didacti models in the teaching of biology applied in the modality of education of 

youth and adults. This research made na qualitative analysis exploratory character of 

five published Works.According to relate of the articles studied, students of this 

teaching modality need differentiated classes to avoid the school abandon, because 

they oftentimes leave work directly for school, arriving tired and discouraged. Thus, 

so that the situation to be reverted, emerge the necessity of implantation new 

teaching strategies. Therefore, was realized a bibliographic survey it utilizing the 

Google Academic platform about the utilization of didactic models in the teaching  of 

biology applied in the modality of Education of youth and adults ( EJA). It proved that 

the ulitization of the manufacture materials contributed positively in student learning, 

but there is the necessity more studies about the theme, because there are still few 

Works published in this área. 

Key words: Youth and adult Education. Science teaching. Biology. Teaching 

materials 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação de jovens e adultos (EJA) representa uma oportunidade de 

conclusão da educação básica para aqueles que tiveram os estudos interrompidos. 

E diante das intempéries desta modalidade de ensino, um fator que permanece em 

evidência é a heterogeneidade, por possuir um público com faixa etária diversa. 

Sabemos o quanto é desafiador para os profissionais que atuam na EJA 

resgatar e manter estas pessoas que não concluíram seus estudos na idade regular, 

pois o educador e educando devem caminhar juntos na construção do 

conhecimento. Para isto, o educador não deve excluir dos seus métodos a 

experiência de vida, a riqueza cultural e os saberes dos alunos. Por outro lado, 

também deve tratar o aluno adulto da mesma forma que se trata um adolescente do 

ensino médio regular. É necessário resgatar os conhecimentos acumulados na 

trajetória de vida de cada aluno e transformá-los em conteúdos a serem utilizados. 

O ensino da biologia com suas competências e habilidades devem participar 

da formação dos cidadãos, trazendo conhecimentos e informações cotidianas e 

proporcionando aprendizagem através de descobertas inovadoras e atrativas no 

ambiente escolar, evitando desinteresse e consequente evasão dos alunos.  

Muitos discentes da EJA acabam por evadir os cursos em função das 

dificuldades em conciliar os estudos seu dia-a-dia, trabalho, filhos e dificuldades 

pessoais, além do tempo em que se encontram afastados da escola e ao retornarem 

já se encontram bastante desmotivados em sala de aula, principalmente, quando se 

deparam com dificuldades na compreensão de determinados conteúdos ministrados. 

Assim o professor tem um papel fundamental e transformador na interferência deste 

processo de evasão através da utilização de recursos didáticos facilitadores da 

aprendizagem.  

Reunimos, nesta pesquisa, informações com o propósito de responder ao 

seguinte problema de pesquisa: A aplicação dos materiais didáticos contribui com o 

processo de ensino e aprendizagem, estímulo e permanência dos estudos na EJA?  
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Considerando todos os aspectos supracitados e nosso questionamento, este 

trabalho resolveu discutir, por meio de pesquisa bibliográfica, os resultados da 

utilização de materiais didáticos biológicos em aulas ministradas na EJA, analisando 

o uso destes materiais como instrumentos facilitadores do processo de ensino e 

aprendizagem, proporcionando aulas dinâmicas e motivadoras tornando acessíveis 

os conteúdos aos alunos. Visto que estes instrumentos objetivam atrelar o 

conhecimento científico à realidade, tornando a aula mais atrativa e ampliando os 

conhecimentos dos estudantes. Objetivamos destacar, nesta pesquisa, os recursos 

didáticos como ferramentas  favoráveis à aprendizagem frente à baixa autoestima e 

evasão escolar destes alunos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1  Objetivo Geral 

Realizar uma revisão de literatura sobre a utilização de modelos didáticos no 

ensino da biologia aplicados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). 

 

2.2  Objetivos Específicos 

- Reunir informações na literatura que tratem do uso de modelos didáticos no ensino 

da biologia ; 

- Verificar de que forma e quais os modelos didáticos  estão sendo utilizados durante 

as aulas de biologia da EJA;  

- Discutir o uso destes materiais na aprendizagem e motivação dos alunos. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

3.1.1 Contexto histórico 

 No Brasil, a chegada dos jesuítas marcou o início da Educação de Jovens e 

Adultos, porém, em 1759, foram expulsos por Marquês de Pombal.  Foi o começo de 

uma educação desvinculada da igreja e ainda não havia uma legislação que 

regulasse o ensino da EJA para as pessoas analfabetas que havia durante o Brasil 

colonial (ARRUDA & PILETTI, 1998). 

 Em 1808, após a chegada da Família Real para o Brasil, foi implementada a 

educação para adultos com o objetivo que estes pudessem servir a coroa 

portuguesa, receber ordens e cumprir os encargos exigidos pelo Estado. Segundo 

Arruda & Piletti (1998, p.165), a realeza facilitava o trabalho da igreja na proporção 

que convertia o povo indígena aos hábitos da corte portuguesa.  

 Com o objetivo de alfabetizar os trabalhadores analfabetos, em 1854, foi 

instituída a Primeira Escola Noturna no Brasil, expandindo-se rapidamente.  Poucos 

anos depois, em 1874, já havia 117 escolas com a intenção de alfabetizar os índios, 

como também de informar os colonos sobre seus direitos e deveres. E, em 1881, foi 

instituído pela primeira vez o título de eleitor, através do Decreto nº 3. 029, proibindo 

o voto das pessoas analfabetas. 

 No período de transição Império-República entre 1887-1897, houve vários 

movimentos a favor da educação, como lutas pelas condições didáticas, 

pedagógicas e ampliação da rede escolar. Posteriormente, em 1934, foi criado o 

Plano Nacional de Educação (PNE), que previa o ensino integral, obrigatório e 

gratuito e em 1946 surgia a lei que instituía o ensino supletivo para atender ao 

público adulto (RIBEIRO et al., 2016). 

 Na década de 40, o SENAI foi criado para atender as necessidades do 

mercado capitalista, pois era necessária uma mão-de-obra qualificada através da 

educação profissional para atender as exigências do crescimento das indústrias. 

Nesta década também foi criado o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacional Anísio Teixeira – INEP, e a Campanha de Educação de Adolescentes e 
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Adultos que considerava a disponibilização de materiais didáticos para educação de 

jovens e adultos. 

 A criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização – Mobral durante a 

ditadura militar em 1967 substituía o modelo de educação de Paulo Freire, mas era 

fortemente influenciado pelo seu método de alfabetização. Em 1985, o Mobral é 

extinto e fundado a Fundação Educar com o objetivo de alfabetizar adultos através 

de investimentos financeiros e conhecimentos técnicos (LEINEKER, 2009). 

A nova Constituição Brasileira foi promulgada em 1988 no qual a Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) está contemplada nos artigos 208 e 214, sendo o Estado 

obrigado a assumir novas responsabilidades. De acordo com a Constituição Federal 

em seu artigo 208 é dever do Estado garantir a oferta gratuita a todos aqueles que 

não tiveram acesso na idade apropriada (MARTINS, 2014). 

Enquanto, a educação de jovens e adultos foi comtemplada, na publicação de 

1996, no artigo 4 da Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional (LDBEN) 

ofertando o acesso público e gratuito para esta modalidade de ensino (MEC, 1996).  

A Educação de Jovens e Adultos durante o governo de Luís Inácio Lula da Silva 

ganhou vários programas para atender este público, como: Brasil Alfabetizado,  

Programa da Integração da Educação Profissional para Jovens e adultos (Projovem) 

e o PROEJA. Assim, mesmo não sendo fácil voltar à escola, cada vez mais jovens e 

adultos retornam à sala de aula, cada um com seus objetivos e alcançar satisfação 

pessoal (RIBEIRO et al., 2016). 

 

3.1.2 Políticas Públicas na EJA 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que 

passa por todos os níveis da educação básica, sendo destinada as pessoas que 

tiveram seu percurso escolar interrompido ou que não tiveram acesso aos estudos 

na idade própria. Tal modalidade é uma oportunidade para a continuidade dos 

estudos, se preparar para o mercado de trabalho, melhorando as oportunidades e as 

condições de trabalho e a qualidade de vida dos estudantes.  

Conforme a Lei nº 9.394/ 96 da LDB, afirma em seu art. 37º que a educação 

de jovens e adultos será destinada àqueles que por algum motivo não concluíram os 
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estudos na idade própria, que os sistemas de ensino assegurarão acesso gratuito e 

que o poder público viabilizará e estimulará o seu acesso. 

Art. 37.  A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio 
na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem 
ao longo da vida.  

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º  O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

§ 3º  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, 
com a educação profissional, na forma do regulamento. 

É evidente que a educação de jovens e adultos é uma temática de ordem 

social e educacional. Num contexto social, a EJA é uma modalidade de ensino que 

busca afirmação quanto modalidade de educação inclusiva, refere-se sobre as 

estruturas das políticas e propostas pedagógicas para essa modalidade de ensino e 

como elas se vinculam no contexto educacional e sistema de governo corrente em 

nosso país (HADDAD, 2000). 

Muitas ideias e orientações para desenvolvimento das ações na EJA surgiram 

através de discussões que ocorreram em Conferências Internacionais de Educação 

no Século XX (CONFITEAS), servindo de base para elaboração das políticas 

públicas para a educação de jovens e adultos (RIBEIRO et al., 2016). 

Em 1996, a Lei n. 9.424/96, que regulamentou o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério- FUNDEF, 

por veto do presidente Fernando Henrique Cardoso foi retirada a previsão do 

financiamento dos cursos da EJA, ficando em segundo plano em relação aos outros 

níveis de ensino da educação regular no ensino básico. 

O PNE determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional a 

cada 10 anos, destacando a erradicação do analfabetismo, a universalização do 

atendimento escolar, a melhoria da qualidade de ensino e a valorização dos 

profissionais da educação. Os desafios para o novo PNE e para as políticas públicas 

é a erradicação do analfabetismo e que os jovens e adultos tenham garantidos seus 

direitos educativos. Em 2003, no governo de Luís Inácio Lula da Sila, houve a 

criação do Programa Brasil Alfabetizado (PBA), sendo o ponto principal do governo 
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erradicar o analfabetismo, alfabetizando jovens, adultos e idosos ao longo do 

primeiro mandato. Para que o programa seja desenvolvido com qualidade os 

professores alfabetizadores do programa deveriam participar de curso de formação 

oferecido pelas redes municipais ou estaduais e deveriam, preferencialmente, estar 

atuando na rede pública. 

 A Lei n. 11.629/2008 reformulou e regulamentou o programa Projovem, 

passando a atender jovens de 15 a 29 anos, pois inicialmente o programa atendia 

somente a faixa etária de 15 a 17 anos.  O Projovem passou a atender nas 

modalidades : Adolescente, Trabalhador, Urbano e de Campo. Estes programas 

possibilitavam aos estudantes jovens e adultos a qualificação profissional e o 

desenvolvimento de ações voltadas para a comunidade. Além dos estudantes do 

projovem urbano receberem um auxílio financeiro mensal de R$ 100,00 se 

estivessem frequência de 75% nas atividades presenciais e trabalhos pedagógicos 

(RIBEIRO et al., 2016). 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira INEP (2020), as matrículas na educação de Jovens e Adultos teve 

uma queda no período de 2015 a 2019, havendo uma redução no nível fundamental 

de 8,1% e no ensino médio de 7,1%. A queda foi registrada pelo Censo Escolar da 

Educação Básica no ano de 2019, de acordo com o censo a EJA tem 3.273.668 

estudantes matriculados. 

De acordo com Martins (2014), há uma baixa procura por alunos da EJA no 

nível profissionalizante como também nos níveis de Ensino Fundamental, da mesma 

maneira no que diz respeito à permanência destes alunos nos cursos. Além disso, a 

EJA tem altos índices de evasão escolar, um crítico problema desta modalidade de 

ensino no Brasil. 

Frente a uma realidade difícil, em que muitos adolescentes entram no 

mercado de trabalho com certa precocidade, é comum a procura pela continuidade 

nos estudos, após um período afastado do ambiente escolar, pois desejam, assim, 

ingressar no mercado de trabalho buscando por uma independência financeira. O 

professor da educação de jovens e adultos deve ministrar aulas de acordo com a 

realidade de vida dos alunos, levando em conta suas experiências, preparando 

aulas além do conteúdo, contribuindo que o aluno faça novas descobertas. 
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 De acordo com Paulo Freire (2002), um trabalho focado no público da EJA 

visa a transformação da realidade desses jovens e adultos que vivem à margem da 

sociedade educada, excluídos da sociedade. Este público que frequenta a EJA na 

rede pública, na sua maioria, são mulheres do lar, trabalhadores contratados ou 

desempregados, idosos, e jovens cada um com suas diferenças culturais, etnias, 

religião e crenças (MARTINS, 2014).  

As práticas educacionais iniciais tinham como propósito a alfabetização de 

jovens e adultos, com passar do tempo este nível de ensino passou a ser mais 

amplo voltado para as necessidades da sociedade (GOUVEIA; SILVA, 2015).  

 

3.2  Ensino de biologia na EJA 

Geralmente a carga horária da EJA é menor que o ensino regular, desta 

forma as propostas curriculares para essa modalidade de ensino são muito 

compactas, podendo dificultar a aprendizagem, pois possuem pouco tempo para 

abordar os conteúdos, principalmente nas disciplinas de Ciências e Biologia que 

englobam várias inter-relações com outras áreas do conhecimento, além de uma 

variedade de termos e descrições científicas (MORAIS, 2009). 

Assim como, no Ensino Médio regular, é de grande importância para o 

crescimento do ser humano o ensino dos assuntos de Biologia na educação de 

jovens e adultos. Porém, o modelo de ensino tradicional e estratégias usadas de 

forma descontextualizadas, visando apenas à teoria e os estudos conceituais, não 

utilizando práticas e os recursos disponíveis, tem dificultado o aprendizado dos 

alunos (LIRA, 2013). 

Desse modo, no processo de ensino e aprendizagem em Biologia, utilização 

de materiais didáticos proporcionam aulas dinâmicas e interessantes possibilitando a 

aprendizagem. De acordo com Cabrera (2007) deve-se considerar a necessidade de 

utilizar formas diversas de estratégias didáticas para despertar nos alunos a vontade 

de participar e se envolver de forma significativa.  

Compreendemos que a proposta da EJA é de oferecer o ensino fundamental 

e médio de qualidade para todos aqueles que por algum motivo não concluíram seus 

estudos no tempo regular. Nesse sentido, a metodologia de ensino aplicada nestas 
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turmas deve ser criativa envolvendo situações relacionadas ao cotidiano para 

surtirem efeito na vida (MORAES, 2009). 

Nos últimos anos, diminuiu a frequência dos alunos na educação escolar no 

campo da EJA (INEP, 2020). Também, ainda são poucos os trabalhos que discutem 

esta temática sobre o ensino de Biologia nesta modalidade. E, ainda, são escassos 

os trabalhos que questionam a natureza desta modalidade de ensino e suas 

especificidades (PRATA; MARTINS, 2005). 

3.3 Materiais didáticos aplicados na EJA 

Os materiais didáticos são instrumentos que auxiliam na aquisição do 

conhecimento, facilitando a aprendizagem. Os materiais didáticos contribuem de 

maneira significativa no resultado do processo de ensino e aprendizagem, mesmo 

com as diferentes possibilidades de utilização destes materiais (MELLO, 2010). 

O material didático tem o propósito de substituir da melhor forma a realidade 

para facilitar a aprendizagem do aluno (NÉRICI, 1991). Deve-se levar em conta a 

faixa etária e os interesses dos alunos durante a escolha dos materiais, assim como 

os objetivos e os conteúdos a serem abordados. Portanto, o professor como 

incentivador e facilitador do processo de ensino e aprendizagem, deve estar atento 

às diversas situações para que os materiais utilizados cumpram seu objetivo, 

facilitando a aprendizagem de forma integrada e dinâmica (SCHIMITZ, 1993).   

As aulas práticas de laboratório no ensino de Biologia possibilitam aos alunos 

uma familiaridade com os fenômenos através do manuseio dos materiais e 

utensílios, além da observação dos organismos, tornando o laboratório um local 

imprescindível para os estudantes desta disciplina (KRASILCHIK, 2005, p.86) 

A resolução CD FNDE n°18, de 24 de abril de 2007, que criou o Programa 

Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Jovens e Adultos (BRASIL, 2007). 

Sendo o livro de fundamental importância na aprendizagem, é recente a criação do 

programa específico do livro didático para EJA, no qual, mais tarde, foi acrescentado 

ao Guia do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos. Este guia é um 

material que ajuda aos educadores da EJA nas seleções do material didático para 

assim desenvolver neste campo de ensino um trabalho de qualidade. 



18 

 

 

Sobre o livro didático, Libâneo (2002),  fala da sua importância no ambiente 

escolar, devido a sua utilidade para docentes e discentes, pois é por meio dele que 

professores podem reforçar seus conhecimentos sobre algum conteúdo ou receber 

orientações de como desenvolver o tema na sala de aula. Desse modo, para que o 

livro didático possa gerar conhecimento quando sistematizados em sala de aula, se 

faz necessário o esforço dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem 

possibilitando a aquisição do conhecimento (FRISON et al.,2009). 

Para Piletti (2000), o sucesso da utilização do material didático vai depender 

da interação do aluno com o modelo didático, portanto compete ao professor 

estimular a atenção e a participação prática dos alunos. Os materiais devem ser 

desenvolvidos a partir do cotidiano do aluno, pois terão fundamento quando dá 

razão a vivência do estudante, deixando o processo de ensino- aprendizagem mais 

agradável. Estes recursos quando utilizados durante as práticas estimulam a 

formulação de hipóteses, a interpretação de dados e a sua aplicação no dia-a-dia 

(KRASILCHICK, 2004). 

É preciso a compreensão de que é necessário procurar resoluções práticas 

quanto à aplicação das metodologias de ensino, onde o propósito é oferecer um 

ensino eficaz, sendo a utilização de materiais de fácil acesso uma possibilidade para 

a realização da experimentação de baixo custo (Vieira et al., 2007).  
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4. METODOLOGIA 

 Esta pesquisa realizou um levantamento bibliográfico sobre a utilização de 

modelos didáticos no ensino da biologia na modalidade de ensino da educação de 

jovens e adultos – EJA. Esta pesquisa qualitativa e de caráter exploratório 

considerou cinco trabalhos pesquisados na base de busca do Google acadêmico 

que se enquadram na área deste estudo. 

Tabela 1 –- Lista de publicações para revisão de literatura 

 

Nº de 
trabalhos 

 

Título do trabalho 

 

Autores 

 

Instituição 

Ano 

 

Materiais 
didáticos 
utilizados 

 

1 

Estratégias metodológicas 
para dinamizar o processo 
ensino/aprendizagem em 
biologia na educação de 
jovens e adultos 

 

Cruz 

 

UFCG/CFP 

2018 

 

Jogos 
didáticos 

 

2 

Possibilidades 
metodológicas para a 
apropriação do tema 
artrópodes na educação de 
jovens e adultos – EJA 

 

Culpi e Machado 

 

 

Experiências em 
Ensino de Ciências 
V.10, No. 1, 2015. 

 

Modelos 
didáticos 

 

3 

O lúdico como recurso 
didático no ensino de 
ciências biológicas para 
alunos da Educação de 
Jovens e Adultos 

 

Pereira e Ribeiro 

Revista Eletrônica 
de Educação da 

Faculdade 
Araguaia 

2015 

 

Jogo didático 

 

4 

 

Despertando o olhar 
científico em Ensino de 

Biologia para Educação de 
Jovens e Adultos  

 

FERREIRA  et al. 

Revista Amazônica 
de Ensino de 

Ciências  

2015 

 

Modelos 
didáticos 

 

5 

Aprendendo biologia celular 
através de práticas 
educacionais lúdicas 

 

Maciel e Fávero 

UEPG 

2012 

Jogos e 
Modelos 
didáticos 

Fonte: Artigos pesquisados no google acadêmico, 2020. 

A pré-seleção dos trabalhos foi realizada através da procura por palavras-

chave, utilizando os termos: materiais didáticos, modelos didáticos, EJA e Educação 

de Jovens e Adultos. Dessa forma, foi feita uma triagem dos trabalhos relevantes a 

partir dos trabalhos encontrados através das palavras-chave quando constatado a 

presença nos objetivos e/ou metodologia a aplicação dos modelos didáticos no 

ensino de biologia na EJA. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta pesquisa apresentou alguns pontos relevantes para esta revisão, como: 

evasão escolar, contextualização dos conteúdos com a realidade dos alunos, 

materiais didáticos aplicados na EJA, materiais didáticos e aprendizagem. 

Evasão escolar 

A pesquisa de Ferreira et al. (2015) obteve a participação de duas turmas, 

totalizando 45 alunos, diferente do estudo de Cruz (2018), que contou com a 

participação de apenas 10 estudantes. Nesta pesquisa, a autora relatou que a 

modalidade enfrenta uma das problemáticas vivenciadas na educação de jovens e 

adultos que é a evasão escolar. De forma semelhante, Culpi e Machado (2015), 

menciona que apenas 15 pessoas envolveram-se na atividade aplicada, segundo 

estes autores, comumente, o ensino adotado na EJA oferece uma abordagem 

desvinculada da realidade do aluno, consistindo apenas na mera transmissão de 

conteúdos que podem estar relacionado ao aumento dos casos de evasão escolar.  

De fato, conforme relatos dos artigos em discussão, os estudantes da EJA 

precisam de aulas diferenciadas para evitar o abandono escolar, pois muitas vezes 

saem do trabalho direto para escola, chegando cansados e desanimados. Dessa 

maneira, para que a situação seja revertida surge à necessidade da implantação de 

projetos interdisciplinares e introdução de novas tecnologias. Como também, é 

necessário que o professor se desafie numa nova proposta de aula, permitindo aos 

alunos ver um sentido na aplicação dos conteúdos provocando neles a curiosidade e 

o interesse em questionar, investigar e procurar soluções para eventuais dúvidas. 

Evitando, assim, a evasão escolar de tantos alunos que desejam melhorar suas 

condições de vida através da conclusão dos estudos.  

Contextualização dos conteúdos com a realidade dos alunos 

De acordo com as pesquisas selecionadas que utilizaram materiais didáticos 

para esta revisão, todos concordam que o ensino da educação de jovens e adultos 

deve ser contextualizado com o cotidiano dos estudantes. A maioria dos trabalhos 

deste estudo destaca a abordagem problematizadora a partir de temas geradores do 

educador Paulo Freire e apenas um trabalho tem inspiração na abordagem freiriana 

e na ação-reflexão-ação de Delizoicov. 
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Segundo a pesquisa de Ferreira et al. (2015), o contexto social dos alunos foi 

considerado no cumprimento das atividades experimentais, no qual foram 

produzidos materiais didáticos, visando a apropriação do conhecimento científico. Os 

autores defendem que os conteúdos do ensino de biologia devem ser 

problematizados e contextualizados, porém, citam que o atual modelo de ensino é 

fixado no modelo tradicional, prevalecendo à transmissão dos conteúdos e adotando 

pouquíssimas aulas práticas. Da mesma forma, Cruz (2018), também relatou a 

importância da contextualização dos assuntos com a realidade dos alunos jovens e 

adultos, conforme a autora, os jogos didáticos aliados à realidade dos alunos tem 

grande relevância na eficácia do processo de ensino-aprendizagem.  

Os autores de Maciel e Fávero (2012) citam uma situação cotidiana de sala 

de aula, na qual, muitos alunos ao se deparar com ilustrações nos livros didáticos 

não conseguem fazer a relação com a vida. Por exemplo, quando os alunos 

observam a ilustração da estrutura celular nos livros didáticos, muitas vezes, não 

conseguem relacionar que a célula é um componente estrutural presente no corpo 

dos seres vivos. Assim, a aula proposta de visita ao hemocentro, a visualização das 

células sanguíneas no microscópio e a construção do modelo de célula foi de suma 

importância para o aprendizado significativo e reflexivo dos estudantes. Dessa 

forma, Maciel e Fávero (2012), justificam o pensamento de Cruz (2018), Ferreira et 

al. (2015) e Culpi e Machado (2015), pois entendem que as experiências adquiridas 

no contexto social devem ser valorizados e problematizados.  

Diante do exposto, o professor deve fazer um planejamento para organizar 

suas práticas em sala de aula, evitando a improvisação, possibilitando aos seus 

alunos a aprendizagem além dos conhecimentos teóricos e resolução de questões. 

É importante que o docente faça uma conexão entre os conhecimentos científicos e 

as experiências vivenciadas para que a aprendizagem tenha sentido real para o 

estudante, evitando assim, os questionamentos tão comuns feitos pelos alunos: por 

que devo aprender isso? Quando usarei esse assunto na minha vida? Portanto, os 

professores devem organizar os conteúdos vistos em sala de aula de forma que 

apresentem sentido e significado para o aluno, proporcionando o protagonismo dos 

estudantes, preparando-os para a vida. 
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Materiais didáticos aplicados na EJA 

O estudo de Ferreira et al. (2015) com o propósito de melhorar o saber 

científico, propôs uma aula experimental no laboratório, no qual foram utilizados 

materiais de fácil acesso para confecção dos materiais didáticos (prensas, exsicatas 

e lâminas) a partir de plantas medicinais. Segundo os autores, não é necessário que 

a escola possua laboratórios para realizar uma aula prática, pois existem diversas 

estratégias de ensino utilizando materiais acessíveis e de baixo custo na produção 

de modelos didáticos que possam promover aulas transformadoras na educação de 

jovens e adultos. 

O trabalho de Culpi e machado (2015) propôs a construção de modelos 

didáticos através de uma aula interativa que estimulou a curiosidade, a 

problematização e a socialização do aprendizado sobre os animais artrópodes. Os 

autores relatam que mesmo com as diversas possibilidades de oferecer aulas mais 

atrativas e proveitosas, os materiais mais utilizados pelos professores são aqueles 

disponíveis na escola, dentre eles, o livro didático, que às vezes não é específico 

para a modalidade da EJA. 

É fundamental destacar que as turmas de educação de jovens e adultos 

precisam de material específico, pois a realidades destas turmas são muito 

diferentes das turmas regulares de ensino. Inclusive, as instituições de ensino 

devem auxiliar o professor a encontrar e oferecer outras alternativas de materiais 

didáticos, além do livro, que é o mais comum, amenizando as dificuldades 

enfrentadas nesta modalidade de ensino.  

Cruz (2018) defende a utilização de novas maneiras didático-pedagógicas 

para estimular o interesse dos estudantes durante as aulas de ciências biológicas 

através da utilização de jogos didáticos, utilizando no seu trabalho o quis e o jogo de 

tabuleiro de trilha.  Os seguintes dados foram alcançados: 78% dos alunos 

mostraram interesse em aulas mais dinâmicas, enquanto 22% não possui interesse 

nesse tipo de aula. Informou ainda, que um participante não mostrou interesse em 

participar do jogo que foi aplicado.  

 Segundo Cruz (2018), os discentes que participam da modalidade de ensino 

para jovens e adultos, geralmente, possuem baixo autoestima, pois não acreditam 

que são capazes de aprender, fazendo com que não se esforcem, tornando mais 
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inseguros, desse modo, a aplicação do jogo didático tem como objetivo atrair 

atenção e motivar a participação dos alunos.  

Bem como Cruz (2018), Pereira e Ribeiro (2015) também aplicou jogo 

didático, neste, o jogo foi utilizado como instrumento pedagógico no estudo de 

vitaminas e da biologia celular. O presente trabalho considera os jogos pedagógicos 

como instrumentos capazes de estimular a criatividade, de fortalecer o trabalho em 

equipe, de ajudar na resolução de problemas, facilitando a aprendizagem. Dessa 

maneira, as novas estratégias evitam as aulas monótonas. 

 Materiais didáticos e aprendizagem 

Conforme Cruz (2018), os alunos foram questionados se as metodologias 

aplicadas estavam de acordo com os conteúdos, todos responderam que sim. E, ao 

serem questionados se os materiais utilizados facilitaram a compreensão dos 

assuntos, da mesma forma, 100% dos alunos responderam positivamente a 

questão. Porém, ao perguntar se gostariam que as aulas fossem mais dinâmicas, 

78% responderam que sim e 22% responderam que não. 

Pereira e Ribeiro (2015), analisaram o interesse dos alunos durante da 

aplicabilidade dos jogos e através da aplicação de questionários. Durante o 

desenvolvimento dos jogos, alguns alunos tiveram dificuldades em relação ao 

conteúdo, mesmo com a explanação do assunto em aulas anteriores, pois os 

estudantes não tem tempo de revisar o conteúdo em casa, visto que a maioria 

trabalha ou exerce atividade do lar. Mesmo assim, mediante os questionários que 

foram aplicados para avaliação da aprendizagem, antes e após a abordagem lúdica, 

a maioria dos alunos considera o jogo divertido, didático e facilitador da 

aprendizagem. 

A pesquisa de Maciel e Fávero (2012) fortalece a ideia que a utilização 

contextualizada dos materiais didáticos estimula o interesse pela ciência e 

contribuem na compreensão da vida. Conforme os dados das entrevistas realizadas, 

95% dos alunos consideraram significativa a escolha das propostas metodológicas. 

Da mesma forma que os artigos anteriores, Culpi e Machado (2015), também 

obtiveram resultados positivos.  Mediante dados apresentados na pesquisa, 

aproximadamente, 80% dos alunos tiveram apropriação significativa do conteúdo 
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artrópodes. Mesmo obtendo resultados positivos, os autores ressaltam que as 

atividades práticas não resolvem o problema de ensino-aprendizagem na 

modalidade de jovens e adultos, mas poderá tornar o processo mais atraente 

proporcionando uma melhoria na qualidade do ensino. 

É importante ressaltar que a modalidade de ensino da educação de jovens e 

adultos inclui estudantes com várias características, dentre elas, a variação da faixa 

etária, a desmotivação, a baixa autoestima, a indisciplina. Além disso, possui grande 

quantidade de conteúdos a serem trabalhados numa carga horária reduzida. Dessa 

forma, os jogos podem ser um meio alternativo na socialização e na mediação da 

aprendizagem utilizada pelo professor. 

Nesse sentido, o lúdico permite compartilhamento de experiências, promove o 

autoconhecimento, permitindo a construção de conhecimentos e atitudes. Contudo, 

para que os materiais didáticos despertem o interesse no estudante, e exerçam o 

papel facilitador na abordagem dos conteúdos, é necessário que os conhecimentos 

empíricos dos alunos sejam valorizados, para que a partir do contato com o 

conhecimento científico, seus conhecimentos prévios possam ser ressignificados. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da análise dos trabalhos selecionados, verificou-se que a utilização 

dos materiais didáticos aliados com a vida do aluno favorece a ressignificação dos 

conteúdos mostrando-se eficiente no processo de ensino-aprendizagem. É 

importante que a escola trabalhe os conteúdos preparando-os para a vida e não 

apenas para o mercado de trabalho. É evidente que a melhoria do ensino na EJA é 

um desafio, mas devemos enfrentar as dificuldades em busca de novas 

possibilidades para que a aprendizagem seja eficiente. 

Diante do perfil dos alunos das turmas de educação de jovens e adultos, fica 

claro que esta modalidade de ensino necessita do apoio da escola e da reinvenção 

da prática docente na procura de estratégias significativas, para que o aluno 

permaneça na escola e conclua seus estudos, possibilitando encontrar melhores 

oportunidades no mercado de trabalho melhorando sua condição de vida. 

Para que as metodologias aplicadas facilitem a aprendizagem, é necessário 

que os professores elaborem um planejamento de acordo com as necessidades de 

sua turma. Contudo, a utilização destas estratégias deve garantir o estimulo à 

curiosidade, à problematização, à pesquisa e à socialização.  

Verificou-se neste levantamento bibliográfico que a utilização dos materiais 

confeccionados contribuiu positivamente na aprendizagem dos alunos. Porém, é 

relevante citar, que existe a necessidade de mais estudos sobre este tema, pois são 

poucos os trabalhos publicados nesta área.   
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