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Este artigo discorre sobre a elaboração e aplicação de uma proposta de ensino desenvolvida para estudantes da 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), de Nível Médio. Ela foi aplicada em uma escola pública federal da 

cidade de Palmas, TO. Faz parte dessa proposta uma prática didática, a elaboração de um manual didático, contendo 

tópicos de Ótica Geométrica e um guia de orientações para o professor. Durante sua aplicação em sala de aula, foram 

usados aplicativos de simulações virtuais. Os resultados mostraram que quando a prática docente, incluindo o material 

didático usado, é desenvolvida levando-se em conta a realidade na qual os estudantes se encontram, há um maior 

envolvimento deles com as atividades realizadas em sala de aula e uma maior aprendizagem dos conteúdos ensinados. 

Palavras-chave: EJA; material didático; Física; Óptica Geométrica. 

This article brings forward the elaboration and application of a teaching proposal that was developed for the Adult 

Learning High School course. It was applied to a federal public school in Palmas, TO. A pedagogical practice, a 

preparation of a didactic manual containing Geometrical Optics topics and a guide for the teacher were parts of the 

proposal. During the utilization in class, there were used virtual simulation applications (apps). The results 

demonstrated that when the teaching praxis, including the didactic material that is used is developed considering the 

students real life, they interact much better with the activities carried out in class and there is a greater learning of the 

contents that are taught. 

Keywords: Adult Learning (EJA); didactic material; Physics; Geometrical Optics. 

INTRODUÇÃO 

A Educação de Jovens e Adultos – EJA, anteriormente conhecida como Supletivo, é destinada para 

jovens e adultos que, por alguma razão, não tiveram a oportunidade de cursar o ensino regular em idade 

apropriada. 

A EJA apresenta um grande desafio para os seus docentes, pois trata-se de um público muito 

heterogêneo. Esse público é formado por estudantes que possuem faixa etária entre 18 a 60 anos ou mais. 

Em uma mesma sala de aula podem estudar jovens que acabaram de abandonar o ensino médio regular e 

pessoas que ficaram mais de 30 anos afastadas da escola (KRUMMENAUER; COSTA; 

SILVEIRA, 2010). 

Entre as várias dificuldades apresentadas por essa modalidade de ensino está a ausência de materiais 

didáticos apropriados para seu público. É reduzida a quantidade de livros desenvolvidos exclusivamente 

para estudantes da EJA (MARTINS, 2007). Na área de Física não é diferente. Além da carência de 

textos que abordem os conteúdos dessa disciplina, os poucos que existem não levam em conta nem a 

experiência de vida nem os conhecimentos prévios desses estudantes, de forma que os conteúdos não estão, 

claramente, relacionados com a vida cotidiana dos alunos. 

Na década de 1990, o Brasil realizou uma reforma na legislação educacional. Nesse período, foi 

criada a lei n. 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Esta lei reconhece o estudante como 
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ser ativo em seu processo de construção do conhecimento. Reconhece também a importância de se 

desenvolver um ensino na EJA que leve em conta o contexto no qual o estudante se encontra bem como o 

alinhamento dos conteúdos abordados com o interesse de sua vida pessoal e profissional. Além disso, ela 

indica a importância de relacionar os novos conhecimentos com os que já foram adquiridos pelos estudantes 

ao longo de suas experiências de vida, particularmente, em se tratando da EJA (BRASIL, 1996; 

ESPÍNDULA, 2005). 

Conforme enfatizam as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN+), o ensino de Física deve ser voltado para a vida prática do estudante: “Trata-se de 

construir uma visão da Física voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, 

com instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade” (BRASIL, p. 59). 

Os conhecimentos de Física, somados aos demais componentes curriculares desenvolvidos na 

escola, devem fornecer aos estudantes subsídios para que em seus labores diários, seja na prática da 

cidadania, no ambiente de trabalho ou em outras circunstâncias da vida, possam fazer uso desses 

conhecimentos. 

Os PNC+ também destacam que o motivo pelo qual se justifica o ensino de Física deve se sobrepor 

ao o que ensinar, ou seja, deve ser dada mais importância ao “para que ensinar?” do que ao “o que ensinar?” 

Com isso, o conteúdo não deve ser ensinado apenas para servir de base para outro conteúdo subsequente, 

mas que a ele seja atribuído um significado imediato. 

Sendo assim, nota-se que para o desenvolvimento de uma prática docente na EJA conforme 

orientações dadas pelos PCN+, faz-se necessário, entre outros recursos, o uso de materiais didáticos 

apropriados para as peculiaridades socioculturais dos estudantes dessa modalidade de ensino. 

Paulo Freire defende que o processo educacional deve levar em conta a vivência do estudante, seu 

contexto e suas angústias (GEHLEN; AUTH; AULER; ARAÚJO; MALDANER, 2008). 

Segundo ele, o conhecimento oriundo das experiências dos estudantes não deve ser desprezado. Esse 

conhecimento deve servir como ponto de partida para a compreensão do mundo no qual vivem: 

O respeito, então, ao saber popular implica necessariamente o respeito ao contexto 

cultural. A localidade dos educandos é o ponto de partida para o conhecimento que eles 

vão criando do mundo. ‘Seu’ mundo, em última análise, é primeira e inevitável face do 

mundo mesmo (FREIRE, 2011, p.119). 

Ignorar a realidade vivida pelo estudante é exercer uma prática pedagógica totalmente desconectada 

de seus educandos. Paulo Freire destaca a importância da dialogicidade. Segundo ele, o diálogo entre 

professor e estudante possibilita a problematização de situações que fazem parte da vida do educando. Para 

Freire, a problematização caracteriza-se pela abordagem de situações que estão inseridas na vivência do 

educando. 

Quando, na prática docente, os conhecimentos adquiridos pelo estudante em sua vivência são 

considerados, valores e significados são agregados ao processo de ensino e aprendizagem: 

Dessa forma, ao valorizarmos seus conhecimentos estamos trazendo para a escola muito 

mais do que temas a serem estudados, mas também aspectos histórico-culturais, 

políticos e ambientais do educando e da comunidade escolar. Desconsiderar esses 

aspectos é voltar-se para uma escola desvinculada da realidade, vazia de significado 

(GEHLEN; AUTH; AULER; ARAÚJO; MALDANER, 2008, p. 288). 
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Enquanto Paulo Freire destaca a importância de se levar em conta a experiência de vida do estudante 

no processo de ensino e aprendizagem, Ausubel enfatiza a necessidade de se considerar os conhecimentos 

prévios existentes no sujeito para a construção de novos. Esses dois fatores, não excludentes, devem ser 

considerados na prática discente da EJA. 

A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel apoia-se na aprendizagem cognitiva. Essa 

aprendizagem é caracterizada pelo armazenamento organizado de informações na mente do sujeito que 

aprende. Esta estrutura organizada é definida como estrutura cognitiva (MOREIRA, 1999). 

Segundo Ausubel, o fator primordial na aprendizagem de um estudante em sala de aula está 

relacionado com o que ele já sabe. À medida que novos conceitos e informações, que estejam 

adequadamente claros, são apresentados para o indivíduo, novas ideias podem ser apreendidas e outras 

retiradas. 

No entanto, a aprendizagem não está restrita apenas à influência direta dos conceitos já apreendidos, 

mas envolve também modificações significativas na estrutura cognitiva, influenciada pelo novo conteúdo: 

Uma vez que isso acontece, pode ocorrer a mudança conceitual, substituindo as ideias 

do senso comum por ideias consolidadas pelo conhecimento científico, consolidando a 

relação entre ciência, escola e sociedade, possibilitando um ser humano que se coloque 

como agente atuante e transformador, visto que isso permite ao indivíduo o 

conhecimento cada vez maior do seu universo físico, bem como os fenômenos que nele 

acontecem (MORO; NEIDE; REHFELDT, 2016, p. 990). 

A teoria de Ausubel está apoiada no conceito de aprendizagem significativa. Segundo ele, a 

aprendizagem significativa “é um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com um 

aspecto especificamente relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo” (MOREIRA, 1999, p. 153). 

Esse processo ocorre quando a informação recebida pelo estudante interage com um conhecimento 

específico que ele já possui. Esse conhecimento já existente, Ausubel o define como subsunçor. 

Nessa concepção, faz-se necessário investigar quais conhecimentos o estudante possui sobre os 

conteúdos que serão ensinados, para, então, o professor definir como desenvolverá sua prática pedagógica. 

Como já mencionado, existe uma carência de material didático adequado para a disciplina de Física. 

Em consequência, o professor da EJA de Nível Médio, por falta de material didático adequado, limita-se a 

fazer “adaptações dos textos didáticos destinados ao ensino médio regular, selecionando apenas alguns 

trechos dos mesmos para utilizá-los durante as aulas” (LOPES, 2009, p. 47). 

Os livros didáticos elaborados para estudantes de ensino médio regular são inadequados para 

estudantes da EJA de Nível Médio. Eles apresentam o conteúdo de forma predominantemente técnica, 

voltado para concursos de vestibulares e enfatizam em demasia o cálculo matemático em suas aplicações, 

desprezando, em geral, os aspectos fenomenológicos. Além disso, a contextualização dos conteúdos é 

apresentada de forma tímida, havendo pouca preocupação por parte dos autores no direcionamento dos 

conteúdos desenvolvidos para a vida prática dos estudantes (ESPÍNDULA, 2005; LOPES, 2009). Essa 

prática compromete significativamente a qualidade do ensino de Física, particularmente na EJA de Nível 

Médio. 

Neste artigo, relata-se a elaboração de uma proposta de ensino para o conteúdo de Ótica Geométrica 

para estudantes da EJA de Nível Médio. Faz parte dessa proposta, além de uma prática didática específica 

para a EJA, um manual didático e um guia de orientações para o professor. O manual didático é para uso 
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do estudante. Seu conteúdo é abordado de forma conceitual. O guia do professor traz sugestões de como o 

manual didático deve ser usado em sala de aula. 

METODOLOGIA 

A proposta de ensino relatada neste artigo consistiu de uma prática didática, de um manual didático 

para os estudantes da EJA de Nível Médio e de um material de apoio ao professor. 

A prática didática foi inicialmente aplicada, no semestre letivo de 2014, em uma turma da EJA de 

Nível Médio do Instituto Federal de Tocantins situado na cidade de Palmas. A escolha deveu-se ao fato de 

um dos autores (F. R. A. Nogueira) trabalhar como docente nessa instituição. 

Na prática didática, buscou-se usar a dialogicidade ao dar a oportunidade de os estudantes trazerem 

para discussões elementos e situações ligados às suas experiências de vida. Nessa prática, era também usada 

a leitura de um manual didático, simulações virtuais e demonstrações experimentais simples, feitas em sala 

de aula, com material de baixo custo. Vale ressaltar que, tanto em sala de aula como na elaboração do 

manual didático, procurou-se incluir fotografias de objetos e locais que se relacionavam com 

conhecimentos prévios dos estudantes. 

Os detalhes de como foi desenvolvida a prática didática, realizadas em onze encontros ao longo do 

semestre, cada um com duração de 100 minutos, podem ser encontrados para download no seguinte 

endereço eletrônico: 

http://www1.fisica.org.br/mnpef/sites/default/files/francisco_dissertacao.pdf 

Inicialmente, foi escrita uma versão do manual didático a partir da experiência profissional de um 

dos autores (F. R. A. Nogueira) com a modalidade de ensino de Física na EJA de Nível Médio, dada à 

ausência de materiais didáticos específicos para esse público. 

Foi aplicado um questionário para determinar o perfil dos estudantes que compunham essa turma. 

Ao final do semestre, foi aplicado outro questionário para avaliar a percepção dos estudantes quanto à 

prática didática adotada, a qualidade e a eficiência do manual didático usado ao longo do semestre. 

O Manual Didático foi reelaborado levando-se em conta as críticas e sugestões feitas pelos 

estudantes. No semestre seguinte, a mesma metodologia foi repetida em outra turma da EJA de Nível Médio 

também do Instituto Federal de Tocantins. 

Após a aplicação da metodologia descrita nessas duas turmas foi, então, escrito um material de apoio 

ao professor. 

Perfil dos estudantes da EJA envolvidos na intervenção 

Considerando-se as duas turmas, 41 estudantes participaram desta intervenção didática, sendo que 

cerca de 95% deles residiam na zona urbana do município de Palmas, TO; os demais na zona rural.  

Esses estudantes apresentavam faixa etária muito variada. Conforme mostra o gráfico da Fig. 1, mais 

de 40% deles possuíam idade entre 25 e 35 anos e 27% com idade de 18 a 25. 

http://www1.fisica.org.br/mnpef/sites/default/files/francisco_dissertacao.pdf
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Fig. 1 – Percentual de estudantes por faixa etária envolvidos na aplicação da proposta de ensino. 

É recorrente entre os estudantes jovens, com idade pouco acima de 18 anos, abandonarem o ensino 

médio regular e migrarem para a modalidade EJA. Isso ocorre pelo fato de a segunda modalidade de ensino 

oferecer a possibilidade de conclusão do ensino médio em um intervalo de tempo menor, se comparado 

com a primeira. 

Cerca de 10% dos estudantes envolvidos afirmaram nunca ter acessado a rede mundial de 

computadores. Isso mostra que apesar do acesso a essa ferramenta de comunicação ter crescido 

significativamente nos últimos anos, ainda existem pessoas que nunca tiveram a oportunidade de usá-la. 

A necessidade de dedicar-se ao trabalho foi o motivo apontado por 40% desses estudantes para 

deixarem de frequentar a escola. Dedicação à família, falta de escolas na região onde habitavam e falta de 

motivação também foram apontadas como causas motivadoras desse abandono escolar, conforme mostra o 

gráfico da Fig. 2. 

 

Fig. 2 – Fatores que levaram os estudantes a interromperem suas atividades escolares na idade estudantil. 

Outra característica marcante dos estudantes da EJA de Nível Médio diz respeito ao longo período 

que muitos deles ficaram afastado das atividades escolares. Cerca de 43% dos estudantes envolvidos nessa 
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intervenção afirmaram ter ficado de 4 a 10 anos sem frequentar escola alguma, enquanto 20% deles ficaram 

mais de 20 anos. Isso torna o processo de ensino e aprendizagem nessa modalidade de ensino ainda mais 

delicado. Devido ao longo período de abstinência escolar, muitos estudantes dessa modalidade de ensino 

não possuem os conhecimentos prévios necessários ou não recordam o que já estudaram, apresentando, 

assim, dificuldades para compreender determinados conteúdos, especialmente na área de Física 

(KRUMMENAUER; COSTA; SILVEIRA, 2010). 

Outro fator que dificulta o processo de ensino e aprendizagem na EJA de Nível Médio está 

relacionado ao tempo que os estudantes disponibilizam para se dedicarem às atividades escolares. Cerca de 

80% dos que participaram dessa intervenção informaram dispor de no máximo uma hora por dia para 

realizá-las. Isso sinaliza que essas atividades devem ser desenvolvidas quase que exclusivamente em sala 

de aula. 

Muitos desses estudantes são arrimos de família, tanto homens quanto mulheres. Para continuarem 

mantendo seus dependentes e estudando ao mesmo tempo, são obrigados a enfrentarem uma dupla jornada. 

Dessa forma, saem de suas casas nas primeiras horas do dia para conseguirem a condução rumo ao trabalho 

e, de lá mesmo, após o expediente, vão para a escola, retornando para seus lares altas horas. 

Apesar dessas dificuldades, a maioria desse público deseja continuar estudando. Mais de 90% 

afirmaram ter a intenção de fazer outro curso após a conclusão do ensino médio. As pretensões se dividem 

entre cursos de graduação e técnicos profissionalizantes. 

Nota-se, portanto, uma mudança no comportamento dos estudantes da EJA de Nível Médio. 

Anteriormente não havia a intenção de dar continuidade aos estudos; o objetivo era apenas o de concluir a 

educação básica (KRUMMENAUER; COSTA; SILVEIRA, 2010). A ampliação do acesso ao 

ensino de nível técnico e superior, o aprimoramento profissional exigido pelo mercado de trabalho e, 

sobretudo, a busca por melhorias na qualidade de vida, são algumas das razões possíveis para explicar essa 

nova postura dos estudantes dessa modalidade de ensino. 

Consequentemente, a prática docente não pode ignorar esses anseios dos estudantes, devendo, 

portanto, fornecer-lhes também a base de conhecimentos necessários para cursos futuros, quer seja técnico 

profissionalizante ou universitário. Vale ressaltar que, dadas as peculiaridades desse público, desenvolver 

uma prática didática que contemple esses objetivos é, sem dúvida, um grande desafio. 

PRODUTO EDUCACIONAL 

O produto educacional da presente proposta de ensino é composto por um manual didático e por um 

guia de orientações para o professor. 

Sobre o Manual Didático 

O manual didático aborda tópicos de Óptica Geométrica e tem a forma de um livro didático. No 

entanto, considerando que muitos estudantes da EJA de Nível Médio ficaram muito tempo afastados da 

escola e, consequentemente, não possuem ou já esqueceram os conhecimentos prévios necessários, 

principalmente de Matemática, para compreensão formal dos conteúdos de Física, a abordagem dos 
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conteúdos desenvolvidos no manual didático foi feita de forma conceitual, contextualizada e direcionada 

para a compreensão de fenômenos naturais. 

Seus textos são acompanhados de várias ilustrações, como fotografias de objetos, de situações e de 

locais ligados à vivência dos estudantes, além de desenhos esquemáticos para auxiliar na compreensão dos 

conteúdos. 

O manual didático inicia-se com questões e afirmações sobre o que são os fenômenos óticos, 

induzindo os estudantes a identificá-los com situações do dia a dia. Em seguida, trata da propagação da luz 

em diferentes meios, ilustrando-os com fotografias de meios translúcidos e opacos obtidos da realidade dos 

estudantes. 

O terceiro tópico refere-se à reflexão da luz. É feita uma distinção entre reflexão regular e difusa 

com correspondentes fotografias de locais na cidade onde elas ocorrem. A lei da reflexão é também ilustrada 

com a foto de um experimento simples: um raio laser incidindo num espelho plano atrás de um transferidor 

que mostra a igualdade entre o ângulo de incidente e o refletido (Fig. 3). 

O próximo tópico trata das cores dos objetos, em particular, da relação entre a cor característica de 

um objeto e a luz que ele reflete. Várias fotografias relativas a esse tema foram incluídas no manual, assim 

como a fotografia de uma tela de televisão. 

O estudo de espelhos planos constitui-se no tópico seguinte do manual. Nele, são tratadas e ilustradas 

as características das imagens formadas por esses espelhos, de forma isolada ou como resultantes de 

associações entre eles. É definido o conceito de campo visual, o qual possui importância nas aplicações 

práticas com espelhos. 

 

Fig. 3 – Ilustração da lei da reflexão: raio laser refletindo em um espelho plano. 

Os espelhos esféricos constituem o material do sexto tópico. As características das imagens 

formadas são discutidas, particularmente, como resultantes das posições dos objetos com relação aos 

respectivos centros de curvatura desses espelhos. O campo visual de um espelho esférico é identificado, 

com destaque para a sua utilização como espelho retrovisor lateral de carros e motos. Uma fotografia (Fig. 

4) ilustra de forma clara as diferenças entre os campos visuais produzidos por um espelho plano e um 

convexo, no caso de suas utilizações como retrovisores. 
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Fig. 4 – Comparativo entre os campos visuais de dois espelhos retrovisores: um convexo (à esquerda) e um plano (à 

direita). 

O sétimo tópico aborda o fenômeno da refração da luz. São incluídas algumas ilustrações desse 

fenômeno e feita uma breve introdução sobre as ondas eletromagnéticas. 

O tópico seguinte do manual trata das lentes esféricas. Nesse tópico são abordados os tipos de lentes 

quanto à convergência ou divergência dos raios luminosos; as características das imagens com relação aos 

respectivos centros de curvatura dessas lentes (como mostrado na Fig. 5), além de diversas ilustrações 

dessas situações, bem como a utilização das lentes em vários objetos e instrumentos. 

 

Fig. 5 – Imagem formada por uma lente convergente com o objeto (lápis) posicionado entre o foco e o centro de 

curvatura. 

O último capítulo é dedicado ao olho humano. São apresentadas ilustrações do olho humano, além 

de fotografias, incluindo a de uma pupila normal de um animal e outra dilatada, conforme mostra Fig. 6. 

Alguns dos defeitos da visão são discutidos, bem como as suas possíveis correções. 

  
Fig. 6 – Dois gatos em ambientes com luminosidades diferentes. À esquerda o animal se encontra com as pupilas 

dilatadas; ambiente com pouca luz. O animal da direita se encontra com as pupilas contraídas, pois está em um 

ambiente bem iluminado. 



CADERNO DE FÍSICA DA UEFS 16 (02): 2101.1-12, 2018                Material Didático de Física... 

2101.9 

 

O manual didático está disponível para download no formato .pdf no seguinte endereço 

eletrônico: http://www1.fisica.org.br/mnpef/sites/default/files/francisco_produto1.pdf 

Sobre o guia de orientações para o professor 

O guia de orientações para o professor é formado por sugestões de como o manual didático poderá 

ser aplicado em sala de aula. Trata-se de uma compilação da prática pedagógica usada na aplicação da 

proposta de ensino nas turmas da EJA de Nível Médio. Ele também contém sugestões de aplicativos de 

simulações virtuais que podem ser usados para complementar às aulas expositivas, assim como de 

demonstrações experimentais simples que podem ser feitas em sala de aula com materiais de baixo custo. 

Destacamos que para a aplicação dessas sugestões, o professor deve analisar previamente o perfil dos seus 

estudantes, verificando se guarda semelhança com o dos estudantes que participaram da proposta relatada 

neste artigo e, se julgar necessário, fazer adaptações. 

O arquivo com as orientações para o professor está disponível para download no formato .pdf no 

seguinte endereço eletrônico: 

http://www1.fisica.org.br/mnpef/sites/default/files/francisco_produto2.pdf 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE ENSINO 

Após a conclusão da aplicação dessa proposta de ensino de Ótica Geométrica, os estudantes tiveram 

a oportunidade de avaliá-la. A avaliação foi feita por meio de um questionário formado por perguntas 

objetivas de múltipla escolha, adaptado de um questionário avaliativo usado por Heckler (2004) em seu 

trabalho de conclusão de mestrado. Cada afirmação do questionário possuía quatro alternativas: (a) 

concordo, (b) concordo plenamente, (c) discordo e (d) discordo plenamente. 

De forma geral, a proposta de ensino desenvolvida para esses estudantes da EJA de Nível Médio foi 

por eles bem avaliada. 

Sobre a contribuição do manual didático no ensino e aprendizagem de Ótica usado ao longo da 

aplicação da proposta, cerca de 56% dos estudantes envolvidos concordaram plenamente que esse material 

foi relevante para a compreensão dos conteúdos abordados durante as aulas; 3% do total discordaram dessa 

opinião. 

Sobre a clareza dos textos contidos no manual didático, 42% dos estudantes afirmaram concordar 

plenamente, enquanto apenas 6% discordaram. Isso significa, que na opinião deles, os textos cumprem com 

seu objetivo, que é expor o conteúdo usando uma linguagem clara e acessível, possibilitando assim, que 

estudantes com esse perfil possam ter mais eficiência no processo de ensino e aprendizagem. 

Por ser a Física uma área que necessita da linguagem matemática para descrever quantitativamente 

seus fenômenos, os livros textos dessa ciência contém muitas fórmulas, impossibilitando a sua compreensão 

por quem não domina essa linguagem. Somando-se a isso, há muitos professores dessa área que não se 

preocupam com a abordagem fenomenológica dos conteúdos, limitando suas aulas essencialmente à 

apresentação de conceitos e aplicação de fórmulas matemáticas (LOPES, 2009). 

Insistir nessa abordagem torna o processo de ensino e aprendizagem desgastante e, quase sempre, 

completamente ineficiente. Como o estudante não tem o domínio sobre essas ferramentas, não consegue 

http://www1.fisica.org.br/mnpef/sites/default/files/francisco_produto1.pdf
http://www1.fisica.org.br/mnpef/sites/default/files/francisco_produto2.pdf
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assimilar o que está sendo ensinado, e menos ainda, fazer uso desses conhecimentos, seja para a 

compreensão de fenômenos naturais, seja para as necessidades de seu cotidiano. 

O computador, visto nesse processo como uma ferramenta didática no auxílio da aprendizagem, 

pode fornecer a “visualização e apresentações das mais diversas situações físicas que possam dar sentido 

ao conceito físico que esteja sendo trabalhado pelo professor” (BRANDÃO; ARAÚJO, 2008, p.12) Os 

aplicativos de simulações virtuais possibilitam aos estudantes visualizarem os fenômenos de forma 

dinâmica, facilitando significativamente o seu entendimento. Com o uso de ferramentas tradicionais, 

alcançar o mesmo objetivo torna-se uma tarefa bem mais árdua, principalmente tratando-se do público da 

EJA de Nível Médio. 

Quando perguntados sobre o uso de aplicativos de simulação virtual como forma de recursos 

didáticos complementares às aulas expositivas, 100% dos estudantes julgaram importantes para a 

compreensão dos conteúdos ensinados.  

Isso reforça a hipótese de que o uso de aplicativos de simulações virtuais no ensino de Física 

contribui para a compreensão de determinados fenômenos físicos quando comparados com os métodos 

tradicionais de ensino, como os que fazem uso apenas de quadro e pincel, por exemplo. 

CONCLUSÃO 

Como exposto no início neste artigo, a razão que nos motivou desenvolver esta proposta de ensino 

para estudantes da EJA de Nível Médio surgiu quando nos deparamos com a carência de materiais didáticos 

adequados para essa modalidade de ensino. 

O público estudantil dessa modalidade necessita de metodologias diferenciadas das utilizadas no 

ensino médio regular. Portanto, faz-se necessário que o professor tenha consciência da importância de 

considerar em sua prática pedagógica, e no processo de escolha do material instrucional de apoio a ser 

utilizado pelos estudante, as particularidades desse público. Desenvolver conteúdos que levem em conta os 

conhecimentos e saberes aprendidos pelos estudantes em sua interação com o mundo e que estejam 

relacionados com sua vivência, facilita a introdução de novos conceitos e torna o aprendizado significativo. 

Muitos estudantes da EJA de Nível Médio não estão preparados para relacionar os conteúdos 

estudados na escola com fatos do seu cotidiano. É papel do professor selecionar e articular esses conteúdos 

elencados nos programas de ensino de forma a possibilitar sua relação com o contexto do estudante. 

Apesar das dificuldades apresentadas por esses estudantes em leitura e em operações básicas de 

matemática, os mesmos mostram-se dispostos a aprender. Quando o conteúdo é abordado levando-se em 

conta fatos cotidianos, os estudantes da EJA de Nível Médio se mostram ainda mais participativos. 

Participam da aula com maior frequência, citando esses fatos e solicitando esclarecimentos de dúvidas 

relacionados com o conteúdo em curso. 

De acordo com nossa experiência em outras turmas da EJA de Nível Médio com perfil semelhante 

às que participaram da aplicação desta proposta de ensino, podemos concluir que houve maior eficiência 

no processo de ensino e aprendizagem. Consta-se, principalmente, quando se observa uma maior 

participação dos estudantes nas aulas, além de mais segurança em suas falas, discussões e opiniões. 

Acreditamos que o manual didático apresenta as características para as quais se propõe: fornecer aos 

estudantes da EJA de Nível Médio uma fonte de leitura em Ótica Geométrica condizente com a realidade 
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dos mesmos. Além disso, esse manual pode servir para outras iniciativas voltadas para o ensino da Física 

nessa modalidade de ensino. 

Vale ressaltar que, por se tratar de um público cujas características podem variar entre as regiões 

geográficas do país, esse produto pode ou não apresentar a mesma eficiência para estudantes da EJA de 

Nível Médio de outras localidades. Reafirmamos que cabe ao professor avaliar seu público estudantil, 

escolher a prática didática e o material instrucional adequados para os seus estudantes. 

Não encaramos essa proposta como pronta e acabada. Ela pode ser aperfeiçoada e melhorada. 

Aplicações em outras turmas poderão fornecer subsídios que apontem quais mudanças deverão ser 

incorporadas para torná-la mais eficiente tanto na prática didática aplicada em sala de aula quanto na 

configuração do manual didático. 

APOIO FINANCEIRO 

Este trabalho contou com o apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
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