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Resumo: Este trabalho busca relatar algumas reflexões derivadas de uma 
experiência pedagógica realizada na disciplina de Física, do Curso de Cozinha 
- PROEJA, no Instituto Federal Farroupilha, Câmpus São Borja. A fim de aliar 
os princípios norteadores deste programa - sua formação humana integral e 
profissional -, objetiva-se, neste trabalho, analisar em que medida o recurso da 
contextualização do cotidiano sob o uso de analogias influi na construção do 
conhecimento para esse público que, por suas características específicas, 
requer um método diferenciado de ensino. Nesse sentido, pergunta-se: qual o 
efeito da contextualização do cotidiano na construção do conhecimento dos 
alunos do PROEJA, tendo em vista a busca de uma aprendizagem 
significativa? Para a compreensão do tema, o trabalho pauta-se em autores 
como Freire (2009), Gómez (2001), Andrade (2009), Fávero (2009), Junges 
(2011), como também algumas normativas oficiais. Apoiada na abordagem 
qualitativa, por meio da observação participante, foi possível verificar que o 
recurso da contextualização do cotidiano sob o uso de analogias aproxima os 
saberes experienciais aos saberes escolares, compartilhados por meio de 
exemplos ligados a sua realidade, compreendendo-a, agora, do ponto da vista 
da física, edificando, assim, a construção da aprendizagem significativa.  
 

Introdução 

 

A temática do presente trabalho gira em torno do recurso da 

contextualização do cotidiano sob o uso de analogias como uma aposta de 
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uma prática pedagógica para o contexto do Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos - PROEJA. O interesse por essa temática derivou após 

algumas atividades realizadas com os alunos do Curso de Cozinha - PROEJA4, 

no Instituto Federal Farroupilha, Câmpus São Borja, tendo em vista a 

preparação para o estágio5 no semestre seguinte. O desafio constitui em 

apresentar um trabalho de dimensão formativa aos alunos do PROEJA.  

Antes de delinear os contornos substantivos provindos dessas 

experiências, convém expor algumas considerações importantes acerca do 

PROEJA. Este programa foi instituído em âmbito nacional pelo decreto nº 

5.840 em julho de 2006, tendo como objetivo a escolarização e a formação 

profissional de jovens e adultos. Essa articulação visa, assim, a integração 

entre trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e cultura em geral. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil é marcada 

historicamente pela descontinuidade de políticas públicas que não foram 

capazes de atender as necessidades sociais de cada época. Para a 

consolidação e eficiência dessa modalidade de ensino é necessário que haja 

uma política pública estável que possa atender e adequar às demandas 

educacionais. O PROEJA traz uma proposta constituída de ações complexas 
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com grandes desafios políticos e pedagógicos, em um projeto que busca não 

somente a inclusão social, mas também a escola vinculada ao mundo do 

trabalho. 

Para a efetivação da proposta de uma formação integral e profissional 

dos alunos do PROEJA é preciso que o Projeto Pedagógico de Curso – PPC 

seja organizado de maneira que englobe as competências que devem ser 

aperfeiçoadas ao longo do curso. Nessa modalidade é sempre enfatizada a 

ideia de indissociabilidade entre a educação regular e a educação profissional. 

Entretanto, a educação não pode estar subordinada às necessidades do 

mercado de trabalho, mas sim deve estar em sintonia, dessa forma tendo uma 

permanente articulação entre Trabalho e Educação. 

De acordo com o decreto nº 5.840/06, “as instituições de ensino 

ofertantes de cursos e programas do PROEJA serão responsáveis pela 

estruturação dos cursos oferecidos”. Atualmente o Instituto Federal Farroupilha 

– IF Farroupilha, Câmpus São Borja oferta, na modalidade PROEJA, somente 

o Curso Técnico em Cozinha.  

Em consonância com a Lei de Criação dos Institutos Federais nº 

11.892/08, em seu Art. 6º, uma das finalidades da instituição é: “ofertar 

educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, 

formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos 

diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 

socioeconômico local, regional e nacional”. Sendo assim, o curso Técnico em 

Cozinha foi escolhido para que possa atender as necessidades de qualificação 

na área de alimentos, existentes em São Borja e região.  
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Com esta exposição, fica evidenciada o porquê da escolha desse Curso 

em específico, como também de seu público. Perfilhada a justificativa, convém 

avançar nos aspectos contextuais em que se insere tal público, como ainda as 

peculiaridades a ele atribuídas e o que tais considerações demandam ao 

ensino.   

Na literatura da área, o que se tem discutido é que da educação 

compensatória às propostas e práticas infantilizantes e formalistas (ANDRADE, 

2009), (FÁVERO, 2009), muitos são os desafios ao desenvolvimento de um 

trabalho mais apropriado ao perfil dos alunos do PROEJA. Assim, se esse 

contingente ainda sofre com a adaptação pura e simples de estratégias 

didáticas do ensino regular, corremos o risco de, com esse tipo de adaptação, 

oferecer um ensino que não se enquadra nas concepções, nos projetos de vida 

e de trabalho, nas vontades, nos valores que anseiam esses alunos. 

Logo, repensar estratégias de ensino arraigadas aos interesses desse 

público implica ao professor uma “disposição para aproximações que transitam 

entre saberes constituídos e legitimados no campo das ciências, das culturas e 

das artes e saberes vivenciais que podem ser legitimados no reencontro com o 

espaço escolar” (MOLL, 2011, p. 15). 

Assim, buscando analisar em que medida o recurso da contextualização 

do cotidiano sob o uso de analogias influi na construção do conhecimento para 

esse público que, por suas características específicas, requer um método 

diferenciado de ensino, que este trabalho se volta no sentido de apresentar 

uma proposta pedagógica específica para as novas configurações que se 

tecem ao ensino de jovens e adultos. 
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Pensando no retorno à escola por parte dos alunos que configuram este 

programa de ensino e, principalmente, no universo escolar pesquisado, 

percebe-se a necessidade de propor um ensino próprio, que se aproxime da 

realidade desses alunos. Construir estratégias de ensino de forma específica 

para o PROEJA significa pautar nas necessidades e vivências desses alunos, 

respeitar seus saberes experienciais, debatendo seus conhecimentos em 

articulação com os conteúdos escolares, princípios esses defendidos por 

Pérez-Gómez (1998, 2001).  

Tais imperativos impõem ao professor a sensível escuta e visibilidade 

cotidiana, a fim de colocar esses alunos “em outro lugar nos espaços sociais 

nos quais transitam” (MOLL, 2011, p. 15). É sob esse cenário que 

questionamos: qual o efeito da contextualização do cotidiano na construção do 

conhecimento dos alunos do PROEJA, tendo em vista a busca de uma 

aprendizagem significativa? Assim, pensar em práticas pedagógicas em que o 

ponto de partida sejam as experiências de vida e o ponto de chegada a 

reconstrução da realidade em seu entorno, compreendida, agora, do ponto de 

vista da física, é o desafio que se propõe este trabalho.  

  

Princípios da aprendizagem significativa por meio do ensino 

compreensivo 

 

Traçado o contexto de inserção deste trabalho e os desafios a ele 

impostos, cabe esboçar o solo teórico em que se pautam estas reflexões. Se 

uma das finalidades dos cursos técnicos integrados à educação básica é 

proporcionar a formação de cidadãos profissionais capazes de compreender a 
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realidade social para nela inserir-se e atuar de forma crítica (BRASIL, 2006), é 

preciso, pois, desenvolver estratégias didáticas que se voltam a esses 

princípios. Uma importante articulação dessa trama é tecida, neste trabalho, 

pelos estudos desenvolvidos por Gómez (1998, 2001).  

Fundamental neste debate é destacar a conjuntura mais ampla em que 

se insere essa discussão. Dado o fato de que o abandono6 desses jovens e 

adultos está associado, em sua grande maioria, a desigualdade 

socioeconômica das famílias brasileiras, impõe repensar o ato político da 

escola. Se nas sociedades contemporâneas sobrevive a desigualdade e a 

injustiça, a escola não pode anular tal discriminação que, para Gómez (1998), 

se aloja nos modelos uniformes. A lógica da uniformidade nos métodos e nas 

experiências didáticas nada mais faz do que consagrar a discriminação, na 

medida em que parte de pressupostos como o da igualdade, da meritocracia.  

  

Viver na escola, sob o manto da igualdade de oportunidades e da 
ideologia da competitividade e meritocracia, experiências de 
diferenciação, discriminação e classificação, como consequência do 
diferente grau de dificuldade que tem para cada grupo social o 
acesso à cultura acadêmica, é a forma mais eficaz de socializar as 
novas gerações na desigualdade. Deste modo, inclusive os mais 
desfavorecidos aceitarão e assumirão a legitimidade das diferenças 
sociais e econômicas e a mera vigência formal das exigências 
democráticas da esfera política, assim como a relevância e utilidade 
da ideologia do individualismo, a concorrência e a falta de 
solidariedade (GÓMEZ, 1998, p. 21). 

 

No entanto, a igualdade de oportunidade não é um objetivo da escola. O 

desafio educativo é atenuar, em parte, os efeitos da desigualdade e preparar 
                                                             
6
 Conforme IBGE, a lógica que ampara os cerca de 62 milhões de jovens e adultos que não 

concluíram a educação básica está associada ao sistema capitalista da modernidade (BRASIL, 
2006). 
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cada indivíduo para lutar e se defender nas melhores condições possíveis no 

cenário social. Afinal, o aluno jovem ou adulto quer ser cidadão e ter a 

possibilidade de se inserir criticamente na esfera da cultura, na dinâmica da 

sociedade e da política e no âmbito econômico. É nessa direção que sinalizam 

as indagações de Freire:  

 

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que deva 
associar a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva 
em que a violência é a constante e a convivência das pessoas é 
muito maior com a morte do que com a vida? Por que não 
estabelecer uma necessária “intimidade” entre os saberes 
curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles 
tem como indivíduos? Por que não discutir as implicações políticas e 
ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da 
cidade? (FREIRE, 2009, p. 33-34).  

Por isso a necessidade de oferecer a esse público próprio uma proposta 

pedagógica diferenciada, o que impõe repensar o ensino, por vezes engessado 

de forma homogeneizante, quando não elitista e hierarquizante. Daí que 

empreender as trajetórias que se enveredam no mundo da vida aliada a 

compreensão da realidade social “com seus condicionantes históricos, 

políticos, econômicos e culturais, permite que a singularidade das histórias 

humanas se explicitem no espaço da sala de aula para que cada um, se 

dizendo, possa dizer de seu mundo” (MOLL, 2011, p. 15), possa enfim, 

reconhecer o universo de conhecimento que vem por meio delas, como a 

compreensão dessa realidade explicada por meio da física, e os efeitos desses 

condicionantes sobre os fenômenos físicos. 

Parte daí a pressuposição de que não é possível aceitar um único e 

fechado ensino para o PROEJA, como prescrito por uma minoria e que acaba 

servindo de modelo para ser aplicado nas diferentes realidades presentes em 
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cada escola. Para além de bases prescritivas do ensino, convém cada 

professor construir uma proposta pedagógica, que toma como base os 

conhecimentos, as concepções, os interesses e as preocupações vitais desses 

alunos e os lança a reconstruir os saberes experienciais em saberes 

elaborados aliados a compreensão crítica de seu entorno, tal como entende 

Gómez (1998, 2001), quando perfilha a função educativa da escola7. 

No entanto, tal demanda impõe um desafio: como proporcionar um 

ensino que reconheça os tantos e tão diversos interesses presentes na 

complexa vida da aula e provocar a reconstrução crítica da cultura pública por 

parte do aluno do PROEJA? Para Gómez, esse desafio pode ser construído 

pela criação de um espaço compartilhado, que consiste em instituir, mediante 

negociação aberta e permanente, um contexto de compreensão comum. Para 

isso, o professor precisa criar um espaço de diálogo na sua aula, articulando os 

saberes experienciais ao saber escolar. Sua função consiste em trazer 

 

[...] os instrumentos procedentes da ciência, do pensamento e das 
artes para enriquecer esse espaço de conhecimento compartilhado, 
mas nunca substituir o processo de construção dialética desse 
espaço, impondo suas próprias representações ou cerceando as 
possibilidades de negociação aberta de todos e cada um dos 
elementos que compõem o contexto de compreensão comum. 
Quando se substitui ou se restringe a negociação, se impõe a 
aprendizagem acadêmica à margem das exigências experienciais dos 
estudantes e se justapõe uma estrutura de aprendizagem, a 
acadêmica, que embora sirva para resolver os problemas da aula, 
não está conectada com os esquemas prévios dos alunos/as e nada 
pode na hora de provocar a reconstrução do conhecimento. (GÓMEZ, 
1998, p. 64). 

 

                                                             
7
 Para uma compreensão mais ampla da ideia defendida por esse autor, da função da escola 

enquanto função social, instrutiva e educativa, ver Gómez (1998, 2001). 
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A atividade da escola se torna educativa quando esse conjunto de 

materiais, conhecimentos, experiências e elaborações simbólicas – cultura 

acadêmica – sirva para que o sujeito reconstrua de modo consciente seu 

pensamento e atuação, através de um longo processo de descentralização e 

reflexão crítica sobre a própria experiência e a comunicação alheia. 

Daí que a função educativa como objetivo da escola não significa a 

substituição da cultura experiencial - arraigada no mundo da vida -, pela cultura 

privilegiada e culta dos intelectuais, tampouco sua justaposição acadêmica. 

Supõe, submergir-se, sem complexos elitistas, nas peculiaridades e nas 

determinações da cultura de massas assimilada e reelaborada pelo indivíduo, 

para provocar seu contraste, a reflexão do sujeito sobre si mesmo e facilitar 

sua reconstrução criadora. Sob esse pano de fundo, viver a cultura na escola, 

interpretá-la e recriá-la, mais do que depreendê-la academicamente, requer a 

mesma dinâmica que a vida impõe, tanto em sua amplitude quanto em sua 

flexibilidade. Em termos pedagógicos, isso significa “conceber a sala de aula 

como um fórum aberto e democrático de debate, de contraste e recriação das 

diferentes perspectivas presentes com maior ou menor implantação na 

comunidade multicultural da sociedade pós-moderna” (GÓMEZ, 2001, p. 266).  

A criação desse fórum aberto e democrático de debate requer um ato de 

compromisso que envolve a mútua participação tanto dos alunos quanto dos 

professores do PROEJA. Tal espaço reconhece as diferenças bem como o 

caráter imprevisível dos processos pedagógicos, o que quebra com a ideia de 

um ensino padronizado, prescrito de modo uniforme aos alunos. 

O espaço educativo provoca novos desafios à vida do aluno, na medida 

em que a organização do conteúdo a ser ensinado contorna de maneira mais 
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flexível e plural essa relação, fazendo com que o aluno se assuma como 

sujeito. Ao valorizar as experiências particulares e coletivas trabalha-se com a 

coexistência de diferentes visões do mundo, ou seja, a subjetividade vai ao 

encontro do reconhecimento da pluralidade. Essa constitui para Freire (2009), 

uma das mais fundamentais funções da escola que é proporcionar meios para 

que o aluno na relação com os outros possa reconhecer-se enquanto sujeito. 

Isso implica assumir-se como ser social e histórico, sendo ator dos espaços 

culturais em que interage, compreendendo como alguém que atua na 

construção da vida, do trabalho, do mundo.  

Nessa perspectiva, o ensino no tocante a organização dos conteúdos 

escolares parte da valorização dos modos de vida desses alunos, de suas 

culturas, de sua condição de trabalhadores assalariados, do mercado informal, 

de desempregados, de adolescentes que estão buscando o primeiro emprego. 

Essa perspectiva se delineia como possível saída para inibir as discriminações 

sociais, étnicas, de gênero e de tantas outras que chegam às escolas e que 

reforçam a exclusão e a evasão escolar desses alunos.  

O aluno do PROEJA, assim como os outros, traz para o espaço escolar 

suas vivências, seus valores e concepções construídas socialmente. Essa 

experiência constitui sua aprendizagem experiencial que ele aprende em casa, 

no seu bairro, nos meios de comunicação, entre outros. É regada sob essa 

cultura cotidiana que o aluno chega à escola. Compete, portanto, ao professor 

levar em conta essa bagagem e pensar numa proposta pedagógica que venha 

ao encontro dessas especificidades e elaborar propostas pedagógicas que 

buscam aliar a cultura experiencial com a cultura escolar.  



 

 

11 

 

Tal proposta pedagógica se pauta na dimensão compreensiva da 

aprendizagem, em que o aluno, ao confrontar sua experiência com o trabalho 

escolar, busca reconstruir sua experiência, suas concepções, seus valores. 

Essa ideia segue orientada pela proposta defendida por Gómez e busca utilizar 

pedagogicamente a potencialidade das “disciplinas e da cultura pública para, 

mediante um processo de diálogo e negociação, provocar a reconstrução das 

pré-concepções do aluno a partir do conhecimento de seu estado de 

desenvolvimento, suas preocupações e seus propósitos” (1998, p. 62). O 

objetivo não é a aquisição da cultura adulta, mas a reconstrução, em alguma 

medida sempre incerta, das pré-concepções do aluno. 

 

Algumas possibilidades de articulação entre a teoria e a prática 

 

 Inspirada nos princípios da aprendizagem significativa por meio do 

ensino compreensivo que se propôs uma experiência pedagógica na disciplina 

de Física, do Curso de Cozinha - PROEJA, no Instituto Federal Farroupilha, 

Câmpus São Borja. A Física é uma ciência natural, ou seja, através dela é 

possível estudar a natureza e seus fenômenos. Sua dimensão formativa abarca 

a compreensão do mundo que nos cerca desde as ações mais simples do 

cotidiano, como também as teorias mais complexas sobre o universo. Sendo 

assim, a Física é uma área do conhecimento que possibilita a contextualização 

direta com o cotidiano. 

 

O ensino de Física vem deixando de concentrar-se na simples 
memorização de fórmulas ou repetição automatizada de 
procedimentos, em situações artificiais ou extremamente abstratas, 
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ganhando consciência de que é preciso dar-lhe um significado, 
explicitando seu sentido já no momento do aprendizado (PCN, 2002, 
p. 60). 

   

 É sob essa nova perspectiva do ensino da Física que se tece a 

aprendizagem significativa. Para além do simples domínio mecânico de 

técnicas para escrever e ler, ela se constitui como uma via norteadora que 

resulta de uma postura autônoma do homem sobre seu contexto. Essa 

reconfiguração passa pelo reconhecimento de considerar os alunos do 

PROEJA como cidadãos e não somente como objetos de aprendizagem. Isso 

implica compreender que os processos de aprendizagens se constroem na 

relação com o outro.    

Tendo conhecimento da importância da aprendizagem significativa por 

meio do ensino compreensivo, buscou-se através de uma experiência 

pedagógica na disciplina de Física, do Curso de Cozinha – PROEJA, no 

Instituto Federal Farroupilha, Câmpus São Borja, trabalhar os conceitos físicos 

ligando-os diretamente com alguma atividade comum do cotidiano dos alunos, 

por meio do uso de analogias. No dicionário Aurélio, uma das definições desse 

conceito refere-se a “semelhança de uma coisa com outra”. No caso desse 

trabalho, o alcance do uso de analogias como recurso didático para o ensino 

da Física consiste em utilizar-se de uma linguagem figurada para as 

explicações de determinados conteúdos, ou seja, estabelecer uma ligação 

entre dois assuntos distintos, buscando, assim, integração do conhecimento já 

existente com um novo conhecimento que é abordado. 

 

As analogias buscam estabelecer semelhanças entre significados 
conhecidos e outros significados desconhecidos [...] Na 
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aprendizagem, as analogias têm a perspectiva de auxiliar os alunos a 
entenderem melhor um fenômeno, ou seja, desempenham função 
explicativa (JUNGES, 2011 p. 20). 
  

O uso de analogias quando aplicado de modo articulado pode tornar 

conceitos abstratos mais plausíveis e, assim, resultando numa melhor 

assimilação do conteúdo. Entretanto, deve-se ter o cuidado de sempre utilizar 

algo que seja do conhecimento dos alunos, próximo de suas realidades. 

Na realidade observada, constatou-se que com o uso de analogias da 

contextualização do cotidiano a assimilação do conhecimento ocorre de 

maneira significativa por parte dos alunos. Assim, a participação dos alunos 

aumenta, pois esses em vários momentos citam exemplos do seu dia a dia que 

se encaixam no conceito teórico que foi apresentado anteriormente. 

Em um determinado momento da aula observada, deu-se início ao um 

novo conteúdo, Teorema de Stevin. Para sua apresentação, a professora 

começou explicando sobre a pressão no fundo de um lago, lembrando os 

alunos que essa pressão no lago é somada com a pressão atmosférica. Para 

exemplificar que a pressão aumenta devido o aumento da coluna de água, a 

professora utilizou a lixeira da sala de aula, desenhado dois furos, um na 

proximidade da borda superior e outro mais abaixo. Após esse breve 

procedimento, os alunos foram questionados com a seguinte pergunta: “qual 

dos orifícios que terá o jato de água com maior alcance?”. Nesse momento 

vários alunos responderam que seria o orifício inferior, pois a coluna de água 

sobre esse era maior, dessa maneira a pressão também era maior, o que 

resultaria num maior alcance do jato de água. Sob essas constatações, uma 

aluna concluiu que a pressão no fundo dos recipientes é sempre maior, e que 
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esse era o motivo pelo qual alguns recipientes plásticos estouravam na parte 

inferior. 

A partir desse pequeno comentário da aluna, fica evidente a importância 

de fazer essa ligação entre os conteúdos da Física com a sua vivência na 

forma prática. Da experiência observada constatamos que aliar o saber 

experiencial (cotidiano) por meio do uso de analogias com o saber escolar 

pode ser uma via formativa para a consolidação da aprendizagem significativa. 

Isso porque ao utilizar-se de instrumentos práticos, como a lixeira, para 

introduzir um princípio físico, o professor conectou o saber escolar aos 

esquemas prévios dos alunos, provocando a reconstrução do conhecimento, 

agora compreendida do ponto de vista da física, isto é, de que o Teorema de 

Stevin estabelece que quando dois pontos de uma mesma proporção de um 

líquido em equilíbrio estão no mesmo nível, resulta em igual pressão nos dois 

pontos, mas caso haja a diferença de pressão entre dois pontos de um líquido 

homogêneo em equilíbrio é dada pela pressão exercida pela coluna de líquido 

entre eles, ou seja, a altura da coluna de líquido influencia diretamente na 

pressão dos pontos. 
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