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RESUMO 

 

 

Da feira para a UFF- Marcas impressas da minha trajetória vida/ escola: um relato 

autobiográfico. 

 

O presente trabalho apresenta a narrativa da minha trajetória de vida\escola. Em 

forma de relato autobiográfico, revisito os caminhos percorridos desde a minha 

infância em Campina Grande, no interior da Paraíba, entre os lixões e as feiras 

livres, catando lixo e vendendo frutas e verduras, até os dias atuais, concluinte do 

curso de Pedagogia de uma instituição superior de ensino. As marcas deixadas, pela 

escola e pela vida, expressam uma realidade que não é só minha, mas de uma 

grande parcela da sociedade que nasce em contextos socioculturais desfavoráveis e 

para quem a escola, como um sonho distante e o trabalho duro, pesado, representa 

a única alternativa de sobrevivência. E quando frequentar a escola vira uma opção, 

o currículo e as práticas de alguns professores, nos levam de volta, para nosso lugar 

de invisibilidade, de experiência de vida e trabalho, de não frequentar os bancos 

ESCOLARES. E assim, a escola já tem um lugar reservado para esse aluno 

invisível: o aluno da EJA. Nessa modalidade de educação, o currículo amplifica sua 

capacidade de invisibilizar o aluno trabalhador. Ante toda essa problemática, e 

ciente da necessidade de outras possibilidades pedagógicas, na educação superior, 

tenho o primeiro contato com a etnomatemática, cuja abordagem respeita os 

diferentes modos de produzir e reproduzir cultura, por meio das ideias matemáticas 

presentes nos saberes e fazeres do cotidiano do aluno trabalhador e desse modo, 

ao finalizar minha narrativa, tenho consciência da importância das práticas 

pedagógicas que conferem autoria e autonomia de ensinar e aprender. 

 

Palavras-Chave: Currículo; Educação; matemática; educação de jovens e adultos, 

etnomatemática, narrativa autobiográfica. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

FROM FAIR TO UFF - PRINTED BRANDS OF MY LIFE / SCHOOL PATH: A 

BIOGRAPHIC REPORT 

 

 

This paper presents the narrative of my life / school trajectory. In the form of an 

autobiographical account, I revisit the paths traveled since my childhood in Campina 

Grande, in the interior of Paraíba, between garbage dumps and open markets, 

picking up trash and selling fruits and vegetables, to the present day, concluding the 

Pedagogy of a higher education institution. The marks left by school and life express 

a reality that is not only mine, but of a large part of society that is born in unfavorable 

sociocultural contexts and for whom school, as a distant dream and hard, heavy 

work, represents the only survival alternative. And when attending school becomes 

an option, the curriculum and practices of some teachers take us back to our place of 

invisibility, life and work experience, not going to school benches. And so, the school 

already has a place reserved for this invisible student: the EJA student. In this mode 

of education, the curriculum amplifies its ability to make the working student invisible. 

Given all this problematic, and aware of the need for other pedagogical possibilities, 

in higher education, I have the first contact with ethnomathematics, whose approach 

respects the different ways of producing and reproducing culture, through the 

mathematical ideas present in everyday knowledge and practice. I am aware of the 

importance of the pedagogical practices that confer authorship and autonomy to 

teach and learn. 

Keywords: Curriculum; Mathematical education, ethnomathematics youth and adult 

education, autobiographical narrative 
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1 APRESENTAÇÃO 

 A escolha do tema da escrita final (monografia) tira o sono de qualquer estudante 

de graduação. É o momento de mostrar para todos que você no decorrer de sua 

trajetória acadêmica, leu bastante e se apropriou das teorias discutidas durante toda 

a sua trajetória no curso escolhido. Comigo não foi diferente: carregava marcas e 

estigmas forjadas em um sistema educacional que hierarquiza saberes. Frequentei 

os bancos escolares da EJA, onde minhas incapacidades foram dolorosamente 

escancaradas. E mesmo após conseguir ingressar no ensino superior, não me 

sentia pertencente a este espaço de produção e aquisição de conhecimento. Com 

muito esforço, dedicação noites insones e brigas com o meu companheiro, sobrevivi 

à inospitalidade da faculdade.  Era chegada a hora de escrever. Mas, escrever o 

quê? Nesta encruzilhada, eis que a minha coordenadora de pesquisa, em uma 

conversa informal, em que estávamos relembrando fatos de minha infância e as 

minhas experiências ruins com a matemática escolar e todos os desdobramentos 

dessa experiência, sugere uma escrita autoral. Uma narrativa, um relato (auto) 

biográfico. Perguntei para ela: é possível? E ela prontamente respondeu: você tem 

que falar tudo isso, que você acabou de me falar, em sua monografia. Fiquei muito 

empolgada. No entanto, o que eu achava ser uma tarefa simples e descomplicada, 

se tornou um grande e doloroso desafio. Acessar memórias é rememorar, ou 

lembrar de novo.  E nesse sentido, é sofrer novamente. È um processo lento, 

catártico e doloroso. Porém, libertador. Assim, este trabalho, irá recortar em 

narrativa, a minha trajetória de vida/escola. Desde a minha infância em Campina 

Grande, até o presente momento, em que estou concluindo a graduação em 

pedagogia.   
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2 INTRODUÇÃO 

A trajetória não linear e os caminhos percorridos, desde a pré-escola até a 

minha inserção no ensino superior, constituíram-se em um amontoado de 

acontecimentos, que não eram dignos de nota. Tais acontecimentos eram as 

reverberações das minhas escolhas e também das minhas limitações de 

aprendizagens. E esta visão negativa começou a ser desconstruída em uma 

disciplina do curso. A referida disciplina, oferecia aos alunos-professores em 

formação, possibilidades de ensino da matemática sob variadas perspectivas e 

diferentes linguagens para serem utilizadas em diferentes contextos. Assim, a 

etnomatemática como área de pesquisa e referencial teórico, passa a nortear 

minhas ações/ intervenções nas escolas em que atuei em estágios supervisionados 

e obrigatórios, para a obtenção das cargas horárias necessárias para a conclusão 

do curso. A etnomatemática propõe um olhar respeitoso e autoral aos diversos 

modos de “matematizar” dos diferentes grupos socioculturais, pois dá visibilidade 

aos saberes matemáticos produzidos em seus distintos cotidianos. Neste processo 

de imersão e pesquisa, fui aos poucos relembrando da minha trajetória vida/escola e 

da minha relação com a matemática escolar nos anos iniciais. Relembrei de fatos 

que inconscientemente havia esquecido. Imersa em memórias e lembranças, optei 

por um caminho de escrita, um tanto espinhoso, dadas as exigências acadêmicas. 

No entanto, acreditei que seria um processo libertador. A narrativa autobiográfica, 

não confere cientificidade à pesquisa, mas, inegavelmente empodera o narrador, 

mesmo não sendo uma coisa simples. Nesse sentido, Kramer (2002, p.58), fala em 

“encontrar aquilo que se perde quando o homem é transformado em objeto e as 

histórias das pessoas são esquecidas”.  E complementa: “Histórias de vida são 

consideradas como memória coletiva do passado" (ibid). A autora critica exatamente 

essa objetividade científica e defende “a diversidade na pesquisa contemporânea 

(grifos meus)." Por essa via, a escolha por esse caminho teórico, incide exatamente 

nessa crença em uma dada autonomia e construção de identidade. Desse nodo, a 

narrativa aqui exposta, trata de experiências vividas e rememoradas, trazendo 

possíveis contribuições para a área da educação, especificamente elementos que 

tangenciam a educação matemática na educação de jovens e adultos (EJA). 

Estruturei o trabalho em três partes: Na primeira parte, trago memórias da 

minha infância, minha experiência como feirante e minha inserção na escola. Esta 
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foi sem dúvidas, a parte mais dolorosa da minha narrativa. Pois, revivi experiências 

muito ruins recortadas da escola e do meu cotidiano familiar. Na segunda parte, o 

recorte narrativo, é feito sobre a minha chegada ao Rio de Janeiro e meu retorno à 

escola. No entanto, esta parte é bem intensa: ir para outro estado, retornar à feira, 

só que em outro contexto; as viagens que fiz, pelo interior do estado do Pará, as 

pessoas que ensinei a aprender e o quanto me ensinaram em igual proporção; o 

retorno ao Rio de Janeiro, ao mercado de trabalho e à escola. E finalmente, na 

terceira e última parte, falo da minha inserção no ensino superior. Finalizo, tecendo 

considerações sobre o quanto o processo da escrita (auto) biográfica, me 

reconstruiu, enquanto mulher, professora em formação e sujeito do conhecimento, 

que irá lutar e ser resistência na educação de jovens e adultos. 

  

3 MARCAS IMPRESSAS NOS ANOS INICIAIS (1º E 2º GRAU / EDUCAÇÃO 

BÁSICA) 

"Que importa quem fala, disse 

alguém, que importa quem fala". 

(Samuel Beckett, citado por Miguel 

Arroyo, 2013). 

 

3.1 SOU EU QUEM FALA – REMEMORANDO OS ANOS INICIAIS DA MINHA 

INSERÇÃO NA ESCOLA  

A narrativa aqui expressa ecoa nos espaços que frequentei, desde a minha infância 

até a pré-adolescência. A vergonha, o medo, a culpa e a invisibilidade, me 

acompanharam em cada canto das escolas que frequentei. Durante muito tempo, 

ignorei a criança que fui. Sentia pena dela, e somente quando me encontrava 

sozinha, deixava que as lembranças fluíssem e chorava junto com ela. 

Nasci no dia 20 de fevereiro de 1972, no município de Campina Grande, no Estado 

da Paraíba. Nordestina e pobre fui a quarta filha de um total de seis: quatro meninas 

e dois meninos, seis bocas a serem alimentadas e cuidadas. Lembro-me das 

dificuldades enfrentadas pela minha mãe, que com carinho não nos deixava ficar 

sem nos alimentarmos. Apesar da escassez e da falta de variedades em nossa dieta 
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alimentar, sempre encontrava alternativas e nunca permitiu que ficássemos com 

fome. Meu pai, sempre foi muito ausente e egoísta, viajava constantemente, 

argumentando que "estava indo em busca de outros postos de trabalhos, já que em 

Campina Grande, estava ruim de serviço". E dessa forma, ele justificava suas 

ausências e encobria sua conduta de marido infiel. Essas lembranças, 

inegavelmente, remetem à uma dura realidade e incontestável compreensão: a 

posição de subalternidade da mulher na sociedade, corroborada nos discursos que 

repousam e se firmam sob a moral, a religiosidade e a família. Uma tríade, que 

aprisiona subjetividades, normatiza comportamentos e exclui padrões desviantes. 

Assim, concordo com Toledo (2001), citado por Silva (2015) no artigo em que ela 

discute e problematiza a condição de ser mulher, em uma sociedade marcada pela 

dominação masculina e as reverberações nas relações de poder, em contextos 

sociais e culturais. 

A sociedade patriarcal é um dos recursos utilizados para manter a mulher 

marginalizada e oprimida, e dessa forma, totalmente disponível para o que der e vier. 

É um sistema hierárquico que se assenta na família, no seio da qual toda mulher já 

vem ao mundo com seu lugar subalterno definido na sociedade. É no seio da família 

que se reproduz a ideologia da sociedade patriarcal, onde toda criança nasce 

aprendendo a respeitar “a autoridade paterna” e a ver na mulher um ser inferior e 

destinado a servir aos demais. (TOLEDO, 2001 apud SILVA. 2015.p.22) 

Para Bakhtin (1992), citado por Kramer (2002) a compreensão é uma forma de 

diálogo. Por essa via, ao revisitar minhas lembranças recortadas dessa época, 

retorno ao meu corpo de criança, que mesmo sem saber o porquê, já se indignava 

com o comportamento autoritário e opressor do meu pai, e a mulher que me tornei, 

compreende o lugar em que sua subjetividade foi forjada e aprisionada, mas que 

implorava em ser libertada. 

Mesmo não sendo a temática a ser recortada e discorrida em minha narrativa, 

acredito ser pertinente fazer tais observações, visto que, minhas inquietações acerca 

da passividade da minha mãe ao comportamento dominador do meu pai, me 

levaram a percorrer caminhos em busca de pretensas liberdades. Lembro que 

naquele contexto de privações econômicas, ansiava com uma força inimaginável em 

ser independente financeiramente. E tal independência para mim, era a garantia de 

comida farta na mesa. Visto que, em muitas ocasiões, nem tínhamos o que comer e 
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a minha mãe, buscava alternativas para que não passássemos fome de vez. Uma 

sobra de comida que a vizinha nos dava, ou um chá de alguma erva colhida no 

quintal de nossa casa, eram estratégias adotadas para que não ficássemos com o 

estômago vazio. Eu odiava não ter o que comer, ou melhor, não poder escolher o 

que comer. Assim, aos quatro anos de idade, resolvi que iria trabalhar. Queria ajudar 

a minha mãe e aos meus irmãos.  

Percorria a vizinhança à procura de alguma atividade que me permitisse conseguir 

alguns trocados. Recolher lixo, varrer um quintal ou transportar compras em um 

carrinho de mão, eram atividades que em meu contexto social, eram consideradas 

trabalhos pesados, se por um lado, algumas pessoas me ignoravam por estar 

sujando minhas mãos com lixo, outras me achavam trabalhadora e sempre me 

elogiavam, dizendo que eu "não escolhia trabalho". Essa dualidade me confundia: 

Trabalhar era bom ou ruim? Mas, eram questões demais para a minha pouca idade 

dar conta, então passei a ignorar as pessoas que não falavam comigo só porque eu 

estava cheirando a lixo, ou estava com as mãos sujas de terra. Recortando esta 

memória da minha infância, é impossível não ficar impactada com os sentimentos 

que me atravessam neste momento: Tristeza, mágoa, vergonha e tantos outros 

sentimentos ruins que eu não imaginava que haviam ficado represados. Até então, 

acreditava que fui eu quem ignorei  aquelas pessoas, mas a minha memória me 

trouxe uma outra percepção daquela época. Os risos debochados das crianças, que 

com suas roupas limpas e brinquedos novos, não queriam brincar com a menina que 

revirava lixo. E seus pais também não permitiam, porque além de estar na rua 

perambulando, com os pés descalços, eu também cheirava mal.  

O limiar entre memória e esquecimento: Resistir, sobreviver e também prosseguir. 

Concordo com ARAÚJO & SANTOS (2007), quando afirmam que o "esquecimento, 

em alguns casos pode ser não só uma escolha, como também uma dádiva". E, no 

meu caso, acredito que guardei ou "recalquei" estas memórias, porque as 

considerava muito dolorosas e me faziam sofrer. 

Prosseguindo com a narrativa e recorrendo às minhas memórias para contar a 

minha história, percebo que desde bem pequena, já me sentia diferente. A minha 

personalidade forte, aliada às persistentes inquietações advindas do meu contexto 

familiar, enunciavam uma trajetória desviante.  Diferente dos meus irmãos, que não 
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gostavam de interagir com outras pessoas, eu adorava conversar com os mais 

velhos, adorava ouvir suas histórias, e também de certa forma, esperava que as 

pessoas ajudassem minha mãe, e hoje entendo que na verdade, eu queria que me 

tirassem dali, daquele lugar pobre e miserável.   

Não gostava de ficar em casa esperando meu pai retornar,  era angustiante a 

espera. E foi nesta época que comecei também a trabalhar na feira, vendendo frutas 

e verduras.  Sentia-me útil, e sabia que estava percorrendo um caminho diferente da 

minha mãe. Não queria depender de um marido para me sustentar, ia ser 

independente. E foi a partir daí que comecei a sonhar com outras possibilidades: 

pensava em ter um bom emprego, andar bem vestida, e claro, ter comida farta na 

mesa. Nesse contexto de privação, angústia e ausências desenvolvi certa obsessão 

pelos livros, apesar de ainda não ter sido alfabetizada, ficava imaginando quando eu 

conseguisse ler aqueles livros que eu recolhia do lixo, seguiria o meu caminho para 

a liberdade.  Acreditava que a escola seria minha redenção, que iria conseguir sair 

da pobreza e, por conseguinte cuidaria dos meus irmãos e da minha mãe. Assim, 

seguia confiante, esperando ansiosa pelo dia que iria enfim começar a estudar e a 

partir daí, realizar todos os meus sonhos. Infelizmente, não foi bem assim que tudo 

aconteceu. 

Antes de ser apresentada à educação formal, me achava muito esperta e inteligente. 

Trabalhar na feira, me ajudou a desenvolver a habilidade de calcular mentalmente 

os valores a serem pagos pelas mercadorias que vendia (frutas, verduras e 

legumes). E conseguia fazer essas somas com muita rapidez e sem errar um cálculo 

sequer. Era muito elogiada pelo dono da barraca em que trabalhava e pelos outros 

feirantes, que sempre me pediam auxílio para calcular um troco a ser devolvido a um 

cliente, ou montante a ser recebido por uma venda. Lembro com saudades e muito 

orgulho dessa etapa da minha vida. Com muita alegria, levava frutas diversas para a 

minha mãe, além ajudá-la com um pouco de dinheiro. A minha rotina de trabalho na 

feira era pesada, mas eu não me importava. Trabalhava de segunda a sábado. Saía 

de casa bem cedo e só retornava ao anoitecer, e em algumas ocasiões, 

acompanhava o dono da barraca até a CEASA 1 da minha cidade (Campina 

                                                           
1
 CEASA é a sigla e denominação popular das centrais de abastecimento, que são empresas estatais ou de 

capital misto destinadas a promover, desenvolver, regular, dinamizar e organizar a comercialização de produtos 

da hortifruticultura a nível de atacado em uma região de ação. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/CEASA 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hortifruticultura&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/CEASA
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Grande), onde ajudava a escolher as frutas, legumes e verduras que venderíamos 

na feira e o ajudava também a verificar se a soma a ser paga pelos produtos estava 

correta.  Nas horas vagas, eu sonhava com o momento em que enfim, eu fosse para 

a escola. Queria estudar, aprender a ler e escrever, escrever muito. Minha 

brincadeira predileta era fingir que sabia ler. Passei a recolher livros, cadernos e 

revistas que eram descartados no lixo. Guardava-os como verdadeiros tesouros. 

Esperava ansiosa pelo dia em que enfim eu iria para a escola e iria aprender a ler. 

Mas, enquanto isso não acontecia, minha brincadeira solitária era fingir que sabia ler 

e nestes momentos de leitura imaginária, minha mãe sempre me advertia: “-Deixa de 

besteira menina, fica aí sem fazer nada, com esse monte de "lixo", em cima da 

cama, você vai pra escola, aprender a escrever seu nome e pronto. Porque pobre 

tem que trabalhar, se quiser ter alguma coisa na vida". Mas, apesar de acreditar que 

só conseguiria dinheiro se trabalhasse muito, eu queria muito ir para a escola.  

A fala recorrente da minha mãe, acerca da naturalização do discurso dominante que 

reafirma o lugar do pobre na sociedade e sua condição de incapacidade em 

apreender os conhecimentos e conteúdos escolares, me fez relembrar uma 

expressão usada por Jean Paul Sartre, citada por Maria Helena Souza Patto (1992), 

no artigo em que ela discute e problematiza a família em condição socioeconômica 

desfavorável e os desencontros com a escola pública. Em suas reflexões, ela afirma 

que há a naturalização de discursos como esse, os quais, "grudam nos dentes" dos 

oprimidos e que estes, funcionam como "mordaças sonoras", dificultando assim a 

compreensão crítica de uma dada condição social. De fato, esta naturalização da 

condição de desfavorecimento social e econômico impossibilita a mudança na 

estrutura vigente. Pois, as "mordaças", ou discursos naturalizados impediam que a 

minha mãe pensasse algo além da capacidade de subscrever o nome em algum 

documento, visto que, ela sempre nos relatava da vergonha que sentia por não ter 

frequentado a escola, e, por conseguinte, não saber escrever o próprio nome. Mas, 

eu não queria apenas escrever meu nome, o que eu queria, eu nem conseguia 

nomear. 

Minha mãe, constantemente falava do constrangimento que sentia quando lhe era 

solicitado que reproduzisse sua assinatura em algum documento, visto que, ela não 

sabia ler nem escrever. E era perceptível a tristeza em seus olhos, quando assumia: 

"Não sei nem assinar meu nome. Tenho que sujar meu dedo de tinta". E como se 
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estivesse justificando, afirmava: "nunca dei pra essas coisas de estudo". Dessa 

forma, acreditava ser ela mesma, a culpada por não ter frequentado a escola.   

Fui alfabetizada antes de frequentar a escola, aprendendo com meus livros 

resgatados do lixo e com uma vizinha, Dona Socorro, que de modo generoso e 

paciente, me ensinou a identificar, escrever e juntar as letras do meu nome, com 

desenvoltura. No entanto, eu queria mais. Assim, omiti esse fato, e enfim consegui 

que minha mãe me matriculasse em uma escola formal da rede do município de 

Campina Grande, Grupo Escolar Estelita Cruz: minha primeira escola, meu primeiro 

amor, mas também a minha primeira grande decepção com o sistema educacional. 

Na pré-escola, fiquei apenas alguns meses, pois como já havia tido um contato 

prévio com a escrita, todo aquele processo de identificação e reconhecimento das 

letras, era repetitivo e chato, eu queria ler de verdade. Identificando isto, a 

professora chamou a minha mãe até a escola e propôs a minha transferência para 

uma turma mais avançada. E assim, fui para a 1ª série. Nesse momento, inicia-se o 

meu desencanto com a escola. Apesar de ler e escrever bem melhor a cada dia, era 

a matemática, o meu maior desafio. Eu não conseguia "armar" corretamente uma 

operação matemática, pois calculava os resultados, mentalmente. Mas, a professora 

não aceitava esse mecanismo, como processo de resolução para a atividade 

proposta: "Arme e efetue", ordenava o enunciado da atividade. Nos anos iniciais (1ª, 

2ª, 3ª e 4ª série), ainda me esforçava muito para entender a lógica do processo da 

resolução dos problemas e acompanhar a turma. No entanto, a professora sempre 

ficava irritada com a minha incapacidade em reproduzir nos exercícios o que eu 

fazia mentalmente, sem o auxílio do lápis e do papel e sem esforço algum. As 

minhas notas, sempre eram medianas, nunca fui contemplada com uma nota 

máxima. Nas avaliações tudo ficava bem mais complicado. Inúmeras vezes, recebi a 

minha prova  colorida com um imenso zero, e quando eu tentava argumentar com a 

professora, era logo informada que : "quem copia a resposta do colega, merece um 

grande, colorido e redondo zero."  Era desesperador, ter que ficar explicando que eu 

não havia copiado a resposta, que eu conseguia fazer a atividade, só que do meu 

jeito. Mas, não adiantava argumentar, a professora sempre era inflexível quanto ao 

modo de resolução da atividade proposta. E em alguns momentos, ainda 

completava sua fala autoritária e grosseira, dizendo que a matemática era para 

poucos, só os mais inteligentes e estudiosos conseguiam passar na disciplina.  
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Nesse sentido Carraher; Carraher & Schiemann (1982), recorrem a Gay & Cole 

(1977), quando discorrem acerca do contexto das dificuldades da aprendizagem da 

matemática, concordando com os autores citados ao defenderem uma ligação entre 

o contexto diário de atividades dos alunos e a matemática que a escola se propõe a 

ensinar.  Afirmam que há sujeitos que demonstram habilidades em certos contextos 

e não em outros. Seria salutar, que a escola não excluísse de sua metodologia de 

ensino as experiências de vida do aluno, de modo contrário às tratasse como ponto 

de partida, promovendo assim significado e aplicabilidade da aprendizagem em 

contextos diversos (grifos meus). E concluem, tecendo considerações acerca das 

hipóteses/ causas da escola não ser exitosa no processo de ensino-aprendizagem 

da matemática escolar:  

“Dentro deste contexto, o fracasso da escola, fracasso este 

localizado a) na incapacidade de aferir a real capacidade da 

criança; b) no desconhecimento dos processos naturais que 

levam a criança a adquirir o conhecimento e c) na 

incapacidade de estabelecer uma ponte entre o conhecimento 

formal que deseja transmitir e o conhecimento prático do qual 

a criança, pelo menos em parte, já dispõe.” (CARRAHER; 

CARRAHER & SCHLIEMANN, 1982, p.86). 

 

E corroborando com as afirmações dos autores, eu progressivamente, fui me 

desencantando com a escola. Os sentimentos de alegria e orgulho, aos poucos, 

foram sendo substituídos por medo, raiva, vergonha e culpa.  Não entendia porque 

eu não conseguia desenvolver os resultados da forma que a professora ensinava. 

Fui chegando a uma triste e dolorosa, conclusão: a escola não era o meu lugar. Por 

mais que eu gostasse da escola, esta, inegavelmente não me queria. Alunos como 

eu, não eram dignos de está na escola. Sentia-me uma fraude. Fui desenvolvendo a 

insegurança quanto a resposta rápida de uma soma, e por fim, respondia a quem 

pedisse que eu resolvesse determinado resultado de uma operação: "Odeio 

matemática, por isso nunca me esforço o bastante "; ou, "minha cabeça é ruim para 

a matemática". Assim, me conformei e acreditei no que meus professores falavam.  

Eu não era boa aluna; não me esforçava para aprender e somente cumpria com 

minhas obrigações de aluna mediana. Segui nesse círculo vicioso, até a conclusão 

da 8ª série. Desta época, não me lembro das disciplinas, ou conteúdos escolares, 



10 
 

tudo virou um borrão, o que ficou guardado, foram os anos de insignificância e 

exclusão. E confirmei esta minha percepção, ao ver o meu histórico escolar (Em 

anexo) e me certificar que no ginásio2, eu não tinha nem nota em matemática. 

Naquela época, eram somadas as notas obtidas no período letivo, e depois divididas 

pelo número de disciplinas oferecidas para a conclusão da série. Assim, mesmo que 

obtivesse uma nota inferior à média (6,0), o aluno seria aprovado e desse modo, 

asseguraria a sua matrícula na série subsequente.  

A escola já não me fascinava, e tudo o que sonhara em realizar através do estudo, 

pouco a pouco, ia se tornando uma vaga lembrança de algo que queria muito, mas 

infelizmente, não era para mim. Quando eu ia para a escola, não entrava na sala de 

aula. Ficava por lá, rondando, observando a movimentação dos alunos e alguns 

colegas que frequentavam a mesma turma que eu. E era por intermédio desses 

colegas que sabia quando teria prova ou alguma atividade para avaliação, me 

recusava a deixá-la definitivamente. Passei a entrar na sala de aula, somente nos 

dias das avaliações.  Era contraditório: eu não queria mais estudar, no entanto, não 

admitia ser reprovada em qualquer disciplina. E prossegui nesta rotina durante um 

bom tempo, para ser mais precisa, durante todo o ginásio. 

Ainda continuava na feira, mas a ingenuidade de criança, aos poucos cedera lugar à 

rebeldia. Minha mãe prosseguia com sua rotina, suportando as traições do meu pai, 

que com o passar dos anos, tornaram-se mais frequentes e menos discretas.  Não 

acreditava mais em nada, nem ninguém. E aos poucos, uma ideia fixa ecoava em 

minha mente: Ir embora daquela cidade, deixar para trás, a fome, a miséria, a 

invisibilidade, o fracasso e tudo o que me machucava por dentro. Eu já não 

aguentava mais. E no dia 16 de junho de 1988, em um ônibus da viação Itapemirim, 

fui embora da minha cidade. Levando comigo uma sacola com algumas peças de 

roupas, esperança e uma fé cega. Dessa vez, ia ser diferente. 

 

 

 

                                                           
2
 Ginásio: Termo utilizado na década de oitenta para denominar a educação secundária. 
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3.1.1 O RETORNO À ESCOLA: O MEDO DE FRACASSAR NOVAMENTE 

  

“[...] que desde o primeiro dia, ela 

sempre teve tudo o que precisa 

dentro de si mesma. Foi o mundo que 

a convenceu que ela não tinha." 

(Rupi Kaur) 

 Em consonância ao grande contingente de nordestinos que migra para as regiões 

Sul e Sudeste, em busca de melhores condições de vida e de trabalho, fugi da 

miséria e da pobreza e pensava estar fugindo também da invisibilidade. Assim, ao 

completar dezessete anos, vim para o Rio de Janeiro, buscava encontrar tudo aquilo 

que via nas novelas e nos programas de televisão que eu costumava assistir. No 

entanto, me deparei com outros cenários, embora com alguns eu já estivesse bem 

familiarizada, porém em um contexto muito mais competitivo e excludente. O baixo 

grau de escolaridade, aliado ao fato de ser nordestina, me levou ao único emprego 

ofertado em abundância para este perfil de trabalhador: o trabalho doméstico. Fui 

empregada doméstica, no primeiro ano, após a minha chegada à cidade 

maravilhosa3. 

 Neste período, conheci a pessoa que viria a ser meu marido, com o qual, 

compartilho alegrias e tristezas até o presente momento. Ele, militar recém-formado, 

tinha certo preconceito com a minha condição de doméstica, fato que sempre era o 

motivo de algumas das nossas discussões. Assim, não demorou muito para que eu 

largasse também minha profissão de doméstica. Ingressei no trabalho formal, com 

carteira assinada e no ano de 1989, Consegui uma vaga de recepcionista em uma 

ortopedia e deste emprego só saí em 2001.  

Em 1991, em uma terça-feira de carnaval, nasceu Bianca, minha filha linda. Neste 

dia, me senti novamente inteira e lembrei muito da minha mãe. Ela sempre repetia 

que eu só iria entender algumas atitudes dela, no dia em que eu também fosse mãe. 

                                                           
3 Cidade maravilhosa: Termo utilizado para referendar as belezas naturais da cidade do Rio de 
Janeiro, no entanto ao colocar aspas, utilizo-as como discordância ao título conferido à cidade. 
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Sentia muita falta dela, mas, eu não queria retornar.  Tudo o que havia presenciado 

e sofrido na minha cidade natal, visitava os meus sonhos à noite, como um lembrete 

inconveniente do meu fracasso e da minha invisibilidade. E então, optei por não 

retornar, ainda não era a hora, eu não estava pronta. E assim, prosseguia, 

sobrevivia, sem sonhos, sem nada para lutar. Mesmo possuindo coisas, as quais, 

não tinha acesso em minha cidade, tais como: roupas, sapatos, perfumes e claro, 

muita comida, me faltava algo. A falta que eu sentia, hoje percebo, era da minha 

terra, e todos que nela ainda se encontravam. Uma saudade doída me assaltava os 

pensamentos e mesmo lembrando partes ruins da minha infância, era impossível 

não chorar de saudades. Mas, a cada dia que passava novas experiências e 

frustrações iam sendo construídas. E em um dado momento, optei por viver e sofrer 

pelo hoje, o agora.  As experiências vivenciadas na infância ficaram guardadas em 

um lugar qualquer da minha memória. E só me restava uma alternativa, prosseguir.  

 Fomos morar em Belém no Estado do Pará, no ano de 2001 e lá permanecemos 

até 2006. Essa mudança não programada ocorreu pelo fato de que meu marido, 

enquanto militar da ativa teria que ir voluntariamente para qualquer região do 

território brasileiro. E neste caso específico, ele foi convocado para atuar no 4º 

distrito naval, em Belém. A familiaridade cultural entre o meu estado, Paraíba e o 

estado do Pará, me deixavam nostálgica. Revisitava costumeiramente minhas 

lembranças do meu tempo na escola, tentava entender por que eu não tinha 

prosseguido com os meus estudos e era só fechar os olhos e me reportar à pequena 

e apertada sala de aula e ouvir em tom desdenhoso, a voz impiedosa e acusadora 

da minha professora de matemática: "matemática é para poucos, não é pra qualquer 

um não". E nesses momentos, me resignava das minhas incapacidades e 

deficiências escolares. Entretanto, aconteceu um fato, que hoje acredito ter sido 

como uma semente plantada, ou o evento que iria determinar no futuro a minha 

escolha de formação, que foi alimentada pela interação com pessoas e com histórias 

iguais às minhas. 

Comecei a fazer artesanato para ocupar o tempo ocioso, aprendi a fazer sabonetes 

e velas aromáticas e comercializava na vizinhança. Sempre buscava fazer produtos 

diferenciados e para isso, pesquisava na internet e buscava em revistas 

especializadas, novas receitas e formas diversas de velas. A procura pelos meus 

produtos foi crescendo, ampliei a minha clientela e não demorou a surgir um convite 
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para expor em uma feira muito visitada por turistas vindos até de outros países. 

Expunha minha arte aos sábados e domingos, em uma barraca padronizada da 

feira, na Praça da República no centro de Belém. Sempre vendia todas as peças nas 

primeiras horas da manhã. Este fato chamou a atenção de uma integrante da 

comissão de ética da feira. A Sra. Lígia me chamou para conversar e na ocasião, me 

convidou para integrar o quadro permanente de artesãos da feira, como associada. 

No entanto, na condição de associada, eu teria que fazer algumas adequações nos 

produtos que eu produzia. Sendo uma feira de artesanato que primava pelo uso de 

elementos encontrados no estado, eu teria que produzir velas e sabonetes e até 

mesmo embalagens, que traduzissem em sua essência a cultura Paraense. Nesse 

processo de readaptação, a Lígia foi figura preponderante para o sucesso do 

resultado final. Passei a produzir sabonetes de açaí, cupuaçu, andiroba, copaíba, 

entre outras ervas próprias da região, tudo bem embalado e com as informações 

devidas, quanto à data de fabricação e componentes utilizados na produção dos 

mesmos. Era um sucesso. Sempre distribuía entre os compradores, meu contato, 

para encomendas posteriores. E assim, certo dia recebi a ligação de uma assessora 

da então vice-governadora do estado, a Sra. Valéria Pires Franco, que me 

convidava para ser Instrutora do projeto que em breve, elas iriam implementar. O 

público alvo era bem específico: mulheres vítimas de violência doméstica, egressos 

do sistema penal, menores cumprindo medidas socioeducativas, comunidades 

carentes, ONGs, Associações, cooperativas, entre outros grupos coletivos.  

O Presença Viva era um Projeto que tinha como objetivos gerais, qualificar pessoas 

e inseri-las no mercado de trabalho, e também ensinar-lhes pequenos ofícios para 

que obtivessem um retorno financeiro rápido. E as minhas oficinas, atuavam nesta 

segunda perspectiva e também com a missão de resgatar a autoestima e 

conscientizar aos que participavam dos cursos, acerca do uso sustentável de alguns 

elementos, tais como: sementes, folhas, galhos, palhas. Ensinava também a fazer 

embalagens, como eu não sabia medir com a régua, resolvia esse problema 

utilizando medidas alternativas, tais como: o diâmetro da própria régua ou, desfazia 

embalagens prontas e utilizava como moldes. Foi um grande desafio. Eu não sabia 

como planejar uma aula para esse fim, aprendia a cada oficina finalizada, a cada 

comunidade visitada e a cada olhar cúmplice de agradecimento que recebia quando 

conseguiam finalizar cada atividade proposta. 
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Viajei bastante por todo o estado do Pará: Transamazônica, Pacajá, Anapú, Marabá, 

Vitória do Xingu, Santarém, Alter do chão, Marapanim, São Caetano de Odivelas, 

Mosqueiro, Santa Isabel, Marituba, Tailândia, Tucuruí, Ilha do Marajó, 

especificamente em Santana do Arari.  Foram muitos municípios visitados, 

ensinando e aprendendo. Guardo com carinho estas recordações. Hoje compreendo 

que esta experiência me transformou. Quando rememoro esta época, sinto-me em 

paz comigo mesma.  

 Quando retornei ao Rio de Janeiro, de certa forma me sentia diferente, inquieta, 

queria dar continuidade ao trabalho que havia iniciado no Pará.  Fui até a prefeitura 

da cidade do Rio de Janeiro, mas, percebi que a dinâmica dos projetos sociais aqui, 

era bem diferente, visto que, cada comunidade é responsável por gerenciar as 

atividades oferecidas, que vão de acordo com as demandas de cada grupo 

comunitário. Decepcionada, desisti.  

Prossegui minha rotina, vivendo um dia após o outro, sem expectativas, sonhos ou 

objetivos a serem alcançados.  Entretanto, a minha constante inquietação e as 

dolorosas lembranças da minha infância, me levaram novamente a levantar e ir à 

luta. Eu não queria ser dependente do meu marido, este, por sua vez, nunca aceitou 

a minha fixação pelo trabalho. Diferenças culturais, socioeconômicas e ideológicas, 

sempre foram motivos de discussão entre nós. Esta é também uma parte bem 

complexa da minha trajetória. No entanto, não optei pelo recorte dessas memórias 

em minha narrativa, apesar de entender que também fui reconstruída nesse 

processo de autoconhecimento.   

 Por intermédio de uma amiga, consegui uma vaga de operadora de caixa em um 

restaurante, aonde trabalho até o presente momento. Nesta ocasião, em 2008 

percebi que precisava retomar aos estudos, pois o mercado de trabalho exigente e 

competitivo, queria um trabalhador com  qualificação e escolaridade elevada. Estava 

com 36 anos e há vinte, havia deixado a escola, queria resgatar todo aquele tempo 

perdido. Entretanto, a minha motivação naquele momento era outra, queria prestar 

um concurso público em qualquer área de atuação. Para tanto, teria que ao menos, 

concluir o ensino médio. Com a missão de obter o meu certificado, me qualificar 

melhor e, por conseguinte, ascender profissionalmente, retorno à escola, presa ao 
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discurso falacioso de uma suposta ascensão profissional e crendo de forma 

inequívoca em um dado crescimento profissional, Quanta ingenuidade! 

Matriculei-me na Escola Estadual Hilário Ribeiro, em um curso regular noturno,  na 

modalidade EJA ( Educação de Jovens e Adultos). No início, me sentí muito 

motivada. Pensava: "dessa vez, vai ser diferente e vou me esforçar mais e sem 

dúvidas vou obter sucesso nos meus estudos". Entretanto, foi nessa modalidade de 

educação, que tive a percepção mais ampliada das possíveis falhas das instituições 

escolares e suas políticas "filantrópicas” de oferta de educação, para uma grande 

parcela da sociedade brasileira, que é ignorada e excluída dos currículos escolares, 

desde os anos iniciais de escolarização, até o limite de sua resistência. 

"[...] não há uma identidade pedagógica para a EJA, afirma Di Pierro (2014), ela 

argumenta que: “quando procuramos pela identidade pedagógica dos cursos de 

EJA, nos deparamos com algo muito assemelhado ao antigo Ensino Supletivo: 

cursos acelerados voltados à reposição dos mesmos conteúdos escolares, 

veiculados no ensino infanto-juvenil”. O currículo tende a ser pouco significativo e 

desconectado das aprendizagens dos jovens e adultos. E essa falta de identidade, 

pode ser corroborada, na afirmação de Fantinato (2004, p.109) “em sua grande 

maioria, as propostas nessa área não tem levado em consideração a especificidade 

dessa clientela quanto à faixa etária, experiências profissionais e cotidianas, e 

formas de aprendizagens”.  

Nesse sentido, Mello (2010), faz de seus questionamentos acerca das experiências 

do seu pai nos bancos escolares de uma sala de aula, nessa modalidade de ensino, 

objeto de pesquisa e afirma em um trecho de sua tese de Doutorado: "A escola não 

era feita para pessoas como ele [...], nela nem o mobiliário era adequado, a rotina 

era deslocada, as aulas fora de foco, o material didático era infantil, no máximo, 

juvenil”. (MELLO, 2010, p. 19) 

Estes autores, defensores da escola pública e da educação popular voltada para a 

classe trabalhadora, identificam os inúmeros problemas que atravessam a 

modalidade de educação destinada aos jovens e adultos. Em suas falas, identifico o 

modo desrespeitoso como a escola em que cursei o ensino médio, cumpria com as 

especificidades do aluno trabalhador: Era uma confusão total. Os professores, 

responsáveis pelas disciplinas obrigatórias oferecidas, seguiam o livro didático que 
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era utilizado no ensino médio regular. Em sua grande maioria, esperavam a 

continuidade das aprendizagens. Pois o livro era a sequência didática vista na oitava 

série. No entanto, me afastei da escola por vinte anos, não lembrava mais de nada, 

de que forma então, eu iria conectar o conhecimento produzido e acumulado em 

décadas distintas? Havia uma professora, que não aceitava essa lacuna e se 

negava a explicar algum conteúdo que não estivesse no livro didático que estava 

sendo utilizado em sua disciplina. E sempre repetia: "Não vou explicar novamente, 

porque vocês viram isto na oitava série". Sentia-me muito incomodada com a 

arrogância dela. Ela sequer dialogava conosco, chegava, abria o livro e copiava no 

quadro até o tempo de aula acabar. Sem conversa, sem explicações, sem tirar 

dúvidas. E em outro momento, preenchia as respostas das questões propostas em 

alguns exercícios da disciplina. Eu Indignada, perguntava: “porque a senhora não 

determina um tempo para que possamos resolver a atividade?” E ela, prontamente 

respondia: “Não quero perder meu tempo, e também pretendo poupar o (tempo) de 

vocês. Com certeza, não irão saber resolver sozinhos”. Os exercícios em questão 

eram atividades propostas como estratégia didática de fixação de conteúdos, na 

disciplina de Português. Estes, certamente seriam prontamente assimilados, se 

contextualizados em situações reais e lógicas. Com a matemática então, os 

problemas de aprendizagem nas aulas, eram de uma complexidade alarmante para 

quem havia ficado fora do sistema educacional por tanto tempo. Fórmulas, retas, 

tabelas e tantos outros conteúdos, ensinados sem contextos, perdiam sua 

aplicabilidade em nossos cotidianos de vida e trabalho. As aulas de matemática 

eram esvaziadas, de alunos e também de sentidos. Gradativamente, fui percebendo 

as deficiências da escola, que se fundiam com as minhas. Se a professora não 

queria ter trabalho em ensinar, em contrapartida, eu não ia me esforçar em 

aprender. Desencantada, novamente retornei àquele lugar de insignificância e 

invisibilidade. Estava me convencendo que definitivamente, estudar e apreender os 

conteúdos escolares eram para poucos. E eu não fazia parte deste seleto grupo.  

Pude comprovar que a educação de jovens e adultos carecia de um envolvimento 

maior do professor na sala de aula, um entendimento acerca das especificidades 

dos alunos. Suas histórias, culturas, contextos de vida e trabalho. Unir 

conhecimentos escolares e experiências de vida seria salutar nos processos de 

ensino e aprendizagem.   
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  Quem detém o poder de organizar os conteúdos a serem trabalhados nas escolas, 

organiza-os de acordo com suas crenças e valores, suas ideologias e suas 

intencionalidades. Conquanto, conhecimentos não validados hegemonicamente, não 

frequentam a escola, mesmo sendo esta, destinada aos que produzem e 

reproduzem tais conhecimentos, em cotidianos diversos e plurais. Mesmo que o 

discurso dominante culpabilize o aluno, e as leis implicitamente corroborem com 

essa prerrogativa, ao sugerir que existe uma idade "certa", para que se cumpram 

todas as etapas da escolarização formal, a EJA, ainda encontra a fertilidade de 

ações e olhares generosos aos que ali estão convidando-os a perseguirem o 

caminho do autoconhecimento. E foi em uma aula de história, que ironicamente vi a 

minha história ser transformada. Diferente dos demais professores, a professora 

Alina me encorajava, sempre oferecia algo além do proposto no livro. Sugeria 

leituras complementares, incentivava a pesquisa acerca de algumas temáticas de 

meu interesse e me alertava: o que está escrito aqui, neste livro é um único ponto de 

vista, se você quiser, pode pesquisar e aprender mais. Portanto afirmo que há no 

corpo docente e discente nessa modalidade de educação a resistência. Resistimos 

ao abandono, ao descaso, às políticas de exclusão e às tentativas de reafirmação 

das incapacidades, tanto do professor que (Não) ensina, quanto do aluno que (Não) 

aprende. E foi nesse contexto, que vi todas as minhas incapacidades serem 

novamente expostas. Havia professores que buscavam alternativas didáticas e 

pedagógicas que nos colocassem como ponto de partida, utilizando nossas histórias 

e vivências como temas geradores para promover uma aprendizagem que fizesse 

sentido em nossos cotidianos de alunos trabalhadores. De modo contrário, havia 

professores que nos tratavam com tanto descrédito, que optavam pela resolução de 

algumas atividades, argumentando que estávamos cansados e desse modo, iriam 

poupar o nosso tempo e, por conseguinte, o deles também. E foi imbricada nesta 

dualidade de ações, que experienciei meu retorno à escola. De um lado, a 

generosidade, a compaixão, a alteridade e acima de tudo, o amor pela educação 

que transforma e liberta. E de outro, a repetição de experiências ruins, segregadoras 

em sua essência, a hierarquização das aprendizagens, o desrespeito e 

especificamente o não comprometimento com a educação e todos os que acessam 

o sistema escolar, buscando transformar suas histórias. 
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Cursei os três anos do Ensino médio de modo regular, não pretendia prosseguir com 

os estudos, mas, fiquei tão impactada com as boas e as más experiências 

vivenciadas neste período, que mesmo sem projetar a minha inserção no Ensino 

Superior e seguindo a orientação da professora Alina, me inscrevi em um Pré-

vestibular, ofertado em uma escola da rede municipal de Niterói. O PVS (Pré- 

vestibular Social), era coordenado pelo CEDERJ e as aulas oferecidas, aconteciam 

aos sábados, das 8h às 17h, no Colégio Estadual Aurelino Leal. Nestes encontros, 

minha autoconfiança foi sendo reestabelecida. Todos os professores que faziam 

parte do projeto, eram muito dedicados e super generosos em seus ensinamentos. 

Era sete tempos de aulas, cada aula, tinha a duração de uma hora. Distribuídos 

pelas respectivas disciplinas: matemática, português, química, física, geografia, 

história, biologia e redação. Lembro com carinho dos encontros aos sábados. A 

energia das aulas era muito boa. Aprendi bastante com os professores, até a 

matemática era ensinada de uma maneira diferenciada. Mesmo com todo o carinho 

e paciência do professor em me ensinar alguns conceitos matemáticos que iriam 

certamente compor as provas dos vestibulares que eu ia fazer, não consegui 

quebrar a parede que ergui, quanto a aprendizagem da matemática. Apesar de toda 

a dedicação do professor em me ensinar, a minha resistência em aprender foi maior 

e mesmo insistindo muito, meu desempenho nesta disciplina, foi abaixo da média. 

Me inscrevi no vestibular da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), UFRJ 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro), UFF (Universidade Federal Fluminense) e 

no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Foram experiências transformadoras. 

Apesar de não ter conseguido sucesso nesta primeira tentativa de inserção no 

ensino superior, não desisti. Nos anos seguintes, 2011, 2012 e 2013, percorri o 

mesmo caminho. Mas, foi no ano de 2013 que obtive um desempenho satisfatório. 

Fiz o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) alcancei uma nota que assegurou o 

meu ingresso em uma Instituição Superior de Ensino, mesmo com o quantitativo da 

avaliação que me permitia optar por outros cursos, escolhi Pedagogia. Queria lutar e 

ser resistência, ensinando e aprendendo com os sujeitos que acessam o sistema de 

educação formal, na modalidade EJA. 
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3.1.2 ENSINO SUPERIOR  

 “Sim, sou eu, eu mesmo, tal qual resultei de 

tudo [...] 

                    (Fernando Pessoa) 

 

Nunca imaginei que chegaria tão longe, era aluna de uma Instituição de ensino 

Superior, e cabe ressaltar, que estava matriculada em uma das Instituições mais 

respeitadas do país: A UFF (Universidade Federal Fluminense). O curso escolhido 

convergia com meu desejo de intervir pedagogicamente em espaços de formação 

destinados aos Jovens e Adultos, visto que, estava bem familiarizada com as 

mazelas dessa modalidade de educação. Tracei objetivos formativos a serem 

alcançados, pretendia-me "especializar" na Educação de Jovens e Adultos. 

Acreditava que houvesse técnicas, métodos, ou até mesmo um manual de como 

ensinar de modo infalível e assertivo estes sujeitos.   

No segundo semestre do ano de 2013, iniciei minha graduação em Pedagogia. 

Conciliar trabalho, atribuições domésticas e rotina de estudos, foi por vezes, 

aterrorizante, visto que, os períodos iniciais  não foram fáceis. Atender às demandas 

de leituras de textos, fichamentos, escritas, seminários e outras atividades 

acadêmicas, exigia uma dada familiaridade com a escrita e a leitura acadêmica e 

suas especificidades, familiaridade esta, que eu não possuía. Foram momentos de 

sofrimento extremo, em várias ocasiões, pensei em desistir. O velho sentimento de 

incapacidade e insuficiência retornou com força total. Foram dias cheios de bons e 

maus momentos. Progressivamente, ia me ambientando à inospitalidade da 

Universidade, e passei a criar estratégias para não adoecer e cair na inércia. 

Encontrava apoio em alguns colegas que generosamente, dividiam suas impressões 

acerca dos textos e regras básicas da escrita acadêmica. Cabe aqui ressaltar, que 

esta modalidade de escrita, de alunos recém-chegados à Universidade, não é nosso 

objetivo de análise na narrativa aqui exposta, mas é um tema que perpassa por 

todas as questões que tangenciam a trajetória de graduandos pertencentes à classe 

trabalhadora ou á outros grupos que não estão/são incluídos nos currículos oficiais 

e, portanto, inegavelmente é digna de nota. E certamente em outro momento de 

escrita, caberiam estudos, leituras, pesquisas e problematizações, pois no percurso 
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formativo em uma instituição superior de ensino, o aluno oriundo da classe 

trabalhadora e da escola pública, sente dificuldades em se adequar às normas 

prescritas na realização dos trabalhos acadêmicos. Eu, particularmente, acredito que 

se houvesse nos períodos iniciais da graduação, alguma disciplina que discutisse 

esta questão, a escrita final exigida no final do curso, seria menos problemática e, 

por conseguinte, menos dolorosa também.  

 

3.1.3 EJA: CAMINHOS E ESCOLHAS FORMATIVAS  

 

O período compreendido entre 2016 e 2017, foi sem dúvidas, determinante para 

minha formação. O direcionamento das minhas aprendizagens, convergindo com os 

objetivos formativos traçados desde a minha experiência na modalidade de 

educação oferecida aos jovens e adultos, foi solidificada a partir das interações que 

descrevo a seguir.  

 Em 2016, vivenciei uma experiência de formação que guiou meus passos e 

escolhas teórico-metodológicas. Nesta ocasião, atendendo à exigência formativa do 

curso, iniciei o estágio supervisionado em uma escola que oferece a modalidade 

EJA, em um curso noturno. Mesmo já familiarizada com os problemas enfrentados 

por alunos e professores, foi uma experiência que me motivou a pesquisar 

possibilidades de intervenções naquele espaço. A escola Helena Antipoff era 

referenciada por fazer um trabalho de formação diferenciado, que promovia a 

autonomia dos alunos. Havia participação efetiva dos alunos em decisões que 

impactavam em suas aprendizagens, tais como: passeios culturais, concursos 

promovidos pela rede de ensino responsável pela escola, entre outras atividades 

que dialogavam com o currículo oficial, mas subvertido para atender às 

especificidades do grupo. Nesta escola, fiz uma pequena intervenção, a interação e 

a roda de conversa com os alunos, que serviu mais como laboratório para pensar 

ações mais consistentes para estes jovens e adultos. Os objetivos traçados para a 

intervenção nesta escola resumiam uma tímida participação no cotidiano da escola, 

que deveriam ser concluídos em trinta horas. Tratava-se de uma observação 

participante: observar, anotar e intervir minimamente neste contexto educacional. No 
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entanto, revisitar um espaço de formação no qual estivera há tão pouco tempo, 

porém em um contexto bem mais favorável, me impactou de modo irrevogável. 

Professores, alunos e demais profissionais que trabalhavam na escola, tinham um 

objetivo em comum: lutar pela educação negada ao aluno jovem, adulto e 

trabalhador. Era bonito de ver o envolvimento dos alunos em todos os espaços da 

escola. Concluí o estágio, pensando em possibilidades de intervenções qualitativas 

na aprendizagem destes alunos e este seria o caminho que iria percorrer dali em 

diante. 

 

3.2 A ABORDAGEM ETNOMATEMÁTICA E A POSSIBILIDADE DE "OUTROS 

JEITOS" DE APRENDER E ENSINAR MATEMÁTICA  

Em 2017, me inscrevi em uma disciplina obrigatória, que seria o elo entre todas as 

pontes que construí na minha tão acidentada trajetória escolar. Matemática, 

Conteúdo e Método, ministrada pela professora, que posteriormente se tornou minha 

orientadora de monografia e  coordenadora  de pesquisa,  na qual, sou bolsista  de  

iniciação científica e orientanda: Maria Cecilia  de Castello Branco Fantinato. 

Quando me inscrevi nesta disciplina, já temia pelos resultados. Pois, estava 

consciente da minha autodeclarada inaptidão nesta área do conhecimento. Não 

imaginava que iria me deparar com uma abordagem de ensino da matemática, com 

uma linguagem tão simples para explicar e conceituar as complexas e refinadas 

formas de produzir e reproduzir a existência cultural de diversos grupos em diversos 

cotidianos e contextos. Quando me refiro à simplicidade na linguagem utilizada para 

abordar as ideias matemáticas presentes nos saberes dos distintos grupos, faço um 

contraponto com a matemática escolar, não contextualizada, cuja aplicabilidade nos 

distintos cotidianos, é quase nenhuma, dada a linguagem utilizada e a rigidez 

apresentada nos currículos desta disciplina, corroborada nos diversos cotidianos de 

escolarização formal. Assim, me deparo com variadas possibilidades de 

intervenções na EJA, voltadas para o ensino e as aprendizagens matemáticas. Em 

contrapartida, também me conscientizo das equivocadas abordagens ofertadas na 

educação básica, quando ignoram a diversidade de formas "matematizar" e excluem 

as experiências vivenciadas nos contextos informais de produção e aquisição de 

conhecimentos matemáticos.   
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Iniciei a minha participação na disciplina, com certa desconfiança e a temível certeza 

do eminente fracasso. No decorrer das aulas, fui me apropriando das leituras, as 

quais discorriam acerca de algumas abordagens para o ensino da matemática. Mas, 

nada fez mais sentido para mim do que a etnomatemática. Toda a culpa, vergonha e 

o sentimento de incapacidade que perpassou toda a minha trajetória escolar, ficaram 

expostos. Não como entrave na minha aprendizagem, porém como possibilidade de 

enfrentamento e cura. A cura em questão me toca profundamente, visto que, 

carreguei durante quase quarenta anos, as marcas que foram impressas quando 

ainda era criança, e sonhava em estudar e ser alguém na vida. As lembranças 

recortadas da minha infância de feirante, fazendo cálculo mental, ou “conta de 

cabeça”, não me trazem mais vergonha ou culpa. Passei a sentir um orgulho danado 

da criança forte e resiliente que fui. Neste sentido, a etnomatemática confere 

protagonismo aos grupos sociais, cujos saberes matemáticos não são conhecidos, 

tampouco validados hegemonicamente. No entanto, não exclui a matemática 

escolar, de modo contrário, constrói o conhecimento partindo do cotidiano do aluno. 

E dessa forma, a aprendizagem terá sentido e aplicabilidade. Recorro a Paulo Freire 

para reafirmar essa prerrogativa, na qual identifico os conhecimentos prévios, 

experiências de vida como fator preponderante para que ocorra de fato, uma 

aprendizagem significativa: “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que 

a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele." 

(Freire, 1989, p.9) Paulo Freire também acrescenta que” o texto deve dialogar com o 

contexto” (ibid), assim sendo, a etnomatemática reconhece e legitima 

conhecimentos que são produzidos em contextos diversos, por este motivo a 

pesquisa nesta área, é de relevância incontestável para a educação, 

especificamente a educação matemática.  

 

3.2.1 A etnomatemática em contextos de formação: saberes e fazeres 

Em uma das atividades propostas para obtenção de nota de avaliação da disciplina, 

a professora pediu que elaborássemos em grupo, uma aula que traduzisse a 

abordagem com a qual nos identificamos. Foi uma experiência ímpar. A aula teria 

que contemplar alguma ideia matemática dentro da perspectiva escolhida. E para 

executar a proposta, uni minha experiência na confecção de sabonetes artesanais 
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com ervas naturais e as medidas utilizadas no meu dia a dia: colher de sopa, colher 

de chá, medidores de plástico e copo descartável, aos pressupostos da 

etnomatemática. Eu e mais três alunas, inscritas na disciplina, montamos uma aula, 

na qual explicaríamos as ideias matemáticas presentes na confecção de sabonetes. 

O quilo, representado pela glicerina, matéria prima essencial para a confecção de 

sabonetes. O litro fracionado em mililitro (ml), representado na essência utilizada 

para perfumar o sabonete. A colher, utilizada para medir a quantidade do composto 

natural com propriedades medicinais (argila) e as formas utilizadas na confecção 

dos sabonetes. Previamente, medimos a capacidade de cada jogo de forma e 

quantificamos os sabonetes produzidos com um quilo de glicerina. Nesta ocasião, 

reproduzi em um estágio feito em uma escola noturna de educação de jovens e 

adultos, a aula realizada na faculdade. O resultado foi tão positivo, que 

posteriormente esta escola foi contemplada com o terceiro lugar em uma feira 

promovida pela prefeitura de Niterói em parceria com a UERJ (Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro). E a partir dessa experiência, vi o quanto uma 

aprendizagem significativa e contextualizada produz resultados que permanecem.  

Como dito anteriormente, o meu encontro com a etnomatemática, foi a resposta às 

minhas inquietações acerca das possibilidades de ensino e aprendizagem para o 

aluno da EJA. Partindo do cotidiano de trabalho deste aluno, há intervenções 

pedagógicas que podem ser feitas, respeitando histórias de vida em seus diferentes 

contextos. 

3.2.2 A PESQUISA EM ETNOMATEMÁTICA: UM CONVITE IRRECUSÁVEL 

Quando finalizei a minha participação na disciplina, fui convidada pela professora a 

participar como bolsista de iniciação científica em sua pesquisa, que tinha como 

objetivos gerais: identificar as tendências da produção em etnomatemática dos 

congressos brasileiros. Para tanto, recorríamos aos anais dos congressos brasileiros 

nesta área, fazendo a priori, uma pesquisa do tipo estado da arte, com revisão 

bibliográfica coletas de dados para compor amostras intencionais e recortadas dos 

referidos congressos: CBEm 4; CBEm5 e etnomat.  

Nos períodos compreendidos entre 2018 até o presente momento, auxiliei na 

pesquisa. Lendo os trabalhos completos, coletando dados, criando gráficos e 

tabelas, quantificando e qualificando os trabalhos acadêmicos apresentados nos 
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congressos já citados anteriormente. Durante minha atuação como auxiliar de 

pesquisa, lembrei-me da minha infância e dos livros recolhidos no lixo. Afirmo sem 

modéstia, o orgulho que sinto por ter feito parte de uma equipe de pesquisa, cuja 

metodologia, confere à leitura, principal meio de análise. Produzimos bastante 

material, que inegavelmente, contribuirão com as pesquisas na área. Recortamos 

nestes congressos, trabalhos que tangenciam a Educação Indígena e suas 

especificidades linguísticas, educacionais e culturais.  Identificamos neste grupo 

específico, saberes construídos em seus contextos, que corrobora com a definição 

sobre a etnomatemática citado por SILVA & CALDEIRA (2012), estes autores falam 

da etnomatemática como sendo um conjunto de conhecimentos entrelaçados à 

cultura de um povo. Nesse sentido, a escola ao ignorar tais conhecimentos, suprime, 

nega e apaga identidades culturais. Ubiratan D’Ambrosio, pioneiro nas pesquisas 

nesta área do conhecimento, explica: 

"A essência da minha proposta é olhar para diferentes 

formas de fazer matemática, tendo em conta a 

apropriação da matemática acadêmica por diversos 

setores da sociedade e da forma como diferentes 

culturas lidam com as ideias matemáticas”.  

          D’Ambrosio (2018, p.23) 

E quando falo em identidade cultural, impossível não pensar no cotidiano do aluno 

da EJA. Tão cheio de histórias, de saberes, fazeres e autorias. Esta, a escola lhes 

nega, quando não permite que estes alunos construam seus conhecimentos 

escolares, amparados e guiados pelos conhecimentos que já possui. VARGAS 

(2012), enxerga na discussão acerca da possibilidade de organização de um 

currículo diferenciado para atender as especificidades destes sujeitos, 

enfrentamento deste e de outros grandes desafios da EJA.   

. 

E as diferentes formas referenciadas por D´Ambrosio, foram amplamente 

pesquisadas por diversos autores nos três eventos analisados (CBEm4 ; CBEm5 e 

etnomat-RJ). Após a análise dos trabalhos e leitura conjunta com a minha 

orientadora, constatamos que: os mesmos contribuem de modo significativo com a 

discussão que envolve a matemática escolar e as “matemáticas”, produzidas nos 
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distintos contextos culturais. Comparar, classificar, quantificar e medir, são as bases 

de sustentação das ideias matemáticas, complementa  o autor ( grifos meus). Desse 

modo, cada grupo cultural distinto pode ser identificado por suas singularidades 

quanto à produção das ideias matemáticas presentes em seus saberes e fazeres 

 

3.2.3 CONCLUINDO A GRADUAÇÃO 

Deveria ter concluído a graduação em 2018, mas procurei de certo modo, ser fiel 

aos objetivos traçados desde a minha inserção no ensino superior. Eu nunca desejei 

apenas um certificado. Eu lutei para estar aqui, quase desfiz meu casamento. Foram 

inúmeras madrugadas na frente do meu companheiro fiel: o computador e nossa 

relação de amor e ódio, dadas as minhas limitações tecnológicas. Sofri, chorei, 

quase desisti. Mas, como dizem na minha terra: Eu envergo, mas não quebro. E me 

apropriando dessa máxima da sabedoria popular, percebo que a cada adversidade 

vencida, retorno com mais vontade de fazer de novo. E neste momento me aceito 

como sou e me deleito com isso. 

 

4 CONCLUSÃO 

Os caminhos percorridos desde a infância até a conclusão da graduação em 

uma instituição superior de ensino foi descrito e rememorado com tamanho 

sofrimento que em alguns momentos, tinha a sensação que não conseguiria concluir 

a narrativa. Mas, durante o processo de escrita, fui tomando consciência do quanto 

saí fortalecida, autoconfiante e empoderada desse mergulho em minhas memórias. 

A minha história, não é incomum, retrata uma realidade vivenciada por uma grande 

parcela da população, que nasce imersa em uma realidade social e econômica 

desfavorável e por esse motivo, enfrenta dificuldades de acesso e permanência em 

instituições públicas de ensino. E estas, apesar de serem destinadas a esse público, 

não se sensibilizam com as dificuldades encontradas por estes sujeitos, ao 

acessarem o sistema formal de ensino. De modo contrário, seguem um currículo 

próprio, único que não dá conta de explicar a complexidade de conhecimentos 

produzidos em variados contextos de vida e trabalho. E dessa forma, exclui do 

cotidiano escolar, essa grande parcela de sujeitos, negando-lhes o direito, não 
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apenas aos conhecimentos historicamente acumulados, mas direito ao 

conhecimento de si mesmo, de sua condição de explorado, das mazelas que 

assolam o país, entre outras formas de sobrepujar direitos.  A educação tem papel 

fundamental na construção da identidade. Autonomia e autoria são construtores de 

identidade, e assim sendo, fortalecem também a identidade docente, pois é salutar, 

a presença de professores, compondo os ambientes educacionais, com olhares 

sensíveis às diferenças e prontos a dialogar com outras possibilidades de ensinar e 

aprender. 
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6 ANEXO – IMAGENS DE CERTIFICADOS E MINHA TRAJETÓRIA 

 

 

                                       

Premiação das alunas da EJA Alberto Torres        Oficina de Sabonetes na escola Alberto Torres 

 

 

                                                    

Aula de Matemática (Conteúdo e método) com abordagem etnomatemática (gandezas e medidas) 

 

                                   

  Feira de ciências da EJA Niterói 
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Certificado de conclusão Ensino médio 

 

         

Histórico escolar Ensino Médio 


