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Nenhuma pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos 

oprimidos, quer dizer, pode fazer deles seres desditados, objetos de 

um “tratamento” humanitarista, para tentar, através de exemplos 

retirados de entre os opressores, modelos para sua “promoção”. Os 

oprimidos hão de ser o exemplo para si mesmos, na luta por sua 

redenção (Paulo Freire). 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Esta dissertação intitulada “A influência de práticas pedagógicas matemática na EJA sobre a 

permanência de estudantes da zona rural de Sobral”, resultou de uma pesquisa vinculada à 

linha de pesquisa Diversidade, Desigualdades Sociais e Educação, do Programa de Pós- 

Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. A mesma objetivou 

compreender a influência de práticas pedagógicas matemáticas para a permanência dos 

estudantes da Educação de Jovens e Adultos no espaço escolar na zona rural de Sobral. A 

pesquisa qualitativa contou com professoras e estudantes da EJA como informantes-chave. 

Optamos pela observação participante, entrevista semiestruturada e questionário como 

instrumentos de coleta de dados. Alguns documentos oficiais de educação também 

compuseram o corpus de dados, que foram analisados por meio da técnica de Análise Textual 

Discursiva. Tivemos como referenciais teóricos autores que discutem acerca das temáticas: 

Práticas pedagógicas, Currículo, Permanência, Educação Matemática e Etnomatemática. 

Dentre os resultados, a verificação de que, embora as professoras utilizem de estratégias 

variadas nas aulas de Matemática, ainda assim, suas práticas pedagógicas centram-se em ser 

uma ação de ensinar o conteúdo escolar do que reconhecer e construir, junto com as 

estudantes, seus saberes matemáticos. No que diz respeito às estudantes, verificou-se que as 

mesmas detêm de saberes de suas vivências, enquanto mulheres moradoras da zona rural que 

lidam com a palha de carnaúba. Tais saberes estão articulados a processos de organização e 

quantificação, e são entendidos pelas estudantes como sendo uma matemática “de cabeça”. 

Já o saber escolar, elas dizem ser uma matemática “de caneta”. De uma maneira geral, as 

análises realizadas apontam para a compreensão de que as relações de afetividade construídas 

no convívio na turma de EJA e o “gostar” de aprender, influenciados, sobretudo pelo 

“ensino” da matemática da “professora”, são alguns fatores que incidem sobre a 

permanência das estudantes na EJA da zona rural de Sobral. 

 

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos, Matemática, Prática pedagógica, 

Permanência, Escola de zona rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation entitled “the influence of the mathematical pedagogical practices at EJA 

upon the student staying in the Sobral country area” is a result of work tied to the Diversity, 

Social Inequality, and Education research group of the Education graduation program of 

Universidade Federal Fluminense. The primary goal of this research isto analyze the influence 

of the pedagogical practices in mathematics towards the student staying in the Brazilian 

Young and Adult Alphabetization Program (EJA) at the school environment located in Sobral 

country area. The qualitative research regards EJA professors and students as key informants. 

The instruments for the data collection were: participant observation, semi-structured 

interviews, and questionary. Some official educational documents also compose the corpus of 

the data. They were discussed using the Discursive Textual Analysis. The core reference was 

framed on relevant theoretical work of themes like Pedagogical Practices, Curriculum, 

Student Staying, Mathematical Education and Ethnomathematics. Among the resuts, it might 

be stated that despite the fact the professors apply various strategies in the Mathematics 

lessons, their practice focuses on a school syllabus which are based onteaching instead of 

acknowledging and building, ateaching-learning experience together with the students and 

their unconventional learning background. This particular kind of students absorb knowledge 

from theirlife experience, suchas women living in the countryarea who deals with the 

carnauba straw market. Suchlearning process is articulated ina organization and quantification 

process, and also understood by the students as  “from my mind,” their nomination for this 

kind of lore mathematics. On the other hand the traditional schoolish one is called “from the 

pen”. In general, the analyzes done lead to the comprehension that the affective relations built 

in the class environment of EJA and the joy of learning, influenced, primarily, by the 

mathematics lessons of the teacher, are crucial factors forthe student staying in EJA in the 

Sobral country area. 

 

Keywords: Youth and adult education, Mathematics, Pedagogical practice, Student stayng, 

Country area School. 
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PONTO DE PARTIDA AO ATO DE PESQUISAR 

Nestas considerações iniciais destacamos os pontos principais que viabilizaram este 

estudo ser realizado no âmbito da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Inicialmente 

trazemos um pouco da trajetória de vida pessoal e profissional do professor-pesquisador, 

destacando seus encontros e desencontros com a Matemática enquanto estudante e professor 

da Educação Básica. 

Posteriormente, apresentamos o estranhamento que definiu a pesquisa de campo estar 

centrada em uma escola municipal da zona rural de uma cidade do Ceará e ter como temática 

geral a Educação Matemática na EJA. Nele também apresentamos as motivações e 

justificativas para abordarmos a permanência dos estudantes de EJA na escola como 

perspectiva de estudo e discussões. 

  

O percurso de um professor-pesquisador: desvio de um destino predestinado 

 

Estar estudante de um curso de pós-graduação me situa entre as pessoas que estão 

dentro de uma porcentagem em incipiente crescimento no país (ZAGO, 2006). Não me sinto 

privilegiado, porque me é de direito ter o acesso à educação, sobretudo, de qualidade. 

Compreendo que isso me coloca entre aqueles que, oriundos das camadas populares, tiveram 

um comportamento desviante em relação ao que lhe era predestinado: uma escolarização 

reduzida ou perpetuar a profissão de meus pais, por exemplo (id. ibid.). 

Desviar meu destino de vida não foi fruto apenas de meu esforço pessoal. Junte-se a 

isso as condições e oportunidades de acesso a espaços de cultura, educação e informações que 

outros moradores do Bairro Paraíso das Flores, na periferia de Sobral, não tiveram. Acesso e 

espaços conseguidos em constantes disputas, que se fazem até aqui, das quais tive consciência 

quando do meu engajamento no Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua 

(MNMMR). Este Movimento, trata-se de uma Organização Não Governamental (ONG) de 

abrangência nacional de luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes, com o intuito 

de “tornar esses meninos e meninas visíveis perante a sociedade, de modo a considerar o que 

eles tinham a dizer sobre sua situação” (SOUZA, 2013, p. 7). Esta organização sem fins 

lucrativos desenvolveu-se ao longo da década de 1980, período que se fazia emergente o 

reconhecimento das crianças e adolescentes como protagonistas e sujeitos de seus direitos. 

Conseguindo adesão de membros em todas as Unidades da Federação, em 1986, O MNMMR 

conseguiu reunir crianças, adolescentes e adultos de todo o país no seu I Econtro Nacional de 
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luta pelos direitos da infância e juventude, o primeiro dos muitos encontros que sucederam-se 

(SOUZA, 2013). Atualmente, esta ONG ainda desenvolve atividades nos Estados e continua 

tendo as crianças e adolescentes como protagonistas de suas ações, na luta pelos direitos e na 

resistência às políticas de opressão do Governo. 

Nesta organização, a que chamo de grupo, pude participar de discussões relativas às 

várias temáticas de cunho social e, dentre estas, as que diziam respeito aos nossos direitos 

básicos. Eu era criança quando fui convidado a conhecer a Comissão Local do MNMMR de 

Sobral e, embora não entendesse a razão de aquele grupo estar sendo formado no meu bairro, 

eu e minhas irmãs começamos a dele participar. Nós tínhamos moradia, não éramos “de Rua”, 

eu pensava e achava que aquilo não fazia sentido. Mas moradia não é tudo; faltavam-nos 

água, espaço de educação, lazer, saúde, pavimentação nas ruas do bairro. Faltavam-nos 

direitos básicos. 

Os encontros da Comissão Local do MNMMR de Sobral ocorriam sempre nos 

sábados a tarde no pátio da creche do bairro e contava com a participação maciça de crianças 

e adolescentes que, sob a orientação de voluntários adultos, participavam de rodas de 

conversas, brincadeiras, jogos educativos, momentos de filme e discussões coletivas. 

Tínhamos todos o desejo de mudança daquela realidade precária e o que nos movia estar 

naquele espaço era a busca de respostas à pergunta “O que nos falta?”.  

Com o tempo, o poder público municipal ouviu nossas reivindicações e chegaram no 

bairro mais uma creche, uma Unidade Básica de Saúde, foi conseguido o asfalto, a coberta da 

quadra de esporte, uma bomba elevatória para melhorar a distribuição de água nas casas, 

melhorou a iluminação pública, entre outras coisas. 

Tempos depois, os membros da Comissão Local do MNMMR de Sobral foram 

tomando caminhos diferentes e, aos poucos, ela dissolveu-se. Foram mais de dez anos 

aprendendo, viajando,representando a juventude do bairro e da cidade em discussões locais e 

nacionais, levando comigo sempre a sensação de incompletude do que me faltava. Foi um 

tempo que pude conhecer outras cidades, Estados, pessoas e me engajar nas discussões 

políticas de luta pelos direitos das crianças e adolescentes que, assim como eu, buscavam uma 

pespectiva de vida melhor. Considero que a militância neste grupo contribuiu para minha 

formação política e que foi essencial para que eu pudesse estar fortalecido contra outra 

disputa, também no terreno dos meus direitos: concluir os estudos na Educação Básica. 

Estudante de escolas públicas desde meus primeiros anos escolares, eu fui uma 

criança que tive dificuldade com a matemática. Filho de pai e mãe com pouca escolaridade, eu 

contava com a ajuda de minhas irmãs nas atividades escolares de casa e com as aulas de 
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reforço escolar no Projeto Aprender Brincar e Crescer, o qual chamávamos de Projeto ABC. 

Este projeto foi uma ação de política pública do Governo do Estado do Ceará articulada entre 

as antigas Secretarias de Ação Social dos municípios e do Estado. Em Sobral, o Projeto ABC 

funcionou entre os anos 1993 à 2004, em um espaço próprio que tinha salas de aula, sala de 

informática, anfiteatro, refeitório e espaços administrativos. As aulas de reforço escolar, de 

teatro, cursos de informática, lutas, esportes, colônia de férias e outras, destinavam-se, 

prioritariamente, às crianças e adolescentes das periferias do município. Destas, eu frequentei 

as aulas de reforço que aconteciam no turno da tarde, em complemento às aulas regulares na 

escola no turno da manhã e, nas férias, ia à Colônia de Férias. Infelizmente, o Projeto ABC 

resumiu-se em uma política de governo e dadas as mudanças de gestão, ocorreu o fim destas 

ações. Neste projeto pude construir parte da minha história de vida que compreende dos 7 aos 

12 anos de idades, período de minha escolarização no Ensino Fundamental. 

Embora tivesse um acompanhamento de reforço e de ajuda das minhas irmãs, era na 

sala de aula que estava meu “carma” com a matemática. Nas escolas que estudei, dos 

professores e professoras de Matemática que tive, poucos perceberam minhas dificuldades e 

nenhum destes sequer tentou me ajudar. Mesmo todos se referindo a mim como um bom 

estudante, menino comportado ou inteligente, não era bem isso o que eu queria e sentia. O 

motivo de eu ser comportado não era por conta dessa inteligência, como eles diziam. Era o 

medo de ser taxado como anormal, como alguns colegas de sala eram, por não responder 

corretamente os exercícios de cálculos. Era minha dificuldade em compreender o dividendo, o 

quociente, resto e a diferença que eles falavam, aquelas regras difíceis para responder um 

exercício, que me fazia ser menino bom e calado. 

Esta dificuldade foi superada nos anos finais do Ensino Fundamental quando, com 

ajuda de uma amiga, aprendi a operação divisão. Aprender a dividir me deu vida dentro da 

sala de aula, pois comecei a entender aquele xis elevado à dois mais xis dividido por xis mais 

um. Era “aquele negócio com nome estranho”, como eu dizia sempre e minha amiga 

respondia: divisão de polinômios. Certamente se eu não tivesse aprendido esta matemática 

difícil, estaria hoje no meu lugar de origem, meu destino predestinado, sequer teria concluído 

o ciclo do Ensino Fundamental. Finda esta etapa, agora envolvido pela afeto positivo da 

matemática, iniciei o Ensino Médio em uma escola pública estadual. 

Nesta escola, concluindo o último ano do ensino médio, eu complementava meus 

estudos do turno da tarde com aulas à noite no cursinho pré-vestibular Espaço Novo 

Acadêmico (ENA), oferecido pelos graduandos de Medicina da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) aos estudantes das escolas públicas. Concluido o Ensino Médio, consegui passar 
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no primeiro vestibular que concorri e ingressar no Ensino Superior. A partir deste ingresso, 

traço outra disputa, de ser trabalhador-estudante (ZAGO, 2006), dividindo-me entre construir 

um percurso de vida escolar e, ao mesmo tempo, de vida profissional. Abrir mão de quaisquer 

um deles me faria sentir impotente diante do que eu já havia superado. 

Desta forma, meu desdobramento se inicia no ano de 2007, quando ingresso no curso 

de Tecnologia da Construção Civil e Edificações a noite, na Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA) e, durante o dia, passo a lecionar Artes Visuais em uma escola municipal em 

Sobral, função esta que firmei até o ano de 2013. 

Concluido tal curso em 2011, neste mesmo ano ingresso no curso de Licenciatura em 

Matemática, nos mesmos turno e instituição de ensino. Continuo com o mesmo 

desdobramento diário e já no ano de 2014 passo a lecionar as disciplinas Matemática, 

Ciências Naturais e Arte, nas turmas regulares do Ensino Fundamental Final, de uma escola 

na zona rural de Sobral, durante o dia. A noite, neste mesmo ano de 2014, na função de 

professor substituto, passo a lecionar Cálculo Aplicado no curso de Tecnologia em 

Construção de Edifícios, na UVA, função esta desempenhada até o ano de 2016. A 

experiência docente no Ensino Superior foi essencial para que eu pudesse compreender e 

rever a prática pedagógica que eu desenvolvia na Educação Básica. E foi lecionando na 

Educação Básica que me encontrei como docente. 

Como professor das turmas regulares na escola da zona rural, tive as primeiras 

inquietações sobre como as práticas pedagógicas na disciplina Matemática e a própria 

matemática afetavam os estudantes, podendo ser fator decisivo em seus percursos de vida 

pessoal, acadêmica e profissional. Certamente este pensamento vinha carregado do peso 

negativo que eu tinha sobre os professores de Matemática que tive e minha história com a 

matemática. Este “peso” servia-me de contraexemplo, na medida em que, ao elaborar uma 

aula de matemática sempre refleti bastante, procurando maneiras diversas de explicar, 

demonstrar os conteúdos e assuntos; ao mesmo tempo, buscando ouvir e acompanhar cada 

estudante de perto, na perspectiva de compreender as dificuldades de cada um deles. 

Nesta escola na zona rural também tive a oportunidade de lecionar nas turmas de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) substituindo os colegas professores. Meu desafio aqui 

era ser polivalente e, para meu alívio, muitas vezes ocorreu de as aulas contemplarem o 

horário da Matemática. O fato de eu ter domínio de conteúdos matemáticos não me dava 

segurança de estar na EJA. Quais conteúdos deveria selecionar? Quais procedimentos 

pedagógicos deveria adotar? Eram as perguntas frequentes que eu fazia aos professores 

regentes das turmas. “Faz da maneira mais fácil”, “Trabalha em grupo”, “É a mesma coisa 
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do sexto ano, é o mesmo conteúdo”, “Vai dar certo, são poucos os que vêm”, eram algumas 

das falas dadas como resposta, na tentativa de me acalmar a cada nova substituição.  

De uma coisa eu sabia: ouvir os estudantes era essencial. Buscar conhecê-los e 

compreender o que eles já sabiam era o mínimo para eu dar continuidade aos assuntos a serem 

estudados. Assim, durante as aulas na EJA, criamos dois momentos de conversa: um no início 

e outro no final da aula. Com o primeiro, o objetivo era captar as ideias iniciais de como 

proceder no andamento da aula, já no segundo, o intuito era de avaliá-la. Uma prática que deu 

certo e com a qual ganhei a credibilidade juntos aos estudantes. 

Esta experiência como professor de Matemática da Educação Básica estendeu-se até 

o fim do ano de 2016, quando decidi concorrer a uma vaga na seleção de Mestrado em 

Educação na Universidade Federal Fluminense (UFF). A escolha desta instituição se deu a 

partir de dois motivos: o primeiro, pelo contato que tive com leituras de autores das áreas da 

Educação Matemática e Educação de Jovens e Adultos, que são professores dessa instuituição 

e o segundo, pela influência e incentivo de uma irmã que já foi estudante do programa. 

Assim, aprovado na seleção do programa, em fevereiro de 2017, fixo moradia na 

cidade de Niterói e dou início uma nova etapa da minha vida: estar professor-pesquisador. O 

contanto com professores da linha de pesquisa Diversidade, Desigualdade Sociais e Educação 

(DDSE), possibilitou-me conhecer o Grupo de Etnomatemática (GETUFF) e o Grupo de 

Pesquisa em Educação Matemática (GRUPEMAT) dos quais me tornei membro, tendo neles 

participado de discussões importantes acerca das temáticas trazidas neste estudo. 

Compreendo, assim, que toda minha formação pessoal e profissional é resultado de 

um percurso de vida que foi construído dentro de espaços de disputas constantes entre ser de 

classe popular/estar na luta pelos direitos sociais, ser um bom aluno/ter que superar minha 

dificuldade em matemática, estar professor/estudante e agora, professor/pesquisador. Com 

isso, reitero minha compreensão de que estar estudante da pós-graduação não me faz 

privilegiado entre os outros que não tiveram oportunidades iguais as minhas. Reconheço 

existir, entre os que também estão no Ensino Superior, aqueles que não têm condições de nele 

permanecer e concluí-lo.  

Nesta perspectiva, concordo com Zago (2014, p.147) quando esta diz que “as 

estatísticas revelam um aumento de egressos de escolas públicas no ensino superior não 

podem, portanto, ser tomadas como resultado de superação das desigualdades educacionais e 

de uma democratização do ensino no sentido mais amplo do termo”. Democratizar o ensino é 

muito mais que dar oportunidade de acesso à escola, com a intenção de elevar os números 

quantitativos, mascarando as desigualdades. Implica em possibilitar e garantir a permanência 
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dos estudantes neste espaço de educação, que ainda se faz território de disputa, resistências às 

relações de poder (HAESBAERT, 2007).  

Considerando que esta pesquisa centra-se em discutir o acesso e permanência na 

Educação Básica, especificamente na modalidade EJA, acredito que, ao mesmo tempo, ela 

problematiza as questões da democratização da educação, ao possibilitar reflexões acerca da 

negação e efetivação da Educação como direito de todos. Para isso, trazemos a cidade de 

Sobral e seu sistema municipal de ensino como espaço de pesquisa a ser estudado.  

O lócus da pesquisa são as turmas de EJA de uma escola municipal da zona rural, 

onde deparei-me com meu estranhamento (GINZBURG, 2001; ANDRÉ, 2005), fato este que 

resultou na elaboração do projeto de pesquisa deste estudo. A definição deste espaço deu-se 

pelo fato, já mecionado, de minha experiência docente no sistema municipal de ensino de 

Sobral, sendo reforçada pela pouca existência de pesquisas na área da EJA com foco na 

Educação Matemática na Região Nordeste (FREITAS, 2013) e de pesquisas que busquem 

compreender a permanência dos estudantes de EJA na escola (CARMO e CARMO, 2014). 

 

O estranhamento e a delimitação da pesquisa 

 

O que leva uma pessoa a pesquisar determinada temática? A resposta desta pergunta 

é o que move a escrita deste tópico. Considerando como de interpretação pessoal, eu a refaço 

limitando-a dentro das temáticas específicas que compõem esta pesquisa: O que me levou a 

pesquisar a Educação de Jovens e Adultos sob a perspectiva da Educação Matemática?  

No que diz respeito à Educação de Jovens e Adultos, digo que a aproximação dada 

com os sujeitos estudantes da EJA, quando em atuação docente no ano de 2016, foi essencial. 

A partir deste contato é que fui dando conta de haver uma contradição entre as falas dos 

professores regentes das turmas e a realidade nas mesmas. Esta percepção de contradição se 

deu, especificamente, em uma turma, na qual pude perceber que dos vinte estudantes nela 

matriculados, quatorze deles eram mais frequentes. Assim, ao contrário do “[...] são poucos 

os que vêm” como me remetiam alguns professores, estes quatorzes estudantes formavam 

uma quantidade relevante e constituíam um grupo específico naquela turma. Esta minha 

percepção e, por assim dizer, meu estranhamento, que se deu em algumas substituições, não 

poderia ser generalizado tomando por base apenas as observações em sala. 

Compreendendo um estranhamento à luz da definição de André (2005, p. 26), como 

“um esforço deliberado de distanciamento da situação investigada para tentar apreender os 

modos de pensar, sentir, agir, os valores, as crenças, os costumes, as práticas e produções 
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culturais dos sujeitos ou grupos estudados”, indagava-me: O que leva aqueles estudantes a 

frequentarem à EJA? O que os faz serem assíduos naquele espaço escolar?  

A formulação de tais perguntas foi essencial para o início do processo de pesquisa, o 

qual, segundo Moura e Ferreira (2005, p. 19), movido pelo estranhamento sobre determinado 

objeto/situação cotidiana, “se inicia com a escolha de um tema e a formulação de perguntas. O 

que me interessa? O que me instiga?”. Decerto, estas perguntas têm como resposta a 

elaboração daquelas que dizem respeito ao objeto/situação cotidiana por mim estranhados. 

Corroborando ao pensamento de André (2005), também tomamos como pressuposto 

o pensamento de Ginzburg (2001) sobre o estranhamento. Este autor discorre que o 

estranhamento é essencial para a desnaturalização das representações e fatos da sociedade, por 

parte dos produtores destas representaçãoes. À luz de Becker (2009) entendemos haver, na 

sociedade, “usuários” e “produtores” destas representações. Estes últimos são “profissionais” 

que decidem como fazer representações, vendo o que é possível, lógico, exequível e 

desejável, dadas as condições sob as quais as realizam, e as pessoas para quem as expõem, 

estas são os usuários. Na medida em que as representações abarcam formas que podem ser 

expressadas conforme o ponto de vista de quem está retratando, a quem/o que se pretende 

representar e o que não se quer representar, apresentando apenas um recorte do representável, 

“todos nós agimos como usuários e como produtores de representações, contando histórias e 

ouvindo-as, fazendo análises causais e lendo-as” (id., p. 25). 

Ginzburg (2001) considera ser a autoeducação o caminho para a desconstrução de 

pontos de vistas e percepções positivistas, possibilitando ao homem observar sob outras 

perspectivas o que Williams (2007) chama de representações exatas da sociedade. O exercício 

desta autoeducação “requer, antes de mais nada, que se anulem as representações erradas, os 

postulados tidos como óbvios, os reconhecimentos que nossos hábitos perceptivos tornaram 

gastos e repetitivos” (GINZBURG, 2001, p. 22). 

Neste sentido, não poderia eu fazer generalizações acerca de um estranhamento dado 

sobre uma parte dos estudantes de uma única turma ou considerar que as possíveis motivações 

para eles estarem na sala de aula seriam as mesmas. Naquele momento, eu poderia afirmar 

apenas que se tratava de um grupo heterogêneo de homens e mulheres adultos, idosos e outros 

mais jovens que frenquentavam assiduamente a escola. 

Diante disso, procurei certificar-me quem eram aqueles estudantes mais frequentes, 

suas características, qual o percurso de vida escolar dos mesmos e daquela turma de EJA. 

Ainda no ano de 2016, com a colaboração do orientador do turno da noite da EJA na escola, 

empreendi busca nos arquivos de frequência de anos anteriores e constatei ser aquele grupo de 
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estudantes mais frequentes, parte de um grupo antes formado. Deste grupo, pudemos 

classificar os sujeitos em dois subgrupos: um dos idosos, que estavam há mais tempo na EJA 

e haviam, inclusive, concluído o Primeiro Segmento do Ensino Fundamental, mas que ainda 

continuavam frequentando, estando matriculados na escola no mesmo Segmento; o outro 

grupo, dos adultos e pessoas mais jovens, oriundos das séries regulares da própria escola ou 

que tiveram passagem por outras escolas, estavam há menos tempo na EJA e concentravam-se 

no Segundo Segmento do Ensino Fundamental. Todos formavam uma única turma de EJA 

situada em uma localidade rural atendida pela escola. 

O motivo de eles formarem uma mesma turma dava-se pelo fato de a escola ter 

prédios extensões em cada localidade rural por ela atendida e neles funcionarem as turmas 

multisseriadas da EJA. Assim, os estudantes, mesmo mudando de nível escolar, continuariam 

na localidade e fomariam uma mesma turma de EJA. Mas o que os fazia continuar estudando? 

Teriam eles um motivo pessoal ou era de ordem externa (FONSECA, 2012) a motivação para 

eles estarem na sala de aula? 

Tentar compreender e conhecer aqueles sujeitos foi outro fator que reforçou minha 

motivação para adentar na pesquisa. Conhecê-los não apenas como estudantes da EJA de uma 

área geográfica de difícil acesso, mas como sujeitos humanos que, por trás das especificidades 

de ser homem, mulher, jovem, moradores da zona rural, têm histórias de vidas que 

influenciam para o seu estar frequentemente na escola. Humanos que têm experiências 

sociais, de luta em coletivos concretos de resistência e de trabalhos, muitas vezes silenciadas 

pelas pedagogias escolares (ARROYO, 2014). Estas pedagogias que limitam-se a conhecê-los 

como pessoas fora da faixa etária e “idade própria” (BRASIL, 1996, p. 9) para frequentar as 

séries regulares ou como um número, uma média a ser alcançada, ao invés de “sujeitos de 

direitos, não direitos abstrato” (ARROYO e FERNANDES, 1999, p.19) mas sujeitos 

concretos de direitos concretos, que devem ter suas lutas e histórias consideradas dentro do 

espaço de educação (id. ibid.). Assim, compreendo que na situação de pesquisador, preciso 

abarcar o sentido de autoeducação e desnaturalizar meu ponto de vista sobre os jovens, 

adultos e idosos que se perpetuam naquele espaço, na busca de compreender os motivos que 

os fazem permanecer naquela escola na zona rural, enquanto outros desistem ao longo do 

caminho. 

No tocante à Educação Matemática, esta temática foi incluída durante as primeiras 

orientações no mestrado, na perspectiva de limitarmos o foco da pesquisa. O motivo para esta 

inclusão se deu pela minha formação e estudos na área da matemática, tendo em vista também 

minha experiência como docente; reiteramos com a necessária expansão de pesquisas que 
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envolvam a Educação de Jovens e Adultos sob a perspectiva da Educação Matemática, dadas 

principalmente por professores da Educação Básica que lecionam nesta modalidade de ensino 

(FREITAS, 2013). Justamente por considerar que este texto é fruto de orientações e outros 

encaminhamentos, contribuições coletivas dos estudos das disciplinas no curso, encontros dos 

grupos de estudos é que, a partir deste ponto, passo a utilizar a primeira pessoa do plural. 

Dessa maneira, enfatizamos que as discussões apresentadas com este estudo centram-

se nas áreas da Educação de Jovens e Adultos e Educação Matemática, temáticas que 

apresentam-se no campo da Educação. Apresentam-se, ao passo que também limitam-se e 

concentram-se em espaços de pesquisa, como bem especifica Freitas (2013). Este autor, em 

seu estudo do tipo Estado da Arte, analisou as publicações sobre Educação Matemática 

concentradas na Educação de Jovens e Adultos, entre os anos 2000 e 2010, e constatou a 

predominância de pesquisas provenientes das Regiões Sudeste e Sul do país.  

 Compreendemos que estas publicações analisadas empregam-se dentro de um 

contexto e determinado período de tempo, mas também consideramos que muitos desses 

autores/pesquisadores ainda estão produzindo a partir destas mesmas localizações e 

instituições constatados por Freitas (2013), o que nos serviria para reafirmar a significativa 

limitação geográfica de pesquisas atuais.  

 Outro ponto constatado por este autor que consideramos instigante, trata-se do 

entendimento que ainda ecoa em compreensões negativas sobre a EJA como uma 

“escolarização/atuação menor, que poderia ser simplificada” e, com isso, o “profissional que 

nela atua não precisaria de formação específica” (FREITAS e PIRES, 2015, p. 648). 

Entendemos que tais compreensões não são representações isoladas e reverberam das políticas 

que perfizeram e perfazem-se ainda a educação de jovens e adultos no contexto brasileiro. 

Enquanto professores e pesquisadores da EJA, acreditamos em perspectivas contrárias a tais 

compreensões e acreditamos também que estes precisam ser desconstruídos. Um primeiro 

passo à esta desconstrução pode ser dado a partir de publicações de pesquisas elaboradas sob 

outros vieses de compreensão das temáticas. 

Ratificamos que a escolha por tratarmos da temática permanência partiu do 

estranhamento em relação à realidade de turmas de EJA. Esta escolha foi endossada quando 

em nossas leituras e aprofundamentos de aportes teóricos, percebemos haver pesquisas que 

buscam explicar os fenômenos da evasão e do fracasso escolar, (OLIVEIRA, 1999) em 

detrimento de compreender as razões de permanência dos estudantes na escola. Carmo e 

Carmo (2014) nos possibilitam reafirmar esta nossa percepção quando, em seu estudo sobre 

como o sentido de permanência tem sido apresentado em teses e dissertações, nos informam 
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que entre os anos de 1996 a 2012, foram publicados apenas 44 trabalhos envolvendo a 

temática permanência ou semelhante. Destes, 31 apresentam a EJA como foco e são 

publicados a partir do ano de 2007. Outro ponto que destacamos destas publicações referidas 

por Carmo e Carmo (2014), é o fato de elas concentram-se nas Regiões Sul e Sudeste do país. 

 Com isso, compreendemos que nosso estudo se faz como contribuição no campo da 

educação, na medida em que ele direciona o lócus a outra região geográfica do país e traz uma 

discussão trilhada sob a perspectiva de compreender a permanência dos estudantes da EJA na 

escola. Ademais, trazemos esta permanência sob os pontos de vistas e interpretações dos 

estudantes acerca das práticas pedagógicas matemáticas de seus professores. 

 Tendo por base uma experiência docente e um estranhamento dado no próprio 

espaço de sala de aula, empreendemos um caminho de pesquisa inverso do já “bastante 

proeminente na literatura sobre educação” (OLIVEIRA, 1999, p. 61) que ainda busca explicar 

a “exclusão, fracasso escolar, evasão, repetência e práticas de avaliação” (id. ibid.). Imbuídos 

do entendimento de que os jovens e adultos têm se reconhecido como sujeitos de direitos e 

estão mais presentes nas escolas (ARROYO, 2014) não só de corpo, mas, e sobretudo, de 

mente politizada, cabe-nos analisar os fatores que os fazem permanecer no espaço de ensino. 

Reforçamos a escolha em destacarmos os conhecimentos da área da matemática pela 

compreensão de que na EJA há sujeitos que têm “reminiscências da Matemática Escolar” 

(FONSECA, 2001, p. 183) de anos escolares anteriores e outros que têm nesta modalidade seu 

primeiro contato com a educação escolar. Destarte, estes últimos apresentam experiências de 

vida que os fazem apresentar saberes matemáticos específicos de seu contexto pessoal, étnico 

ou profissional. Com isso, consideramos uma aproximação com os estudos de D’Ambrosio 

(1990) acerca do Programa Etnomatemática, sobre o qual apresentamos análises em tópicos 

posteriores. 

Nesta perspectiva, buscamos compreender a possibilidade de as práticas pedagógicas 

matemáticas dos professores da EJA terem influências sobre a permanência dos estudantes 

desta modalidade nas escolas municipais da zona rural de Sobral. Tal compreensão será 

balizada à luz do conceito de práticas pedagógicas de Franco (2012; 2015; 2016) e, tendo em 

vista que estas situam-se na fronteira do currículo, endossaremos as discussões tendo em 

Sacristán (2000) nosso pressuposto teórico sobre currículo enquanto prática. Outrossim, serão 

sujeitos de nossa pesquisa os estudantes e professores que atuam na EJA em uma escola da 

zona rural. 

Considerando os inúmeros trabalhos que perfazem os percursos históricos da EJA, os 

quais tivemos contato ao elaborarmos a revisão bibliográfica, tomaremos por base estas 
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pesquisas e buscaremos complementá-la sob outros pontos de vistas. Para isso, estabelecemos 

como ponto de partida, o contexto político e social brasileiro pós 1988, ano em que é 

promulgada a nova Constituição Federal Brasileira e as demais leis que regimentam as atuais 

políticas educacionais no país. Assunto que será melhor especificado no Capítulo 2. 

Tendo em vista que os professores e estudantes da EJA são nossos sujeitos de 

pesquisa, com os primeiros objetivamos analisar suas práticas pedagógicas matemáticas, já 

com os segundos, buscaremos compreender os significados que eles conferem à estas práticas 

dos professores para sua permanência na escola. Aproximando tais objetivos e limitando-os 

ao espaço da pesquisa ora apresentado, buscamos como objetivo geral: compreender a 

influência das práticas pedagógicas matemáticas para a permanência dos estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos no espaço escolar na zona rural de Sobral. Nesse ínterim, a 

questão de pesquisa que buscamos responder com este estudo é: Quais são as influências das 

práticas pedagógicas matemáticas dos professores da EJA sobre a permanência dos 

estudantes nas escolas municipais da zona rural de Sobral? 

A busca pelas respostas à esta indagação é o que nos move com este estudo e, neste 

sentido, consideramos que ele se justifica também pela contribuição em relação à ampliação 

de reflexões sobre importantes questões relacionadas à EJA, especialmente ao envolver 

conhecimentos da área da matemática. Junte-se a isso a relação entre os assuntos práticas 

pedagógicas e permanência nele propostos, discutidos sob o entendimento e significados de 

estudantes e professores.  

Compreendendo que a pesquisa se trata de uma representação (WILLIAM, 2007) de 

uma verdade de um determinado tempo, dado a partir de um estranhamento (GINZBURG, 

2001; ANDRÉ, 2005), ela não se faz absoluta, tampouco se finda em si, mas abre a 

possibilidade para que maneiras e formas de pensá-la diferentes sejam construídas, porque 

contextual, ela é inerente a um espaço e tempo específicos. Desta forma, a consideramos 

como o início de outras pesquisas e estudos. 

Nestas perspectivas, organizamos a dissertação da seguinte forma: no Capítulo 1, 

discorremos acerca do percurso da pesquisa, onde explicitamos a cidade, a escola e as utmras 

de EJA, nosso lócus onde ocorreu o campo; trazemos nossa metodologia, os instrumentos de 

coleta de dados, as etapas em que a pesquisa foi desdobrada, a proposta de Análise Textual 

Discursiva e os perfis das sujeitas pesquisadas. No Capítulo 2, trazemos uma revisão de 

literatura, destacamos nossa aproximação com as temáticas envolvidas na pesquisa, 

explicitamos o recorte espaço-temporal, reiteramos os objetivos, justificativa e as possíveis 

contribuições da mesma ao campo da Educação de Jovens e Adultos e da Educação 
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Matemática. No Capítulo 3, especificamos o aporte teórico com os quais embasamos as 

temáticas específicas apresentadas na pesquisa, são elas: Prática pedagógica, Currículo, 

Educação Matemática, Etnomatemática e Permanência. Segue-se o Capítulo 4, onde 

apresentamos os resultados do material coletado e elaborado na pesquisa, bem como as 

discussões sobre tais resultados. Por fim, apresentamos as nossas considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 

 

O PERCURSO DA PESQUISA 

 

Compreendemos que a pesquisa teve início com nosso estranhamento diante de uma 

situação cotidiana, a partir da qual elaboramos a nossa questão norteadora. Este 

estranhamento foi o ponto de partida para o nosso adentrar e o estar em campo coletando 

dados, observando os sujeitos da pesquisa e analisando os materiais elaborados. 

Neste capítulo, abarcamos as discussões acerca do percurso por nós traçado ao longo 

do desenvolvimento de nosso estudo. Inicialmente destacamos o espaço em que ocorreu a 

pesquisa de campo, trazemos um pouco da cidade lócus e seu sistema municipal de ensino, o 

perfil da escola pesquisada e das turmas de EJA da referida escola. 

Nele também explicitamos a metodologia da pesquisa, destacando os instrumentos de 

coleta de dados, o corpus de textos estudados, as variantes da pesquisa e, nestas, suas etapas 

correspondentes, mostrando como ocorreu nossa estada em campo. Especificamos também a 

proposta de Análise Textual Discursiva e os critérios de escolha e seleção dos sujeitos 

entrevistados. 

Finalizamos este capítulo apresentando ao leitor o perfil das professoras e estudantes 

que foram nossas sujeitas de pesquisas. 

 

1.1. Situando os espaços da pesquisa 

 

1.1.1. A cidade de Sobral e seu sistema municipal de ensino 

  

Iniciemos pela descrição de Sobral. Trata-se de um município localizado no sertão 

Centro-Oeste do Estado do Ceará, geograficamente na Região Noroeste. Sua distância à 

capital cearense, Fortaleza, é de 220 km e apresenta uma extensão territorial de 2.129 km, 

tendo como vias de acesso a BR 222 e a CE 362. Possui limites ao norte com os municípios 

de Massapê, Meruoca e Santana do Acaraú; ao sul com Santa Quitéria, Forquilha, Groaíras e 

Cariré; a leste com os municípios de Miraíma, Irauçuba e Canindé e, a oeste com os 

municípios de Coreaú, Mucambo e Alcântara (SOBRAL, 2015, p. 12). 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município 

apresentou, no último Censo Demográfico, em 2010, um total de 188.233 habitantes. Destes, 

116.310 concentram-se na área urbana e 21.923, na área rural; correspondendo, 
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respectivamente, a uma taxa de urbanização de 88,35% e de ruralização, 11,65% do total da 

população (CEARÁ, 2016. p. 8). Portanto, o município é eminentemente, urbano. 

 

 

 Figura 1 - Mapa da cidade de Sobral. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: IBGE. Disponível em<https://cidades.ibge.gov.br> 

  Acesso em 29/10/2017.  

 

 

No que se refere à Educação, dados do mesmo censo demográfico, conferem que a 

taxa de escolarização para pessoas de 6 a 14 anos era de 97.9%. De acordo com o documento 

base do Plano Municipal de Educação de Sobral, elaborado em 2015, a taxa de atendimento 

da população com 15 anos ou mais era de 83, 62% em 2013 (SOBRAL, 2015), a taxa de 

escolaridade média da população entre 15 e 24 anos era de 9 anos estudados, enquanto a taxa 

de escolarização média da população entre 15 e 29 anos de idade da zona rural era 7 anos 

estudados e da populção dos 25% mais pobres, 7.1 anos estudados (id. ibid.). 

Os dados mostram haver uma disparidade entre as taxas de escolaridade das 

populações urbana e rural. Embora à esta última considere-se um maior intervalo entre a faixa 

de idade da população pesquisada, ainda assim, ela fica aquém da taxa da população urbana. 

Tal situação, permite-nos refletir sobre o quão necessário se faz investir na educação da 

população da zona rural. 

No que diz respeito aos anos de ensino regular, os dados obtidos no site do IBGE1 

apresentam que, em 2015, os estudantes do Ensino Fundamental Inicial da rede pública do 

                                                
1 Site do IBGE. Disponível em <http://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/ce/sobral/panorama> Acesso em 28 de maio 

de 2017. 

https://cidades.ibge.gov.br/
http://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/ce/sobral/panorama
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referido município, tiveram nota média de 8.8 no Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). Para os estudantes do Ensino Fundamental Final, a nota foi de 6.3. 

Comparando tais resultados com dos outros 183 municípios do Estado do Ceará, a nota dos 

estudantes dos anos iniciais, colocava a cidade de Sobral na posição 1 de 184, já a nota dos 

estudantes dos anos finais, a deixava na posição 2 de 184. Resultados estes que têm 

referenciado o sistema municipal de ensino da referida cidade como um dos melhores 

sistemas de educação pública do país.  

Sobre seu sistema de ensino, importante salientar que, no início dos anos 2000, a 

Secretaria de Educação da nova gestão que assumiu o governo municipal de Sobral, realizou 

uma avaliação que analisou o nível de leitura dos estudantes da 2ª série do Ensino 

Fundamental e “verificou que metade das crianças não sabiam ler” (INEP, 2005, p. 15). 

Diante disso, implantou-se, a partir do ano de 2001, uma “nova política municipal de 

educação com foco na aprendizagem e prioridade para alfabetização nas séries iniciais” (id. 

ibid). A implantação desta política teve por base uma “hipótese” que, à época, vinha 

“ganhando cada vez mais adeptos nos país: a alfabetização é a base de uma escolarização 

bem-sucedida e influi na redução da distorção idade-série e índices de abandono, além de 

prevenir o analfabetismo” (id. ibid.).  

É possível que a referida “nova política educacional” tenha sido influenciada pelos 

ideiais que ora se fazia de uma nova educação, possibilitada pela implantação da LDB/1996, 

pela elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e pelo fomento orçamentário 

do então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (FUNDEF). Razão pela qual as ações das políticas educacionais municipais de 

Sobral concentraram-se nos anos escolares tidos como obrigatórios, tendo em vista ser estes 

anos os que mais se beneficiam dos orçamentos da educação (HADDAD, 2007).  

Acerca da educação voltada para o público jovem e adulto, podemos perceber uma 

incipiente preocupação do sistema municipal para com a responsabiização desta, quando das 

sete “Metas” (INEP, 2005, p. 28) estabelecidas pela nova política educacional de Sobral, a 

serem alcançadas entre os anos 2001 e 2004, a última discorria sobre o “progressivo 

atendimento de todos os jovens e adultos que ainda não sabem ler” (id. ibid.). Contudo, no 

tópico “O alcance das metas”, na mesma publicação do INEP (2005, p. 29), em que são 

apresentadas análises do que foi alcançado pelas propostas, podemos ler que a referida meta, à 

época, ficou “sendo um desafio para o município” e que, “para a melhoria da qualidade da 

educação de jovens e adultos, apesar de uma série de investimentos realizados, ainda não se 

alcançou o resultado esperado” (id. ibid.). A partir da leitura do documento base do Plano 
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Municipal de Educação 2015-2024 (PME) (SOBRAL, 2015), podemos compreender que a 

meta para a educação de jovens e adultos, estabelecida para o período dos anos 2001 a 2004, 

ainda está para ser alcançada, tendo em vista que algumas das estratégias deste PME, que 

tratam de sua “Meta 8 - Assegurar a ofertada matrícula de Educação de Jovens e Adultos em 

100% (cem por cento) até o ano de 2024 para a população de 15 (quinze) anos ou mais, que 

não tenha atingido seu nível de escolaridade” (SOBRAL, 2015, p. 3), são: 

8.1 Garantir a oferta da educação de jovens e adultos a todos que não 

tiveram e/outiverem acesso à educação básica na idade própria;  

8.2 Assegurar a continuidade de alfabetização de jovens e adultos aos 

egressos dosprogramas de alfabetização;  

8.3 Implementar política de erradicação do analfabetismo, oferecendo junto 

ao Programa Brasil Alfabetizado uma contrapartida na complementação de 

recursos para este fim (SOBRAL, 2015, p.3). 

 

Tomado pela experiência enquanto docente no referido município, destacamos que o 

sistema municipal, nos úlimos anos, tem buscado implementar uma nova estrutura para as 

suas políticas educacionais, tendo como objetivo ampliar a quantidade de escolas de educação 

infantil, construir escolas de tempo integral de ensino fundamental, entre outras ações que 

visam ofertar um ensino de qualidade. Desde os anos 2000 os professores, dentre estes, os que 

lecionam na Educação de Jovens e Adultos (EJA), têm momentos de Formação de 

Professores com vistas a possibilitar sua qualificação profissional. Em parceria com a UFC, a 

SEDUC-Sobral tem ofertado, desde 2017, especialização lato sensu em Educação de Jovens e 

Adultos, para os profissionais da educação do município. Além disso, no ano de 2017, foram 

iniciadas as ações do projeto “A EJA vai à praça” (SOBRAL, 2017b, p.1) com o objetivo de 

fazer o chamamento de mais estudantes, fortalecer as políticas educacionais específicas para 

jovens e adultos que estão fora dos bancos escolares. Muito embora ainda não se tenha 

realizado um balanço do que o município tem alcançado, atualmente, sobre a EJA, podemos 

dizer que há encaminhamentos para a efetivação das estratégias proposta pelo PME. 

No tocante a estrutura organizacional da EJA no município, de acordo com o 

blogspot SeducSobral2, a nível municipal, na Secretaria de Educação tem-se a Célula da 

Educação de Jovens e Adultos e da Diversidade, que funciona junto à Coordenadoria do 

Ensino Fundamental. Já nas escolas, a orientação pedagógica fica a cargo de um coordenador 

pedagógico e de uma orientador do turno da noite. Este último, de acordo com o documento 

“Atribuições do Orientador da Noite (ON)”, cedido pela SEDUC-Sobral, “atua como 

mediador, um ponto de apoio nas ações que envolvem a Escola e a Secretaria da Educação 

                                                
2 Página oficial da Secretaria Municipal de Educação de Sobral. Disponível em 

<http://seducsobral.blogspot.com.br/p/relacao-do.html> Acesso em14/ 05/ 2017. 

http://seducsobral.blogspot.com.br/p/relacao-do.html
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(Coordenadoria da Educação)” e “ao lado do professor, esse profissional zela pelo processo 

de aprendizagem e formação dos estudantes por meio do auxílio ao docente na compreensão 

dos comportamentos dos alunos” (SOBRAL, 2017a, p.1). 

A respeito das turmas de EJA em Sobral, esta modalidade da Educação Básica, nos 

anos correspondentes aos Ensinos Fundamental Inicial e Final são contempladas nas 

modalidades presencial e a distância, nas redes públicas estadual e municipal, e na rede 

privada. A modalidade a distância é dada nas escolas do tipo supletivo, uma da rede pública 

estadual e uma da rede privada. A modalidade presencial é ofertada nas 32 escolas municipais 

que contemplam as turmas de ensino fundamental e nas 13 escolas estaduais, com as turmas 

de ensino médio. Das atuais escolas municipais que atendem EJA, 27 estão concentradas na 

zona urbana e 5, na zona rural; já das estaduais, 12 ficam na zona urbana e 1 na zona rural. 

Todas as 3 escolas de EJA na rede privada ficam na zona urbana da cidade3. Existem também 

escolas do Sistema S4 que integram a modalidade técnica com Formação Continuada e Inicial, 

e escolas para sujeitos adolescentes, jovens e adultos em situação e privação de liberdade 

(SOBRAL, 2015).  

Espeficamente sobre as escolas e turmas de EJA da modalidade presencial nas 

escolas municipais da zona rural, reiteramos que estas funcionam no turno noturno, nos 

mesmos prédios das escola dos anos regulares. Ela são escolas do tipo nucleadas5, com sede 

em uma escola pólo classificada como urbana e extensões de classes nas áreas rurais. A 

gestão escolar destas classes está submetida à gestão da escola urbana, a qual delibera sobre 

os apoios administrativos, pedagógicos, “avaliação e controle de resultado, a merenda escolar, 

bem como, a assistência administrativa e financeira, e tudo mais necessário ao seu bom 

funcionamento”, conforme apresenta o Artigo 5º da Lei Municipal nº 492 de 06 de janeiro de 

20046 (SOBRAL, 2004). 

Ao analisarmos uma tabela de matrículas de EJA que nos foi cedida pela SEDUC-

Sobral, com atualização dos dados de acordo com o Censo Escolar 2017, percebemos que há 

escolas municipais de EJA na zona rural e urbana com turmas regulares e multisseriadas. 

Estas últimas caracterizam todas as escolas da zona rural. 

                                                
3 Dados obtidos na Plataforma QEdu. Disponível em <http://www.qedu.org.br/cidade/3692-sobral/censo-

escolar?year=2016&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item= > acesso em 29/11/2017. 
4 Segundo o Documento Base do Plano Municipal de Educação de Sobral, haviam 1122 estudantes matriculados 

no SENAC, no ano de 2011. 
5 Em Sobral, considera-se escola nucleada, aquela que atende classe de Educação Infantil, Fundamental Inicial e 

EJA do tipo multisseriada. Estas classes, em sua maioria, localizam-se na zona rural, enquanto que a escola pólo 

fica na zona urbana. De acordo com a tabela de turmas de EJA cedida pela SEDUC- Sobral também existem 

turmas de EJA multisseriadas em escolas na zona urbana. 
6 Dispõe sobre a Nucleação das Escolas da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências. 

http://www.qedu.org.br/cidade/3692-sobral/censo-escolar?year=2016&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item
http://www.qedu.org.br/cidade/3692-sobral/censo-escolar?year=2016&dependence=0&localization=0&education_stage=0&item
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Considerando que as nossas discussões centram-se nas escolas públicas municipais 

que oferecem os cursos de EJA na modalidade presencial, destacamos abaixo a Tabela 1, 

dados que correspondem ao número destas escolas e a quantidade de matrículas de estudantes 

nestas. 

 

 

 Tabela 1- Escolas municipais que atendem EJA nas Zonas Urbana e Rural. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Tabela elaborada a partir da base de dados da Plataforma QEdu.  

Disponível em<http://www.qedu.org.br/cidade> Acesso em 18/08/2018.  

 

Os números acima apresentados nos permitem compreender existir uma oscilação de 

quantidade de escolas e de matrículas dos estudantes de EJA em Sobral entre os anos 2010 e 

2017. Em uma leitura geral dos números apresentados entre os anos 2010 e 2016, recorte de 

nossa primeira análise, realizada em maio de 2017, percebemos um incipiente crescimento da 

quantidade de matrículas na zona rural (aumento de 51 matrículas), fênomeno que 

consideramos ser possível devido ao, até então, aumento da quantidade de escolas nesta área 

(passando de 4 para 6 escolas). 

Nessa primeira análise, para a zona urbana, percebemos haver um crescimento da 

quantidade de escolas (passando de 24 para 30 escolas), o que, somado à quantidade de 

escolas da zona rural, resultou no crescimento quantitativo de 8 escolas de EJA ao todo na 

rede municipal de ensino. Porém, percebemos que houve uma redução na quantidade de 

matrículas (descréscimo de 285 matrículas) nas escolas urbanas. Esta redução, mesmo somada 

ao aumento de matrículas na zona rural, resultou em uma queda no quantitativo geral de 

matrículas na rede municipal de ensino (decréscimo de 234 matrículas ao todo). 

Em uma segunda leitura dos números, realizada em agosto de 2018 e já de posse dos 

dados do ano de 2017 na Tabela 1, percebemos haver uma redução nas quantidades de escola 

e de matrículas nas zonas urbana e rural. Especificamente sobre a zona urbana, percebemos 

que houve uma redução de 3 escolas e de 69 matrículas; já na zona rural, esta redução ficou 

em número de 1, na quantidade de escola e 68, de matrículas. Compreendemos, a partir da 

ANO 
URBANA RURAL TOTAL 

Escolas Matrículas Escolas Matrículas Escolas Matrículas 

2010 24 3142 4 198 28 3340 

2011 26 3036 5 215 31 3251 

2012 31 3475 6 257 37 3732 

2013 30 2831 6 252 36 3083 

2014 30 3055 6 274 36 3329 

2015 29 3045 6 292 35 3337 

2016 30 2857 6 249 36 3106 

2017 27 2788 5 181 32 2969 

http://www.qedu.org.br/cidade
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leitura dos dados até o ano de 2017, que tivemos uma redução da quantidade de 4 escolas de 

EJA e de um número de 137 matrículas, ao todo.  

Essas análises suscitou-nos a reflexão sobre onde estariam estes estudantes das 

escolas municipais no ano de 2017 e, se a redução foi de escolas ou de turmas de EJA. Assim, 

consideramos que além de uma possível evasão, haveria a possibilidade de que a redução de 

matrículas nas escolas municipais tenha se dado por motivos da conclusão dos estudantes das 

séries do ensino fundamental, podendo estes terem logrado matrícula em escolas públicas 

estaduais de EJA, onde funcionama EJA Médio7. 

Sabendo que as turmas de EJA do ensino fundamental funcionam durante a noite nas 

escolas públicas municipais que atendem o Ensino Fundamental regular durante o turno 

diurno, adentramos em pesquisar a quantidade destas escolas nos anos 2016 e 2017. Os dados 

estão apresentados na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 - Escolas Municipais de Ensino Fundamental. 
 

Fonte: Dados disponíveis em <http://www.qedu.org.br/cidade/3692-sobral/censo> 

Acesso em 19/08/2018. 

 

Ao analisarmos os dados referentes a estas escolas, constatamos que em 2016 

existiam 36 ao todo, sendo divididas em: 30 urbanas e 6 rurais. Em 2017 não houve alteração, 

seguindo-se a mesma quantidade geral e em suas respectivas zonas. Contudo, considerando a 

possibilidade de os estudantes terem migrado para as escolas públicas estaduais (EJA Médio) 

nos propusemos a pesquisar a quantidade destas escolas e de matrículas de EJA nestas. Os 

resultados apresentam-se na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Reconhecemos haver a possibilidade de os estudantes terem optado por continuarem seus estudos em escolas 

de EJA do tipo supletivo, existentes no ensino privado em Sobral. Contudo, considerando que o objetivo de 

nosso estudo é discutir as razões de permanência dos estudantes em escolas públicas de EJA, decidimos focar em 

dados sobre estas, nas esferas estadual e municipal. 

ANO 
URBANA RURAL TOTAL 

Escolas Escolas Escolas 

2016 30 6 36 

2017 30 6 36 

http://www.qedu.org.br/cidade/3692-sobral/censo
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   Tabela 3 - Escolas Públicas Estaduais de EJA Médio em Sobral. 
 
 
 
 

 

Fonte: Dados consultados em <http://www.qedu.org.br/cidade/3692-sobral/censo> Acesso em 

19/08/2018. 

 

 

Sobre a EJA nas escolas estaduais, percebemos que houve um aumento da 

quantidade de escolas (passando de 8 para 12 escolas) na zona urbana, mas havendo uma 

redução da quantidade de matrículas (um decréscimo de 5 matrículas). Sobre a zona rural, 

manteve-se a quantidade de escolas (1 escola), mas houve uma redução da quantidade de 

matrículas (decréscimo de 13 matrículas). Em ambos os casos, é possível que os estudantes 

tenham-se evadidos da escola ou concluído a etapa do Ensino Médio. Como tais análises não 

fazem parte do foco e questão desta pesquisa, não ampliaremos estas discussões. 

De uma maneira geral, encaminhanos nossa compreensão para o entendimento de 

que, se não houve fechamento de escolas de ensino fundamental regular que abrigam as 

turmas de EJA (de acordo com a Tabela 2), é possível que tenha acontecido, por quaisquer 

motivos, o fechamento de turmas de EJA nas escolas municipais da zona rural e da zona 

urbana de Sobral, dada a redução da quantidade de matrículas (de acordo com a Tabela 1). 

Reiteramos que as informações por nós coletadas não nos permitem afirmar a 

respeito dos deslocamentos ou evasão dos estudantes, tampouco sobre as reais motivações 

para um possível fechamento de turmas de EJA no referido município. Porém, tais 

informações e dados nos possibilitam refletir sobre dois pontos que consideramos pertinentes 

em nossa pesquisa: quão distante está o poder público de garantir para todos, o direito 

universal de acesso ao ensino público (BRASIL, 1988) e, mesmo havendo um redução de 

matrículas, há pessoas jovens e adultas que ainda buscam o ensino nas turmas de EJA. 

 

1.1.2. A escola pesquisada 

 

 Temos como lócus de nossa pesquisa a Escola Municipal José Arimateia Alves de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, situada no Distrito de Bonfim, localizado à 07 km 

da cidade de Sobral, criada pelo Decreto Municipal nº 088 de 21 de agosto de 1997. De 

acordo com o Regimento Escolar (SOBRAL, 2014a) da mesma, ela atende as etapas 

Educação Infantil e Ensino Fundamental nos turnos diurnos e EJA, no turno noturno. 

ANO 
URBANA RURAL TOTAL 

Escolas Matrículas Escolas Matrículas Escolas Matrículas 

2016 8 3040 1 45 9 3085 

2017 12 3035 1 32 13 3067 

http://www.qedu.org.br/cidade/3692-sobral/censo
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 A referida escola é do tipo nucleada, com sede localizada na zona urbana e edifícios 

extensões localizados na zona rural que abrigam turmas de séries regulares e turmas de EJA. 

A Lei Municipal nº 492/2004, em seu Artigo 4º, torna facultativo a denominação destes 

edifícios que abrigam turmas na zona rural das escolas nucleadas. Tal denominação não isenta 

a escola núcleo dos apoios que ela deve conferir a essas turmas, visa apenas reforçá-las como 

“partes integrantes e indissociáveis da unidade escolar autônoma” a que estão vinculadas 

(SOBRAL, 2004, p. 4). A leitura deste Artigo 4º possibilita-nos compreender a existência das 

extensões da Escola José Arimateia Alves, estando estas nas localidades de Bonfim-Sede, 

Várzea Redonda, Estreito e Serrote, tendo, respectivamente, as denominações: Extensão 

Francisco Alves, Extensão José Rodrigues, Extensão José Júlio Andrade e Extensão Paulo de 

Almeida Sanford (SOBRAL, 2014a). Em todas estas extensões há turmas de EJA 

multisseriadas formadas por estudantes moradores das referidas localidades. 

 No que diz respeito às estruturas físicas, a escola pólo, José Arimateia Alves, é 

composta por 6 salas de aulas, 1 biblioteca, 1 sala de seretaria, 1 sala de coordenação 

pedagógica, 1 sala de diretoria, 1 cozinha, 1 depósito despensa, 1 depósito de materiais 

diversos, 1 casa de gás, 2 banheiros e 1 pátio coberto. A Extensão Francisco Alves, compõe-

se de 3 salas de aula, 1 sala dos professores,1 coordenação pedagógica, 1 cozinha, 1 depósito 

despensa, 1 depósito de materiais diversos e 4 banheiros.  

 A Extensão José Rodrigues, apresenta 3 salas de aulas, 1 cozinha, 1 depósito depensa 

e 2 banheiros. A Extensão José Júlio Andrade é composta por 3 salas de aulas, 1 cozinha, 1 

depósito despensa e 2 banheiros e a Extensão Paulo de Almeida Sanford, é constituída de 4 

salas de aula, 1 cozinha, 1 refeitório, 1 depósito despensa e 1 banheiro.  

Segue da leitura do Projeto Político Pedagógico (SOBRAL, 2014b) da referida 

escola que esta contempla a modalidade EJA do Primeiro Segmento, com os níveis EJA I e 

EJA II, e no Segundo Segmento, com os níveis EJA III e EJA IV. Portanto, consideramos ser 

possível a existência de estudantes da EJA I (1º e 3º anos), EJA II ( 4º e 5º anos), EJA III (6º e 

7º anos) e EJA IV (8º e 9º anos) em uma mesma turma. Acerca da situação da EJA, a 

quantidade de matrículas nesta modalidade é variada a cada ano, dado o período de 2010 a 

2017, pesquisado na plataforma QEdu8. O ano de 2012 chegou a ter 152 matrículas, um 

percentual de 29,28% do total de estudantes da referida escola. O ano de menor porcentagem 

foi 2011, com 78 estudantes matriculados, correspondendo a 17, 37% do total da escola. 

Relacionando tais dados aos apresentados na Tabela 1 do tópico anterior, podemos afirmar 

                                                
8 Disponível em<http://www.qedu.org.br/cidade> Acesso em 07/10/2017. 

http://www.qedu.org.br/cidade
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que, enquanto as matrículas de EJA nas escolas municipais de Sobral sofreram redução entre 

os anos 2016 e 2017, na referida escola, houve um aumento de matrículas entre estes anos, 

seguindo-se até o ano de 2018, conforme percebemos na Tabela 4. 

 

  Tabela 4 - Quantitativo de matrículas na Escola José Arimateia Alves. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Tabela elaborada a partir da base de dados da Plataforma QEdu. Disponível 

em<http://www.qedu.org.br/cidade> Acessoem 07/10/2017. Atualizada com os dados cedidos pela  

diretora escolar, em janeiro de 2018. 

 

 

Segundo os dados de matrículas do Censo Escolar 2017, cedido pela SEDUC-Sobral, 

até a data de 22 de junho de 2017, a referida escola contava com 125 estudantes matriculados 

na EJA. De acordo com a tabela de matrículas da EJA, cedida pela diretora escolar da Escola 

José Arimateia Alves, no dia 22 de janeiro de 2018, tem-se que, nesta escola, no referido ano 

letivo de 2018, houve 5 turmas multisseriadas de EJA, atendidas nas localidades acima 

referidas. As tabelas abaixo mostram o perfil dos estudantes dessas turmas.  

 

Tabela 5 - Turma Multi EJA A – Localidade de Bonfim - Sede. 

SEXO 
NÍVEL DE EJA 

TOTAL 
FAIXA ETÁRIA 

EJAI EJAII EJAIII EJA IV 15–30 31–45 46–60 61–75 

MULHER 1 4 1 1 7 1 3 3 0 

HOMEM 3 1 4 9 17 4 5 7 1 

TOTAL 4 5 5 10 24 5 8 10 1 

Fonte: Dados codificados pelo pesquisador. 

 

 

Tabela 6 - Turma Multi EJA B – Localidade de Várzea Redonda. 

SEXO 
NÍVEL DE EJA 

TOTAL 
FAIXA ETÁRIA 

EJAI EJAII EJA III EJAIV 15–30 31–45 46-60 61–75 

MULHER 3 4 2 5 14 1 6 7 0 

HOMEM 3 5 3 3 14 4 6 4 0 

TOTAL 6 9 5 8 28 5 12 11 0 

Fonte: Dados codificados pelo pesquisador. 

Ano Creche Pré- 

Escola 

Fund. 

Inicial 

Fund. 

Final 

EJA Educação 

Especial 

Total % 

EJA 

2010 0 25 162 145 79 0 411 19,22 

2011 17 58 150 146 78 0 449 17,37 

2012 23 64 153 127 152 0 519 29,28 

2013 15 56 149 131 76 0 427 17,79 

2014 57 46 158 114 84 0 459 18,30 

2015 

2016 

2017 

2018 

57 

51 

61 

65 

48 

63 

63 

64 

152 

145 

144 

162 

115 

113 

116 

114 

107 

92 

125 

131 

0 

0 

0 

0 

479 

464 

509 

536 

22,33 

19,82 

24,55 

24,44 

http://www.qedu.org.br/cidade
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Tabela 7 - Turma Multi EJA C – Localidade de Serrote. 

SEXO 
NÍVEL DE EJA 

TOTAL 
FAIXA ETÁRIA 

EJAI EJAII EJA III EJAIV 15 – 30 31 – 45 46 – 60 61 – 75 

MULHER 1 4 5 2 12 1 7 4 0 

HOMEM 4 2 2 4 12 0 7 5 0 

TOTAL 5 6 7 6 24 1 14 9 0 

Fonte: Dados codificados pelo pesquisador. 

 

 

Tabela 8 - Turma Multi EJA D – Localidade de Serrote. 

SEXO 
NÍVEL DE EJA 

TOTAL 
FAIXA ETÁRIA 

EJAI EJAII EJA III EJA IV 15–30 31–45 46-60 61–75 

MULHER 1 4 0 7 12 3 5 4 0 

HOMEM 6 2 4 3 15 2 10 2 1 

TOTAL 7 6 4 10 27 5 15 6 1 

Fonte: Dados codificados pelo pesquisador. 

 

 

Tabela 9 - Turma Multi EJA E – Localidade de Estreito. 

SEXO 
NÍVEL DE EJA 

TOTAL 
FAIXA ETÁRIA 

EJAI EJAII EJA III EJAIV 15–30 31–45 46–60 61–75 

MULHER 1 3 6 6 16 3 10 3 0 

HOMEM 1 1 3 7 12 3 8 1 0 

TOTAL 2 4 9 13 28 6 18 4 0 

Fonte: Dados codificados pelo pesquisador. 

 

 Analisando as tabelas acima podemos concluir que, para ano letivo de 2018, há 131 

estudantes nas turmas multisseriada de EJA na escola. Destes, 70 (53%) são do sexo 

masculino, dos quais 42 concluirão o Segundo Segmento da EJA (EJA III e EJA IV), o 

correspondente a, aproximadamente, 60% do total de estudantes homens. Já as mulheres, 

constituem o universo de 61 (47%) estudantes de EJA. Destas, 35 concluirão também o 

Segundo Segmento de EJA, o correspondente a, aproximadamente, 57% do total de 

estudantes mulheres. No que diz respeito à faixa etária, os estudantes do sexo masculino 

concentram-se na faixa entre 31 e 45 anos de idade, sendo estes a quantidade de 36 (o 

correspondente a 51,4% de 70 estudantes homens). As mulheres da mesma faixa etária são 

maioria entre as estudantes, com a quantidade de 31 (o correspondente a 50,8% de 61 

estudantes mulheres). 

 Compreendemos que estas quantidades não informam diretamente sobre a 

permanência, tampouco sobre as motivações de os estudantes continuarem frequentando a 
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escola. Todavia, foram eles também os elementos de nossa análise comparativa entre 

quantidade de matriculados e evadidos, essencial à definição da turma a ser observada e, 

dentro desta, à definição dos estudantes a serem entrevistados. 

 

1.2. Metodologia da pesquisa 

 

Em uma leitura ampla podemos destacar que nossa pesquisa foi organizada em duas 

variantes9: a primeira, variante externa à sala de aula, correspondeu à leitura e análise de 

documentos oficiais nacionais, municipais e da escola selecionada; e a segunda, variante 

interna à sala de aula, correspondeu ao acompanhamento da Formação de Professores da EJA, 

dos Planejamentos Pedagógicos na escola, das observações em sala de aula, aplicação dos 

questionários com os professores e estudantes e realização das entrevistas com os mesmos.  

A partir destas variantes, compreendemos os entendimentos que embasam os 

documentos oficiais de educação, o impacto destes na configuração de um modelo de 

professor e de práticas pedagógicas matemáticas. Assim, buscamos perceber as adaptações 

elaboradas pelos professores da EJA quando das aulas de Matemática,10 compreender suas 

práticas pedagógicas e um possível sentido de currículo a partir destas. 

O corpus de pesquisa constitui-se de documentos, questionários, dos materiais 

transcritos das observações da sala de aula, das Formações de professores, dos Planejamentos 

pedagógicos e das entrevistas com os professores e estudantes da EJA. Desta forma, 

utilizamos a observação participante, a entrevista e o questionário, como instrumentos de 

coleta de dados, quando das etapas referidas na variante interna à sala de aula; para os 

documentos que fazem parte da variante externa, utilizamos da análise documental. 

Segundo Lüdke e André (2007, p. 38), a análise documental trata-se de uma “técnica 

valiosa de abordagens qualitativas” quando utilizada com outras, por exemplo, as observações 

e entrevistas, pois, “os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem 

ser retiradas evidências que fundamentam afirmações e declarações do pesquisador” (id. p. 

                                                
9 A palavra “variante”, de acordo com o Dicionário Online de Português, pode ser entendida como um “ramal de 

uma via de comunicação projetado numa diretriz”. O Dicionário Michaelis Online traz “variante” no sentido de 

“estrada ou percurso alternativo para o determinado destino”. Assimilando ambas as interpretações, definimos 

que a variante externa e a variante interna à sala de aula são caminhos específicos, articulados na pesquisa, mas 

que cruzam- se ao final, nos resultados. Embora a Formação de Professores e o Planejamento Pedagógico 

ocorreram em outros espaços, entendemos que é na sala de aula onde os professores colocam em prática os 

conhecimentos adquiridos nestes dois momentos de formações. Resulta disso, considerarmos as variantes como 

externa e interna à sala de aula. Disponível em <https://www.dicio.com.br/variante/> e em 

<https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/variante/> Acesso em 16/07/2018. 
10 Ao longo deste texto apresentaremos Matemática referindo-se à disciplina escolar. 

https://www.dicio.com.br/variante/
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39). Corroborando com estas autoras, Gil (2002) nos informa sobre os cuidados 

metodológicos que devemos ter ao selecionarmos os documentos a serem estudados. A 

seleção deve seguir um mesmo rigor e coerência para todos os documentos, compreendendo 

desde a escolha dos tipos (normas, leis, decretos, diários, cadernos de planos, entre outros) ao 

tipo de leitura que será realizada sobre os mesmos, para que o pesquisador inclua suas 

percepções e conclusões coerentes. Enfatiza este autor que o pesquisador precisa considerar 

“as mais diversas implicações relativas aos documentos antes de formular uma conclusão 

definitiva” (GIL, 2002, p. 47) sobre os mesmos.  

A respeito da observação participante, Gil (2008) discorre que se trata da técnica de 

pesquisa onde o pesquisador se faz parte do grupo observado, consistindo, assim,  

[...] na participação real do conhecimento na vida da comunidade, do grupo 

ou de uma situação determinada. Neste caso, o observador assume, pelo 

menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo. Daí por que se pode 

definir observação participante como a técnica pela qual se chega ao 

conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele mesmo (GIL, 

2008, p. 103). 

 

O “até certo ponto”, referido acima por Gil (2008), nos permite compreender ser 

necessário que o pesquisador mantenha um distanciamento de seu objeto de pesquisa para 

poder descrevê-lo sob uma perspectiva abrangente. Entendemos que este distanciamento pode 

refletir da autoeducação que o pesquisador precisa exercitar para tornar seu estranhamento 

uma representação (Ginzburg, 2001). Em nosso caso, a representação se faz na construção do 

material elaborado das observações e o texto final da dissertação. O nosso olhar sobre os 

dados coletados envolveu perceber os aspectos físicos, a ambiência do espaço escolar, as 

relações sociais que acontecem tanto em sua volta quanto em seu interior e entre professores e 

estudantes em sala. Especificamente com os professores, realizamos também observações nos 

espaços e momentos da Formação de Professores e Planejamento Pedagógico na escola.  

Consideramos importante acompanhar e observar estes dois últimos espaços citados, 

não só no intuito de evitar uma “visão distorcida do fenômeno ou uma representação parcial 

da realidade” (LÜDKE e ANDRÉ, 2007, p. 27) vivenciada pelos professores, mas por serem 

espaços onde estes sujeitos transitam e têm vivências pedagógicas que podem influenciar no 

seu trabalho em sala de aula. Desta forma, as análises dos documentos, realizadas na etapa da 

variante externa à sala de aula, permitiu-nos perceber em que aspectos de discussões, 

conceitos e representações eles aproximam-se ou distanciam-se entre si e, dado isso, analisá-

los comparativamente aos aspectos percebidos nas observações e análises consideradas como 

da variante interna à sala de aula. 
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Outro instrumento utilizado foi a entrevista, a qual compreendemos, sob a 

perspectiva de Gil (2008, p. 109), ser uma “técnica em que o investigador se apresenta frente 

ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obter dados que interessam à 

investigação”. Reconhecemos que, embora as perguntas sejam elaboradas para o entrevistado 

respondê-las diretamente, o entrevistado pode divagar sua resposta para uma história ou 

exemplos de sua vida, o que requer do entrevistador o exercício de interpretação, análise 

daquela fala e do contexto em que a mesma ocorreu. 

Coerente a isso e no intuito de obtermos as respostas de maneira mais clara e objetiva 

possível, utilizamos de entrevistas do tipo semiestruturada que, de acordo com Lüdke e André 

(2007), seguem um roteiro ou esquema básico de perguntas, de maneira a facilitar o 

desenvolvimento da mesma e, posteriormente, a análise do pesquisador. Complementam tais 

autoras que, mesmo partindo de um esquema previamente elaborado, quando da entrevista 

semiestruturada, é permitido ao entrevistador fazer as necessárias adaptações no intuito de 

focar o entrevistado no que foi perguntado. 

Reconhecendo a complexidade que é o ato de entrevistar, as questões de nosso 

roteiro foram elaboradas de modo que compreendêssemos os sujeitos e também 

contemplassem as temáticas abordadas no estudo. As entrevistas concedidas pelos professores 

e estudantes foram videografadas e posteriormente transcritas, no intuito de melhor captarmos 

as expressões dos sujeitos e o espaço onde as mesmas aconteceram.  

 Um último instrumento de coleta de dados utilizado tratou-se do questionário, que foi 

aplicado aos sujeitos quando de suas entrevistas. Entendemos questionários à luz do estudo de 

Gil (2008, p. 121) como uma “técnica de investigação composta por um conjunto de questões 

que são submetidas às pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, 

crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento 

presente ou passado etc.”. Salientamos que utilizamos o referido instrumento no intuito de 

captarmos mais informações dos entrevistados e traçarmos seus perfis.  

 Reconhecendo que professores e estudantes têm diferentes vivências e 

especificidades, foram construídos questionários com questões objetivas e subjetivas 

correspondentes às suas funções no espaço escolar e na pesquisa. Prezando pela “constatação 

da eficácia para a verificação dos objetivos” da pesquisa (GIL, 2008, p. 121), quando das 

entrevistas pilotos, aplicamos também o teste de nosso questionário com os sujeitos que 

seriam entrevistados. Este teste foi essencial para reestruturarmos as perguntas, alterarmos e 

melhor especificarmos algumas palavras dos enunciados das mesmas, de modo a obtermos 

um questionário final. 
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Definimos como sujeitos de nossa pesquisa os professores e estudantes de EJA, 

tendo em vista que, a partir destes, buscamos compreender as práticas pedagógicas 

matemáticas daqueles e, assim podermos responder a nossa questão de pesquisa. Posto isso, 

nossa estada em campo, acompanhando as aulas, assentou-se em compreender se há uma 

relação de aproximação ou distanciamento destas práticas pedagógicas com o que o sistema 

de ensino selecionado chama de currículo de matemática, o qual é aplicado às escolas 

municipais. 

 

1.2.1. Variante externa à sala de aula 

 

 Conforme apresentado no tópico anterior, nossa pesquisa dividide-se em duas 

variantes. Estas constituem-se de etapas que, para o melhor acompanhamento e organização 

de nossos dados, foram articuladas separadamente, mas aconteceu de algumas darem-se de 

forma concomitante. Com este tópico, objetivamos detalhar a Primeira Etapa da pesquisa, 

discorrendo sobre como ocorreu a coleta de documentos oficiais e nosso percurso de contato 

com as instituições oficiais de ensino, que possibilitou a realização das entrevistas e das 

observações. 

 Iniciamos esta Primeira Etapa em maio de 2017, quando iniciamos também nosso 

aprofundamento com a literatura e estudos sobre as temáticas da pesquisa. Ela correspondeu à 

obtenção dos documentos oficiais que dizem respeito à EJA em âmbito nacional11 e 

municipal. Os primeiros foram coletados por meio de consultas nos sites oficiais de educação, 

já os segundos, foram cedidos, via e-mail, por um técnico em Educação, do departamento 

Célula da Educação de Jovens e Adultos e da Diversidade, vinculado à Coordenadoria de 

Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal da Educação de Sobral12.  

                                                
11 Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, que dispõe sobre as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), o Parecer CNE/CEB nº 11, de 10 de maio de 2000, 

que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA (BRASIL, 2000); as Propostas Curriculares 

para a EJA do Primeiro Segmento (BRASIL, 2001) e do Segundo Segmento (BRASIL, 2002); o Parecer 

CNE/CEB nº 36 de 7 de dezembro de 2004, que propõe a reformulação das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a EJA (BRASIL, 2004), a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização do Magistério (BRASIL, 2007), o Parecer CNE/CEB nº 

6, de 7 de abril de 2010, que revisou as Diretrizes Operacionais para a EJA (BRASIL, 2010), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013) e o Plano Nacional de Educação, aprovado 

pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014). 
12 O primeiro contato com o Técnico em Educação, acoteceu por meio de e-mail, enviado no dia 25 de maio de 

2017. Em resposta, o técnico nos disponibilizou os documentos: Plano Estratégico da Educação de Jovens e 

Adultos do município, PEEJA (SOBRAL, 2005), onde podemos encontrar a Proposta Curricular de Matemática, 

o documento “Atribuições do Orientador da Noite”, o documento “Projeto A EJA vai à Praça”, onde estão 

descritas as ações desenvolvidas pelas escolas de EJA e uma tabela de matrícula dos estudantes da EJA referente 

ao ano de 2017. Um segundo contato se deu novamente através de um e-mail a ele enviado no dia 26 de outubro 
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Concomitante ao momento de leitura e aprofundamento dos materiais até então 

coletados, entramos em contato, via e-mail, com a diretora da Escola José Arimateia Alves, 

no dia 8 de janeiro de 2018, com o intuito de agendarmos uma visita à escola a fim de 

apresentarmos nossa proposta de pesquisa. Neste mesmo dia também entramos em contato 

com o professor orientador do turno da noite da EJA da referida escola13. 

 A partir deste contato com o orientador do turno da noite e com a diretora, definimos 

as datas de nossos encontros presenciais com os mesmos e, diante isso, iniciamos nossa 

entrada em campo. Esta entrada deu início a Segunda Etapa da pesquisa que, por sua vez, 

junta as demais etapas, foram situadas como variante interna à sala de aula. 

 

1.2.2. Variante interna à sala de aula 

 

A variante interna à sala de aula se inicia com a Segunda Etapa. Esta correspondeu à 

nossa entrada na escola definida como lócus de nossa pesquisa, momento da apresentação da 

proposta e objetivos da pesquisa para todos da escola, coleta de documentos, dados e 

informações da EJA da mesma, primeiro contato e observações nas turmas da EJA. Nesta 

etapa também definimos as turmas a serem acompanhadas e aplicamos o teste do questionário 

e do roteiro de entrevista. Neste momento, nosso objetivo foi construir laços de confiança 

com os sujeitos da pesquisa, de maneira que as entrevistas ocorressem de forma positiva e que 

pudéssemos captar o máximo de informações nas falas dos sujeitos entrevistados.  

A inserção no campo da pesquisa aconteceu a partir de nosso primeiro encontro 

presencial com o orientador do turno da Noite, no dia 11 de janeiro de 2018, ocasião em que o 

mesmo nos apresentou os diários de classe da EJA do ano de 2017. Junto com ele fizemos a 

análise dos diários e selecionamos 5 estudantes que ouviríamos nas entrevistas piloto14 e, 

posteriormente, nas entrevistas definitivas. De posse dos nomes destes estudantes, por 

intermédio do orientador, entramos em contato com os mesmos para nos conceder as 

entrevistas. A seleção destes 5 estudantes, que será melhor explicada em tópico posterior, 

resultou da definição dos professores que seriam nossos entrevistados definitivos15. Ainda 

                                                                                                                                                   
de 2017, ele nos respondeu, via e-mail, no dia 22 de janeiro de 2018. Neste, o técnico nos disponibilizou o 

documento “Relação de Formadores” no qual apresenta-se o currículo dos professores formadores da EJA e uma 

tabela contendo as relação dos professores que lecionaram na EJA em 2017. 
13 Por meio de ligação telefônica a diretora nos responde que agendou a visita para o dia 22 de janeiro. Também 

por meio de ligação telefônica o orientador do turno da noite marcou de nos receber no dia 11 de janeiro, ocasião 

em que estaria reunido com alguns professores da EJA de 2017.  
14 A entrevista piloto foi construída a partir de um roteiro inicial semiestruturado. 
15 O contato com estes os professores foi formalizado de ligações telefônicas, os quais nos responderam estarem 

disponíveis em contribuir com a pesquisa. 
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neste primeiro encontro, realizamos a aplicação do questionário e da entrevista piloto com 

dois professores da EJA de 2017, os quais não estariam mais lecionando na escola a partir do 

ano letivo de 2018. Tais ações ocorreram, individualmente, na casa de um dos professores 

entrevistados.  

Nosso segundo encontro presencial com o orientador do turno da noite ocorreu no 

dia 16 de janeiro de 2018, quando o mesmo nos direcionou as casas dos estudantes que 

mostraram-se disponíveis em participar da pesquisa. Na ocasião, aplicamos os questionários e 

realizamos as entrevistas pilotos com dois dos cinco estudantes selecionados, os quais eram 

de turmas de EJA diferentes das que seriam observadas. Ressaltamos que ocorreu também 

nesta etapa, a realização das entrevistas definitivas que compõem os resultados e discussões 

de nossa pesquisa, a serem apresentados no Capítulo 4 desta dissertação. 

 No dia 22 de janeiro de 2018 ocorreu nosso encontro presencial com a diretora16. Na 

ocasião, conhecemos todo o Núcleo Gestor da Escola, a escola, o organograma da gestão 

escolar, os documentos oficiais17 que a regimentam e firmamos compromisso com a mesma 

para participar da Semana Pedagógica da escola. Na ocasião do encontro, apresentamos a 

nossa proposta de pesquisa para o Núcleo Gestor, dialogamos sobre a importância do estudo 

naquela espaço e a contribuição para as discussões sobre a EJA no sistema municipal de 

ensino. No referido encontro, a diretora assinou o termo de participação da pesquisa nos 

cedendo os documentos da escola e nos permitindo participar das atividades pedagógicas, 

bem como observar as turmas de EJA durante o ano letivo de 2018. 

 A partir deste encontro iniciamos a Terceira Etapa de nossa pesquisa. Esta 

correspondeu ao acompanhamento das Formações de Professores, ofertadas mensalmente pela 

Secretaria Municipal de Educação (SEDUC-Sobral) a todos os professores da rede de ensino, 

dos Planejamentos Pedagógicos mensais na escola e das aulas de Matemática na EJA. O 

objetivo com esta etapa foi coletar dados por meio das observações dadas nestes 

acompanhamentos. 

 Retomamos este ponto para reafirmar que as etapas deram-se de forma concomitante 

e, conforme seja, a nossa entrada em campo para observação dos momentos de Formações de 

Professores, ocorreu no dia 25 de janeiro de 2018, quando participamos da abertura do ano 

                                                
16 Apresentamos nossa proposta do estudo e a mesma assinou o termo de Autorização de Observação, por nós 

elaborado, onde a mesma declara estar ciente de nossa estadas nas atividades pedagógicas desenvolvidas pela 

escola bem como, nas salas de aula da EJA. 
17 Os documentos concedidos da escola foram: Projeto Político Pedagógico, no qual apresentam-se os objetivos, 

ações, metas, proposta de estudos e avaliação da escola; a Proposta Pedagógica para a EJA, onde encontramos 

descrição do currículo da EJA; o Regimento, Memorial e as tabelas de matrículas e enturmação das salas de EJA 

para o ano letivo de 2018.  
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letivo de 2018 das escolas municipais de Sobral. Tal abertura deu-se no “Seminário 

Educacional 2018” em que ocorreu a primeira Formação de profesores. Observamos, neste 

primeiro momento, que as turmas da EJA das escolas municipais de Sobral, seriam compostas 

por um quadro de professores eminentemente feminino. 

 Frizamos neste ponto que, ainda no referido Seminário Educacional, foi-nos entregue 

o documento “Autorização de Observação das Formações de Professores”, assinado pela 

Técnica em Educação responsável pela Coordenadoria de Ensino Fundamental da SEDUC-

Sobral. Este documento formalizou a nossa participação e inserção como observador 

participante nas demais Formações de Professores de EJA e das atividades pedagógicas que o 

departamento Célula de Educação de Jovens e Adultos e da Diversidade estaria executando 

em relação à EJA no município, durante o ano de 2018.  

 Nosso primeiro contato com os professores da escola ocorreu no dia 31 de janeiro de 

2018, quando participamos da Semana Pedagógica. Esta nossa participação aconteceu em dois 

momentos: um primeiro, pela manhã, onde apresentamos os objetivos da nossa proposta de 

pesquisa, discorremos acerca da importância da colaboração dos professores à mesma e da 

contribuição do estudo para às discussões sobre a educação destinada aos jovens e adultos. O 

segundo momento aconteceu à tarde, quando junto com os professores da EJA, discutimos a 

Proposta Pedagógica da EJA da escola e as matrizes curriculares da SEDUC- Sobral para as 

escolas municipais de EJA. Esta Semana Pedagógica constituiu-se como primeiro 

planejamento pedagógico para os professores. 

 No que diz respeito às observações em sala de aula, as primeiras ocorreram, 

respetivamente, nos dias 06 e 07 de fevereiro, respectivamente nas turmas Multi EJA A e 

Multi EJA B18. Ressaltamos que a definição destas turmas como as que seriam observadas 

resultou da definição dos professores e dos estudantes, o que será explicado no tópico 1.1.4. 

Salientamos que os resultados das demais observações das Formações de professores, dos 

Planejamentos pedagógicos e das aulas acompanhadas, serão apresentados no Capítulo 4 

desta dissertação.  

 Destacamos que os documentos foram sendo coletados e elaborados desde a etapa 

inicial, onde já realizávamos algumas leituras sobre os mesmos. Contudo, a leitura 

aprofudanda, seguida da organização e codificação de todo o material foi tomada como 

específica da Quarta Etapa da pesquisa. Nesta, por sua vez, objetivamos fazer a seleção dos 

materiais coletados e construídos nas observação, entrevistas e nos documentos oficiais. 

                                                
18 Em Sobral, as turmas de EJA multisseriadas levam a nomenclatura “Multi”. 
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Junte-se a isso a realização da seleção das informações importantes no universo de dados, 

essenciais à organização das temáticas a serem desenvolvidas nas discussões. Esta 

organização de materiais gerou os processos de tematizações que, por sua vez, desencadearam 

a Quinta e última Etapa da pesquisa, que correspondeu à elaboração e estruturação dos 

metatextos que compõem as análises e discussão finais sobre os dados coletados. 

 

1.2.3.  A Análise Textual Discursiva 

 

 Tendo em vista a quantidade de material que seria elaborado e coletado como nossos 

dados na pesquisa, optamos por fazer uma análise em que pudéssemos, para além de 

confrontar as percepções dos sujeitos acerca das temáticas, relacionar, qualitativamente, nosso 

referencial teórico e nossas percepções como pesquisador em relação as mesmas. Com isso, 

compreendemos que a técnica de análise que melhor se encaixaria em nossa pretensão, seria a 

Análise Textual Discursiva (ATD). Segundo Moraes e Galiazzi (2016, p. 67), a ATD pode ser 

compreendida como “um processo auto-organizado de construção de novos significados em 

relação a determinados fenômenos, a partir de materiais textuais19 referentes a esses 

fenômenos”. 

A auto-organização a que se referem os autores, trata-se de que, para se iniciar um 

processo de análise do tipo ATD, o pesquisador deverá partir do que eles chamam de 

“sequência recursiva de três elementos” (MORAES e GALIAZZI, 2016, p. 67). A saber, estes 

elementos são “a desconstrução dos textos do ‘corpus’, a unitariação; o estabelecimento de 

relação entre os elementos unitários, a categorização; o captar o novo emergente em que a 

nova compreensão é comunicada e validada” (id. p. 34). 

Tais elementos, os quais nos referimos como processo interno da ATD, não são 

elaborados de forma aleatória, tampouco de maneira impensada. Devem, pois, estar 

elaborados sob um mesmo tipo de leitura20, homogeneamente articulados entre si e, 

consequentemente, ao objetivo da pesquisa. Daí que nossas temáticas, definidas antes das 

leituras dos textos do corpus de pesquisa21 e mesmo as que surgissem de maneira emergente 

                                                
19 Os referidos autores compreendem texto como “produções lingüísticas, referentes a determinados fenômenos e 

originadas em um determinado tempo e contexto” (MORAES e GALIAZZI, 2016, p. 38), podendo ser materiais 

textuais escritos, “imagens e outras expressões linguísticas” (id. ibid.). Para nosso estudo, especificamos texto 

como sendo os materiais escritos das observações, entrevistas e documentos. 
20 Para a organização de nossas temáticas utilizamos a leitura semântica que, de acordo com Moraes e Galiazzi 

(2016, p. 81) fundamenta-se “no estudo da significação das palavras e das frases que os textos possibilitam 

construir”. 
21 Definimos como corpus de pesquisa, à Variante Externa, os textos dos documentos nacionais: Constituição 

Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), o Parecer 
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ao longo destas, precisariam estar “identificadas em função de um sentido pertinente aos 

propósitos da pesquisa” (MORAES e GALIAZZI, 2016, p. 41). 

 Dada as teorias com as quais tivemos contato e tomando por base nossas leituras 

realizadas na revisão de literatura e aportes teóricos, definimos as temáticas de análises as 

quais nos interessava compreender nos sujeitos e materiais construídos, foram elas: Prática 

pedagógica, Currículo, Matemática, Etnomatemática e Permanência. 

 A partir de nossas leituras dos documentos, inicialmente pensamos em trabalhar com 

as temáticas separadas. Todavia, a partir das leituras do material das entrevistas dos 

professores e dos estudantes, percebemos haver aproximações entre as temáticas. Esta nossa 

percepção nos possibilitou organizar os materiais coletados sob uma primeira tematização, a 

partir da qual, iniciamos também um primeiro processo de análise. Este processo resultou na 

elaboração de textos iniciais, considerando as aproximações entre algumas temáticas. Em 

meio às leituras aprofudandas destes textos resultou-se um segundo processo de tematização, 

a partir do qual empreendemos a escrita final de nossos resultados e discussões. 

Diante das leituras dos materiais da pesquisa, selecionamos os que formariam o 

corpus de documentos balizadores de nossas discussões. Definidos estes, pudemos melhor 

identificar nossas temáticas de pesquisa e, dentro destas, um sentido para articularmos 

aproximações entre as mesmas, quando no processo de elaboração de nossas análises.  

Nos quadros a seguir, destacamos os documentos que fizeram parte de nossas de 

análises e as codificações utilizadas quando da transcrição das entrevistas com as professoras 

e estudantes. Ressaltamos que estas codificações foram usadas como suporte metodológico 

para fins de elaboração dos textos apresentados nos resultados e discussões, não sendo, 

portanto, apresentadas ao longo dos mesmos. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
CNE/CEB nº 11, de 10 de maio de 2000 (BRASIL, 2000); as Propostas Curriculares para a EJA do Primeiro 

Segmento (BRASIL, 2001) e do Segundo Segmento (BRASIL, 2002), o Parecer nº 06, de 07 de abril de 2010, 

(BRASIL, 2010) e as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013). Entre os 

documentos municipais, selecionamos a Lei Orgânica do Município nº 492 /2004, Plano Estratégico da 

Educação de Jovens e Adultos, a Proposta Curricular de Matemática da EJA, o Documento Atribuições do 

Orientador da Noite e o Projeto A EJA vai à praça. Já da escola, selecionamos o Regimento, o Projeto Político 

Pedagógico, a Proposta Pedagógica da EJA e as tabelas de turmas da EJA para o ano de 2018. Somamos a estes, 

os materiais das observações das Formações de Professores e dos Planejamentos Pedagógicos. No que diz 

respeito à variante interna, constituem nosso corpus, os materiais de observações nas salas de aula, das 

Formações de Professores, dos Planejamentos Pedagógicas, das entrevistas e os questionários. 
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   Quadro 1– Documentos de nível Nacional. 
Nº DOCUMENTOS NACIONAIS  REFERÊNCIA 

1 Constituição Federal  (BRASIL, 1988) 

2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) 

3 Parecer CNE/CEB nº 11/2000 (BRASIL, 2000) 

4 Proposta Curricular da EJA do 1º Segmento  (BRASIL, 2001) 

5 Proposta Curricular da EJA do 2º Segmento  (BRASIL, 2002) 

6 Parecer CNE/CEB nº 6/2010 (BRASIL, 2010) 

7 Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica  
(BRASIL, 2013) 

 Fonte: Dados codificados pelo pesquisador. 

 

  Quadro 2 - Documentos de nível Municipal. 
Nº DOCUMENTOS MUNICIPAIS REFERÊNCIA 

1 Lei Orgânica do Município nº 492 /2004 (SOBRAL, 2004) 

2 Projeto Estratégico da EJA (PEEJA)  (SOBRAL, 2005a) 

3 Proposta Curricular de Matemática da EJA  (SOBRAL, 2005b) 

4 Documento Atribuições do Orientador da Noite (SOBRAL, 2017a) 

5 Projeto “A EJA vai à Praça”  (SOBRAL, 2017b) 
 Fonte: Dados codificados pelo pesquisador. 

 

 

 Quadro 3 - Documentos da Escola. 
Nº DOCUMENTOS DA ESCOLA REFERÊNCIA 

1 Regimento  (SOBRAL, 2014a) 

2 Projeto Político Pedagógico (SOBRAL, 2014b) 

3 Proposta Pedagógica da EJA  (SOBRAL, 2017) 

4 Tabela das turmas de EJA de 2018 (SOBRAL, 2018) 
 Fonte: Dados codificados pelo pesquisador. 

 

 

Quadro 4 - Codificação das entrevistas com professores. 
Nº PROFESSORES CÓDIGO 

1 Professora A P.A 

2 Professora B P.B 
Fonte: Dados codificados pelo pesquisador. 

 

Quadro 5 - Codificação das entrevistas com estudantes. 
Nº ESTUDANTES CÓDIGO 

1 Estudante A E.A 

2 Estudante B E.B 
Fonte: Dados codificados pelo pesquisador. 

 

No que diz respeito ao processo de unitarização do corpus da pesquisa, Moraes e 

Galiazzi (2016, p. 35) nos informam que se trata de uma “desmontagem dos textos” que 

compõem o material de estudo e aqueles construídos ao longo da pesquisa, em unidades 

menores. Consiste 
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[...] num processo de desmontagem ou desintegração dos textos, destacando 

seus elementos constituintes. Significa colocar o foco nos detalhes e nas 

partes componentes dos textos, um processo de decomposição requerido por 

qualquer análise. Com esta fragmentação ou desconstrução pretende-se 

conseguir perceber os sentidos dos textos em diferentes limites de seus 

pormenores, ainda que se saiba que um limite final e absoluto nunca é 

atingido (MORAES e GALIAZZI, 2016, p. 40). 

 

Compreendemos que esta fragmentação ou desconstrução sinalizada pelos autores, é 

possibilitada pela intensa leitura do material da pesquisa. A partir deste contato, o pesquisador 

poderá encontrar elementos de interpretações às unidades de análises, se estas forem definidas 

a priori, ou iniciar a construção de suas unidades, se ele optar por uma leitura mais livre dos 

materiais do corpus de pesquisa. Salientamos que nossas unidades de análises, a que nos 

referimos como temáticas, foram definidas a priori das etapas da variante interna à sala de 

aula e, buscando um aprofundamento das mesmas, elaboramos perguntas no questionário e no 

roteiro de entrevista, no intuito de captar o sentido que estudantes e professores conferem à 

cada uma das temáticas. Isso facilitou, ao longo das análises, percebermos aproximações entre 

as propostas dos documentos, as falas das sujeitas e nossas percepções nas observações 

realizadas. 

Ainda de acordo com Moraes e Galiazzi (2016), a intensa leitura do corpus de texto 

da pesquisa possibilita ao pesquisador aprofundar-se mais sobre os elementos e conceitos que 

pretenda discorrer, por conseguinte, relacionando suas bases teóricas e percepções pessoais 

sobre estas, e iniciar o processo de categorização destas unidades de análises. Acerca da 

categorização, os referidos autores nos apontam como sendo um agrupamento das unidades de 

análises, pareadas de acordo com seus significados no corpus do texto e das interpretações do 

pesquisador. Este agrupamento, 

[...] além de reunir elementos semelhantes, também implica nomear e definir 

as categorias, cada vez com maior precisão, na medida em que vão sendo 

construídas. Essa explicitação se dá por meio do retorno cíclico aos mesmos 

elementos no sentido da construção gradativa do significado de cada 

categoria. Nesse processo, a categorias vão sendo aperfeiçoadas e 

delimitadas (MORAES e GALIAZZI, 2016, p. 45). 

 

Compreendemos que no processo de categorização podem ser agrupadas as unidades 

de análises, as quais a definição de suas organizações ou agrupamentos, a maneira, método 

que elas serão selecionadas e tipos de leituras que serão submetidas, partem do entendimento 

do pesquisador e do objetivo da pesquisa. Para tanto, sinalizam os autores que as categorias 

podem partir do que há explícito nos textos ou partir da interpretação do pesquisador, mas que 

neste último, os sentidos originais dos textos devem ser mantidos. De posse dessas 
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informações, no segundo processo de tematização, orientados pelas falas captadas das 

sujeitas, fomos refinando nossas temáticas, estas que serão posteriormente apresentadas no 

Quadro 7. 

 Dessa maneira, definidos os documentos oficiais de educação, realizadas as 

transcrições de entrevistas e de materiais de observações, seguimos, em nossas análises, com 

leituras dadas a partir de um primeiro processo de tematização, em que trabalhamos com as 

temáticas conforme apresentada no Quadro 6.  

 

Quadro 6 - Temáticas do processo de Tematização I. 
Nº TEMÁTICA 

I Prática pedagógica 

II Currículo 

III Matemática/Etnomatemática 

IV Permanência 
 Fonte: Dados codificados pelo pesquisador. 

 

Para uma melhor leitura e análise dos materiais, especificamos e agrupamos nossas 

temáticas em: 

 I – Prática Pedagógica - onde relacionamos as concepções de prática pedagógica 

percebidas a partir das falas dos professores, estudantes e as percebidas nas obervações da 

Formação de Professores e nos Planejamentos Pedagógicos na escola à concepção percebida 

nos documentos oficiais. 

 II – Currículo – a parir do qual buscamos compreender de que maneira a temática 

Currículo é apresentada nas falas de professores e estudantes, nas práticas pedagógicas dos 

professores, nos momentos de Formação de Professores e nos Planejamentos pedagógicos, 

procurando perceber aproximação ou distanciamento da concepção de currículo que trazemos 

em nosso aporte teórico. 

 III – Matemática/Etnomatemática – buscamos compreender, com base em nosso 

aporte teórico, a concepção de matemática surgida a partir das práticas pedagógicas dos 

professores e os possíveis saberes matemáticos que os estudantes trazem de suas vivências. 

Entendendo saberes matemáticos à luz dos estudos etnomatemáticos, optamos por unificar 

ambas as temáticas no mesmo processo de Tematização. 

 IV – Permanência –  a partir das propostas das falas dos estudantes e professores, 

analisamos como eles compreendem o fenônemo permanência. A partir disso, captamos um 

sentido de permanência. 
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 Ainda sobre o processo de unitarização e categorização, complementam Moraes e 

Galiazzi (2016) que as temáticas devem ser submetidas a um tipo de leitura, fragmentação e 

agrupamento comuns, de modo que tenham uma maior validade quando de suas análises 

finais. Assim, dispostos das temáticas a serem trabalhadas, buscamos captar os sentidos e 

significados com que estas eram representadas nos textos, organizando-as em grupos por 

proximidades semânticas dadas a partir de nossas leituras.  

 O processo de Tematização I partiu da nossa compreensão de que as respostas dos 

sujeitos sobre determinada temática aproximavam e direcionavam suas perceções sobre uma 

outra temática. Isso resultou na forma como categorizamos novamente o corpus de textos, a 

saber, a Tematização II. Segundo Moraes e Galiazzi (2016), o processo de categorização 

[...] corresponde a simplificações, reduções e sínteses de informações da 

pesquisa, concretizadas por comparação e diferenciação de elementos 

unitários, resultando em formação de conjuntos de elementos que possuem 

algo em comum. A categorização constitui um processo de classificação em 

que elementos de base – as unidades de significados – são organizados e 

ordenados em conjutos lógicos, abstratos, possibilitando o início de um 

processo de teorização em relação aos fenômenos investigados (MORAES e 

GALIAZZI, 2016, p. 97).  

 

 Desta forma, utilizando da leitura do tipo semântica, a partir da qual interpretamos os 

entendimentos dos sujeitos sobre as temáticas, elaboramos nossas discussões compreendendo 

haver aproximações entre as mesmas. Os textos de discussões foram elaborados a partir de um 

segundo processo de tematização, conforme destacado no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Temáticas do processo de Tematização II. 
Nº TEMÁTICA 

I Matemática/Etnomatemática 

II Prática pedagógica/Currículo 

III Prática pedagógica/Permanência 
 Fonte: Dados codificados pelo pesquisador. 

 

 Para a articulação das leituras do segundo processo de tematização, buscamos para 

cada temática: 

 I – Matemática/Etnomatmática – apresentar nossas discussões acerca dos saberes 

matemáticos que os estudantes trazem de suas vivências cotidianas, fazendo um pararelo com 

a matemática escolar apresentada pelos professores. Os dados aqui apresentados partem das 

observações nas aula de Matemática e de falas das entrevistas com os estudantes. 

 II - Práticas Pedagógicas/Currículo – com a qual procuramos mostrar como os 

professores elaboram suas práticas pedagógicas e qual a concepção de currículo que 
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observamos a partir destas práticas. Para isso, articulamos os dados coletados nas observações 

das aulas, das Formações de Professores, dos Planejamentos pedagógicos, do material de 

entrevistas com os professores e dos documentos oficiais. 

 III – Prática Pedagógica/Permanência – a partir das nossas interpretações acerca das 

práticas pedagógicas dos professores, apresentamos os significados que os estudantes da EJA 

conferem à elas para permanecerem na escola e, junto disso, falas do professores sobre o que 

eles compreendem como sendo fator de contribuição para esta permanência dos estudantes. 

Assim trazemos, nesta temática, os dados coletados a partir de algumas falas captadas nas 

entrevistas com os estudantes e professores. 

 A partir destes processos de leituras, elaboramos metatextos no intuito de trazer 

nossos entendimentos sobre as temáticas. Buscamos assim, o que Moraes e Galiazzi (2016, p. 

34) chamam de “captar o novo emergente”, que surgiu a partir do trançado, primeiramente, 

entre o aporte teórico e nossas interpretações, que estão destacados no Capítulo 3. A partir das 

codificações dos materiais de observações, das entrevistas transcritas e das tematizações, 

construimos os metatextos de resultados e discussões, os quais destacamos no Capítulo 4 

desta dissertação. 

   

1.2.4.  Os critérios de escolha dos sujeitos da pesquisa 

 

Neste tópico retomamos as explicações sobre o primeiro encontro com o orientador 

do turno da noite, no dia 11 de janeiro de 2018, ocasião em que aconteceu a seleção dos 

sujeitos informantes- chave22 para o teste do questionário e do roteiro de entrevista de nossa 

pesquisa. Esta seleção resultou da análise dos diários de classes das turmas de EJA da escola 

do ano de 2017. Destacamos que no referido ano letivo a escola contou com 5 turmas, foram 

elas: Multi EJA A, Multi EJA B, Multi EJA C, Multi EJA D e Multi EJA E. Todas essas 

turmas tiveram, em cada uma, um único professor polivalente como responsável. Assim, o 

total de professores também era a quantidade de 5. 

Em nosso primeiro encontro com o orientador do turno da noite, fizemos a leitura 

dos 5 diários de classe das referidas turmas. Nesta leitura, percebemos que alguns nomes dos 

estudantes mais idosos, do ano de 2016, ainda continuavam na lista de frequência. Alguns 

destes tinham desistido ou concluído o curso, segundo o orientador nos informou. 

Constatamos também que muitos dos nomes presentes na lista eram de estudantes adultos que 

                                                
22 Consideramos informantes- chave, os representantes de um grupo o qual pretendemos pesquisar (GIL, 2008).  
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estavam conseguindo dar prosseguimento no curso de EJA e de alguns adolescentes oriundos 

do turno regular da mesma escola. 

A partir desta primeira análise, definimos dois critérios para a seleção dos estudantes 

a serem entrevistados: a) menor quantidade de faltas durante o ano letivo de 2017 e b) não 

deveria ser estudante da EJA IV, no ano de 2017. Este último critério foi assim estabelecido, 

pois, sendo o estudante do nível de EJA IV, era possível que ele não estivesse na escola no 

ano de 2018. Desta forma, tivemos, inicialmente, um universo de 5 estudantes e 5 professores 

como nossos informantes-chave das entrevistas. 

Importante ressaltar que os professores da EJA da escola mantinham contrato 

temporário com a SEDUC-Sobral. No final do ano de 2017, todos professores contratados das 

escolas municipais de Sobral passaram por um processo seletivo de provas e títulos para que 

seus contratos fossem renovados. Dos 5 professores que lecionaram na EJA da referida 

escola, no ano de 2017, apenas duas professoras passaram no processo seletivo e continuariam 

lecionando em 2018. Estas tinham lecionado nas turmas Multi EJA A e Multi EJA B e nelas 

continuariam em 2018. Como pretendíamos observar também as práticas dos professores, 

definimos que seriam estas duas nossas informantes-chave do grupo dos Professores de EJA. 

Esta definição incidiu na decisão de ser a Multi EJA A e Multi EJA B, as turmas que 

acompanharíamos nas observações, e os estudantes mais frequentes destas turmas, serem 

nossos sujeitos entrevistados definitivos. 

Reportaremo-nos aos estudantes e aos professores como do gênero feminino, tendo 

em vista estes serem mulheres. No intuito de prezar pela identidade das sujeitas, optamos por 

referimo-nos às professoras como “Professora A” e “Professora B”, já com as estudantes, nos 

referimos como “Estudante A” e “Estudante B”, estas que terão seus perfis apresentados no 

tópico posterior. 

 

1.3. O perfil das sujeitas pesquisadas 

 

 Consideramos relevante apresentar quem são as professoras e as estudantes, sujeitas 

de nossa pesquisa. Iniciamos pela Professora A, esta que tem 25 anos de idade, considera-se 

branca, é solteira e mora em uma localidade do Distrito onde a escola pesquisada situa-se. 

Seus estudos na Educação Básica se deram em escolas públicas. Possui graduação em 

Ciências Biológicas e está cursando uma pós-graduação lato sensu, direcionada para o ensino 

de Biologia. Leciona há 3 anos, estando, atualmente, ensinando Biologia em uma escola de 

Ensino Médio Estadual, na cidade, nos turnos manhã e tarde e, no turno da noite, leciona em 
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uma turma multisseriada de EJA, no distrito onde mora. A mesma possui contrato temporário 

com a SEDUC-Sobral. Informou não possuir quaisquer cursos direcionados à educação de 

jovens e adultos, participando apenas das Formações de Professores de EJA ofertadas 

mensalmente pela ESFAPEGE. 

 A Professora B, tem 48 anos, considera-se branca, é casada, mora na sede do Distrito 

onde a escola pesquisada situa-se. Seus estudos na Educação Básica ocorreram em escolas 

púbicas. A mesma chegou a estudar o Ensino Médio Normal e cursou Pedagogia em uma 

faculdade particular. Não possui qualquer curso na área da EJA, mas possui experiências em 

turmas de educação de jovens e adultos, tendo lecionado também no Programa Alfabetização 

Solidária. Há 20 anos leciona, sendo professora contratada pela SEDUC-Sobral, possuindo 

experiência também na Educação Infantil e Ensino Fundamental.  

 As estudantes são: A Estudante A, que tem 48 anos de idade, é casada, mãe de 3 

filhos, considera-se parda, nasceu e mora na cidade de Sobral, especificamente, na localidade 

de Bonfim-Sede, onde estudou na turma multisseriada de EJA, durante o ano letivo de 2017. 

Em sua casa moram 3 pessoas: ela, o marido e um dos filhos. A mesma é contrata da SEDUC-

Sobral para desenvolver a função de Auxiliar de Serviços Gerais, durante o dia, na escola em 

que estuda. Durante os anos de estudos na EJA, a Estudante A desistiu apenas uma vez, por 

motivos de ciúmes que o marido tinha dela. Sua entrevista foi realizada na manhã do dia 17 

de janeiro de 2018, em sua residência. 

 A Estudante B, que tem 55 anos de idade, é solteira, mãe de dois filhos, considera-se 

parda, nasceu e mora na cidade de sobral, especificamente, na localidade de Várzea Redonda, 

onde estudou na turma multisseriada de EJA, durante o ano letivo de 2017. Atualmente mora 

só, não pratica atividade remunerada, pois já se encontra aposentada. Durante os anos de 

estudos na EJA, a Estudante B relatou nunca ter desistido da escola. Sua entrevista ocorreu na 

tarde do dia 17 de janeiro de 2018, em sua residência. 

 Ambas as estudantes relataram, em suas entrevistas, terem estudado, quando crianças, 

com uma mesma senhora que elas se reportam como “Dona Branca”.  Segundo as mesmas, 

Dona Branca ensinava os filhos de família que tinham condições de pagar pelo seu serviço, 

mas também ensinava as crianças pobres que, como elas, a ajudavam de outras formas, por 

exemplo, com alimentos ou pagamentos parcelados. Em alguns momentos de suas falas as 

estudantes se referem à “escola da Branca”, para enfatizar que já haviam estudado antes de 

estarem nas turmas de EJA. 
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CAPÍTULO 2 

 

APROXIMAÇÕES COM AS TEMÁTICAS DA PESQUISA 

  

Neste capítulo explicitamos o recorte espaço-temporal, os objetivos, as justificativas 

de nosso estudo e as possíveis contribuições do mesmo ao campo da Educação, em especial à 

Educação de Jovens e Adultos e à Educação Matemática. 

Como introdução, apresentamos uma revisão de literatura dos trabalhos com os quais 

nos deparamos quando da construção de nossa pesquisa. Buscamos, com esta revisão, 

apresentar um panorama do que tem sido publicado sobre Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Matemática em recentes pesquisas.  

Para melhor compreensão da discussão apresentada ao longo do capítulo, trazemos 

os tópicos que enfatizamos quem são os sujeitos estudantes da EJA, o sentido de alfabetização 

e de alfabetização matemática com que baseamos nosso estudo. Em tópicos posteriores 

apresentamos nosso entendimento sobre algumas temáticas específicas abordadas em nossa 

pequisa. 

 

2.1. Revisão de literatura 

 

 A revisão de literatura sobre o tema da presente pesquisa foi desenvolvida a partir de 

trabalhos coletados no Catálogo de Tese e Dissertações da CAPES23, mediante a utilização de 

palavras-chave que abordassem os assuntos desenvolvidos em nosso estudo, foram elas: 

“Práticas Pedagógicas na EJA”, “Práticas Pedagógicas Matemáticas na EJA”, “Permanência 

na EJA” e “Evasão na EJA”. Fizemos também uma busca com a palavra-chave “Sobral”, a 

fim de conhecer estudos que tiveram o referido município como lócus de pesquisa. 

 No intuito de melhor refinarmos nossa pesquisa no catálogo, limitamos nossas 

buscas nos filtros de Ciências Humanas, como a Grande Área de Concentração, e Educação, 

para as áreas de Conhecimento, Avaliação, Concentração e Programa. Os filtros Autor, 

Orientador, Banca, Instituição e Biblioteca, foram considerados em sua totalidade. Decidimos 

pesquisar as publicações feitas entre os anos de 2011 a 2016, dado que Freitas (2013), um dos 

trabalhos encontrados em nossa busca, nos apresenta um estudo do tipo Estado da Arte, sobre 

                                                
23 Catálogo online, disponível em<http://catalogodeteses.capes.gov.br/>Acesso em 12/05/ 2017. 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/
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publicações de periódicos decorrentes de recortes de pesquisas sobre Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Matemática, realizadas entre os anos de 2000 a 2010. 

 O processo de seleção dos trabalhos que iriam compor nossa revisão foi 

desenvolvido das seguintes etapas: fizemos uma primeira leitura dos títulos dos mesmos e, a 

partir de uma segunda leitura, dos resumos dos mesmos, elaboramos legendas para definir e 

diferenciar: (1) aqueles que contemplavam exclusivamente EJA; (2) os que discutiam as 

temáticas, mas em outras etapas, modalidades ou níveis de ensino; (3) os que contemplavam 

as temáticas, mas em outros espaços de educação, que não a escola; (4) aqueles que 

englobavam, especificamente, outras disciplinas e/ou interdisciplinaridade com a matemática 

e, por fim, (5) os trabalhos que não se encaixavam nas classificações anteriores, denominados 

de “Outras temáticas”. Estes últimos discutiam Educação Especial ou Educação Inclusiva, 

Gênero ou Sexualidade, a utilização das Tecnologias da Informação, a Educação Racial, entre 

outros assuntos, considerando a Educação Básica como um todo. Muito embora os mesmos 

dialogassem com as discussões sobre permanência, evasão e práticas pedagógicas, 

sorrateiramente estes apresentavam a EJA e a Matemática como foco, alguns sequer as 

citavam. 

 No tocante à palavra-chave “Sobral”, encontramos trabalhos que a traziam como 

sobrenome dos autores, de algum componente da banca examinadora, ou como de algum 

teórico neles citado. Destes, 4 contemplaram pesquisas que tiveram o referido município 

como lócus e, embora tenham vínculo com programas de pós-graduação em educação, 

discutem outros assuntos que não a educação de jovens e adultos ou educação matemática. 

Assim, nossas leituras mais aprofundadas deram-se sobre os trabalhos encontrados com as 

demais palavras-chave e, dentre estes, os que contemplaram a EJA como lócus da pesquisa. 

 Neste sentido, deparamo-nos com estudos que tratam da “Evasão na EJA”, mas na 

perspectiva e como objetivo de identificar as causas que fazem os estudantes evadirem-se das 

escolas e não compreender as motivações da evasão. Dentre estas causas, especificam ser por 

conta de fatores externos do ambiente escolar, como os aspectos econômicos e culturais dos 

estudantes ou que eles estão sujeitos, bem como fatores internos do ambiente escolar, os 

aspectos didáticos da sala de aula (MAINAR, 2015), por exemplo. As causas externas são 

interpretadas também como fatores macrossociais, já os internos são especificados como 

fatores microssociais (GARCIA, 2013). 

 Destacamos os trabalhos de Mainar (2015) e Garcia (2013) tendo em vista que 

ambos discutem a EJA como modalidade de ensino na zona rural, utilizam a observação e 

entrevistas como instrumentos de coleta de dados, e alguns teóricos por nós abordados; 
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porém, apontam ser a matemática e as práticas pedagógicas dos professores de EJA, por elas 

pesquisadas, como causas da evasão dos estudantes. A leitura dos demais trabalhos sobre 

evasão na EJA nos possibilitou compreender que, embora os autores se utilizem de 

metodologias diferentes da observação e entrevista, estes ainda limitam-se em discutir as 

causas da evasão sob dois aspectos: um mais holístico, que ultrapassa o espaço escolar e o 

outro mais específico da escola ou dos estudantes. 

 Sobre os trabalhos que trazem a temática “Permanência na EJA”, pudemos constatar 

que os autores referem-se a alguns deles como estudo de caso de escolas ou mesmo de uma 

turma específica de uma escola. Desenvolvem, assim, pesquisas empíricas de campo, 

utilizando-se de entrevistas e observação como instrumentos de coletas de dados. Já a análise 

destes concentra-se nas técnicas de análise do discurso ou de conteúdo.  

 Há os que se inserem no campo das pesquisas de cunho teórico e, com isso, buscam 

compreender, por exemplo, os processos formativos dos estudantes para seu reconhecimento 

social e permanência na escola (GOMES, 2015) e os que discutem o lugar da modalidade de 

educação de jovens e adultos nas políticas públicas e as ações desenvolvidas para a 

permanência destes estudantes na escola, a partir de programas de EJA, como o trabalho de 

Abú (2016). Um dos trabalhos que nos chamou atenção foi o de Faria (2013), por analisar a 

permanência dos estudantes em turmas de EJA a partir de um plano de intervenção proposto 

pela gestão de uma escola. O referido trabalho constatou resultados satisfatórios em relação 

ao papel da gestão na execução e acompanhamento das ações do plano sobre a permanência 

dos estudantes. 

 Enfatizamos o trabalho de Gomes (2015) e Faria (2013) por apresentarem as análises 

da temática permanência na EJA sob um olhar de pesquisa que considera e dá voz aos 

estudantes e, ao mesmo tempo, trazem contribuições teóricas ao nosso estudo. Já com Abú 

(2016), tecemos aproximações metodológicas bem como de compreensão acerca da EJA e da 

perspectiva que a autora traz em relatar as diversas justificativas sobre os processos de acesso 

e permanência na educação de jovens e adultos na escola moçambicana, a partir de uma 

política nacional. 

 Dada a leitura dos trabalhos que tratam da permanência na EJA, pudemos constatar 

que os autores compreendem que o “estar” na escola depende não só da vontade ou das 

motivações dos estudantes, mas também de políticas e ações que se mostrem afirmativas e 

sejam executadas em coerência com as propostas de programas e da própria concepção de 

EJA como modalidade da educação. Nenhum deles optou por analisar as razões de 
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permanência sob a perspectiva da matemática escolar ou dos conhecimentos matemáticos dos 

estudantes. 

 No que diz respeito às “Práticas Pedagógicas na EJA”, a leitura dos trabalhos nos 

permitiu organizá-los em dois grupos: um primeiro, dos que tecem discussões acerca das 

práticas pedagógicas por meio de projetos de intervenção em escolas de EJA ou sobre a 

formação continuada dos professores de EJA (LARRUSCAIN, 2015; MIRA, 2014); e um 

segundo grupo, que envolve a análise de políticas educacionais e mesmo de propostas 

curriculares oficiais, estabelecendo uma relação de interface entres estes instrumentos 

normativos e o que de fato ocorre na escola (LAGO, 2015; FRANCISCO, 2015; ALVES, 

2015).  

 Os trabalhos desses dois grupos, ao mesmo tempo em que compreendem a ação dos 

professores de EJA em elaborar ou construir práticas específicas, articulando os 

conhecimentos dos estudantes com os das atividades escolares, mostram, em seus resultados 

de análises, haver um distanciamento entre o que se propõe como ações de práticas 

pedagógicas nas formações, nos instrumentos normativos e as observações destas, quando 

postas em prática. Compreendemos que este distanciamento é visto pelos autores como algo 

negativo, sendo reflexo da compreensão e concepção que os mesmos apresentam sobre 

educação, discutindo esta como sendo resultante da aprendizagem escolar ou de conteúdos de 

ensino.  

 Um último grupo de trabalhos abrange os pesquisados com a palavra-chave “Práticas 

Pedagógicas Matemáticas na EJA”. As pesquisas que compõem este grupo, de uma maneira 

geral, convergem para as discussões que buscam fazer relação entre os conteúdos de 

matemática propostos no currículo (VELOSO, 2014) ou nos planos de EJA e a prática de sala 

de aula (MIRANDA, 2015). Tais pesquisas destacam o papel dos professores de EJA na 

elaboração práticas pedagógicas matemáticas partindo das vivências dos estudantes. Contudo, 

em suas análises, demonstram haver um distanciamento entre as orientações metodológicas 

expressas nos documentos oficiais e as práticas elaboradas, e compreendem este 

distanciamento apenas como algo negativo. 

 Deste grupo trazemos as pesquisas de Veloso (2014) e Miranda (2015) por 

aproximarem-se da nossa quanto aos instrumentos de coleta de dados serem a entrevista e 

observação. Porém, tecem análises de ser a matemática, ou a prática pedagógica matemática 

dos professores da EJA, as causas da evasão dos estudantes do espaço de ensino.  

 Destacamos que, de uma forma geral, os autores analisados anteriormente, 

apresentam, em suas considerações iniciais e justificativas, que as motivações que os levaram 
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a estudar a EJA foram, entre outras, a evasão dos estudantes. Nesta medida, é possível que os 

mesmos direcionem suas análises para constatar as razões que levam os estudantes evadirem-

se da escola. 

 Finda as leituras dos trabalhos encontrados, constatamos haver uma carência de 

estudos que busquem compreender a matemática e as práticas pedagógicas dos professores 

sob pontos de vistas positivos. Cientes desta lacuna entre as pesquisas acadêmicas, reiteramos 

a justificativa de trazermos as discussões de nosso estudo sobre a influência das práticas 

pedagógicas e aqui, especificamente, as que se referem às práticas construídas pelos 

professores da EJA na disciplina de Matemática, para a permanência dos estudantes desta 

modalidade na escola. Desta forma, compreendemos ser de suma importância ouvir as falas e 

perceber as vivências matemáticas de sala de aula dos professores e estudantes de EJA. 

 Para início da discussão sobre educação de jovens e adultos, destacamos no tópico 

2.2, nosso ponto de vista sobre quem são os sujeitos a quem nos referimos em nosso estudo e 

sob que perspectiva os representaremos no curso desta dissertação. 

 

2.2. Os jovens e adultos estudantes da EJA 

  

 Neste tópico discorremos sobre os conceitos de analfabeto e analfabetismo. A 

incursão sobre estes conceitos se faz necessária para melhor compreendermos os pontos de 

vistas e interpretações que ainda se fazem acerca da definição de quem são os jovens, adultos 

e idosos que hoje gozam do direito legal de escolarização na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). 

 Enfatizamos o hoje por entendermos que tais sujeitos estão presentes na sociedade 

brasileira, mas silenciados na história da educação e em suas histórias. No mais, quando 

lembrados, é de uma forma geral pejorativa ou subjugada, formas estas perpassadas ao longo 

dos anos. Nos idos dos anos 1500, prevaleceu o analfabetismo refletido na ausência do 

conhecimento de uma religião e dos costumes religiosos trazidos pelos europeus. Para 

erradicar este mau costume dos então nativos analfabetos, precisava- se educar, isoladamente, 

as crianças dos adultos; estes que, já tomados pela barbárie de sua cultura, não careciam 

preocupação com isso, pois não havia possibilidade de mudanças em seus costumes 

(GALVÃO e DI PIERRO, 2007). 

 Nos idos dos anos 1800, o analfabetismo reflete ainda como sendo resultante de uma 

má cultura dos descendentes nativos e caracterizava-se como próprio de pessoas com 

personalidades patológicas (GALVÃO e DI PIERRO, 2007). Outras eram, em geral, negros 
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escravos, ex-escravos trazidos pelos europeus que, mesmo alguns poucos fossem libertos, não 

gozavam do direito de acesso à “instrução primária e gratuita”, proposta pela Carta Magna de 

1824 (GONDRA e SCHUELER, 2008, p. 30). Somado a essas características étnicas, no 

primeiro recenseamento realizado no Período Imperial, elaborado sob o entendimento de uma 

necessária reformulação nos critérios para a oferta de educação, designou-se quem dos 

homens e mulheres das províncias sabiam “ler e escrever” (id. p. 218). As pessoas que 

detinham dessa característica eram alfabetizadas, do contrário, eram analfabetas. Eis um dos 

recortes, formalmente instituído e promulgado, que hierarquizaria a sociedade brasileira ao 

longo de sua história. 

 Este recenseamento demonstrou haver uma grande quantidade de analfabetos no 

país, o que resultou na produção de um “problema social no Brasil” (GONDRA e 

SCHUELER, 2008, p. 218) entendido, por alguns, como um dos entraves para a ascensão do 

país aos ideais de “progresso e da civilização”: “o problema do analfabetismo e do 

analfabeto” (id. ibid.). Ser uma pessoa analfabeta era não fazer parte do progresso prometido 

com a chegada do novo século do desenvolvimento industrial. Do contrário, ser uma pessoa 

alfabetizada era fazer parte de uma sociedade que adentrava no limiar de modernidade, além 

disso, era estar apto para constituir o quadro de políticos da província, tendo em vista que a 

partir da reforma eleitoral de 1881, “a condição de alfabetizado foi constituída em requisito 

fundamental ao exercício da cidadania política pela população masculina livre” (GONDRA e 

SCHUELER, 2008, p. 219). Todavia, embora apenas os homens livres pudessem exercer suas 

cidadanias políticas, estas dependiam ainda de suas comprovações de renda, ficando restrita 

essa participação às eleições de nível local para escolha dos “representantes para a Câmara 

dos Deputados e para as Assembleias Provinciais” (id. p. 31). Assim, o alfabetismo e a 

propriedade tiveram papel decisivo na definição do status quo dos cidadãos brasileiros. 

 O entendimento de ser o analfabetismo uma doença adentra os anos 1900, sendo 

reforçada pela ideia da modernidade, dada pela incipiente industrialização que ora se fazia no 

país da República Nova (SHIROMA, 2002). A proposta de higienização e erradicação desse 

mal patológico se deu pela expansão de projetos e campanhas educacionais, mobilizadas pelo 

então Ministério de Educação e Saúde, a serem desenvolvidas pelo interior do país, com o 

objetivo de alfabetizar a massa da população em idade ativa para ocupar os postos de 

trabalhos na indústria. Tais ações visavam à criação de um ensino “que se constituísse em 

complemento da obra revolucionária, orientando e organizando a nova nacionalidade a ser 

construída” (SHIROMA, 2002, p. 18) e se fazia necessário naquele momento para elevar o 

país à modernidade.  
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 Nos idos dos anos 1900, ainda resultante do século anterior, caracterizou-se como 

alfabetizada, pessoa aquela que “declarasse saber ler e escrever, o que era interpretado como 

capacidade de escrever o próprio nome”, sendo este conceito plenamente aceito até o Censo 

de 1940, nos informa Soares (2004a, p. 7), ao fazer análise dos conceitos de alfabetização no 

Brasil. Na segunda metade dos anos 1900, o Censo demográfico já traz a concepção de sujeito 

alfabetizado “como capaz de ler e escrever um bilhete simples, ou seja, capaz de não só saber 

ler e escrever, mas de já exercer uma prática de leitura e escrita, ainda que bastante trivial” 

(id. ibid.). As pessoas que não se enquadrassem neste conceito eram consideradas analfabetas 

e, este novo conceito, à época, demonstrou haver um grande número de pessoas “analfabetas” 

no país, o que deixava claro existir também uma desigualdade educacional entre as regiões do 

Brasil, possibilitada pela concentração industrial nos pólos urbanos (FERRARO e 

KREIDLOW, 2004). 

 Nos anos 1960, surgem no país as “experiências inovadoras de educação e cultura 

popular” (DI PIERRO, 2017, p. 15). A partir da concepção da educação popular, que se dá no 

meio social dos e com os sujeitos das classes sociais ditas populares, o entendimento de 

pessoa analfabeta é visto sob outro viés, não se reduzindo a sujeitos desprovidos da 

“‘tecnologia’ do ler e escrever” (SOARES, 2004b, p. 18), mas desprovidos dos 

conhecimentos políticos e das mazelas sociais que lhe afetam. Tais discussões são 

possibilitadas pelas reflexões e estudos de Paulo Freire acerca da educação e, especificamente 

da educação que se propunha aos adultos, que deveria ser, segundo ele, construída com a 

participação destes sujeitos. Contudo, este entendimento ficou restrito às discussões no campo 

da educação, prevalecendo oficialmente o do censo demográfico de então para fins de 

comparação da população. 

 O pensamento de Paulo Freire é crucial para o surgimento de estudos posteriores que 

vão trazer tais reflexões ao campo da educação escolar, nos permitindo rever o entendimento 

sobre o que vem a ser Educação (BRANDÃO, 1981); a qualidade do ensino público e das 

escolas que atendem jovens e adultos (BEISIEGEL, 1986), os investimentos destinados às 

escolas que atendem este público (HADDAD, 2000), quem são estes sujeitos estudantes 

jovens, adultos e idosos que habitam as zonas rurais e as escolas do campo (ARROYO, 1999), 

a relevância dos Movimentos de Educação de Base e Cultura Popular (FÁVERO, 1983) sobre 

a escolarização e o ensino, a aproximação entre educação e trabalho como de relação de 

produção capitalista (FRIGOTTO, 1993) e quais as características e perfil dos sujeitos jovens 

e adultos que acorrem aos bancos escolares (OLIVEIRA, 1999).  
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 Estes autores, de uma forma geral, compreendem os jovens e adultos como sujeitos 

dotados de uma cultura histórica, inerente à sua vivência, carregada de significados que deve 

ser considerada no processo de educação nos espaços escolares. Este pensamento reverbera o 

que hoje se apresenta como uma das funções da Educação de Jovens e Adultos, por assim 

dizer, a função qualificadora (BRASIL, 2000) que os considera sujeitos na sua ontologia, em 

processo constante de aprendizagem. “Mais do que uma função ela é o próprio sentido da 

EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano cujo potencial de 

desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares e não escolares” 

(BRASIL, 2000, p. 11).  

 Nos anos 2000, Ferraro e Kreidlow (2004, p. 191) ao analisarem os Censos 

demográficos brasileiros, afirmam ser a concentração latifundiária “um dos obstáculos ao 

cultivo das letras”, refletindo-se nas desigualdades regionais “em desfavor, primeiro, do 

Nordeste e, a seguir, do Norte e, em favor do continuum Sudeste-Sul (RJ, SP, PR, SC e RS), 

mais o Distrito Federal” (id. p. 188). Em relação aos Estados mais favorecidos, estes autores 

constataram que a baixa taxa de analfabetismo nos mesmos se dá nas regiões coloniais onde 

predominam “a pequena propriedade familiar” (id. p. 191). 

 Nesta mesma linha de pensamento, complementa Haddad (2017) que a resistente 

desigualdade de acesso de parte da população do país a esta política pública, resulta de outros 

fatores além da concentração de renda e fundiária. Ela “também está refletida em fatores de 

condicionalidades sobre as desigualdades em termos de territorialidade; relações de gênero; 

discriminação étnico-racial, entre outras” (HADDAD, 2017, p. 39). Neste sentido, o autor 

ressalta a importância de investimentos na educação de jovens e adultos, reconhecendo-os 

como “sujeitos de um direito universal” (id. ibid.), qual seja o de acesso a escolarização. 

 A concepção de Haddad (2017) tem suas raízes filosóficas na concepção de educação 

de adultos para a formação de cidadãos com uma consciência crítica. O entendimento dele ao 

compreendê-la como sendo um direito humano não a reduz em uma visão compensatória, 

mas, por que humanista, ela deve fazer-se no campo do direito e, por isso, não deve ser 

violada por qualquer uma das partes que lhe cabe como responsabilidade de por ela zelar. Este 

zelar compreende o reconhecimento do ser humano como universal e incompleto, cabendo-

lhe a oferta de uma educação de qualidade. Sendo necessário, inclusive, rever o conceito de 

analfabeto que se faz sobre este ser. 

 Seguindo as mudanças conceituais, Soares (2004a) apresenta-nos uma relação direta 

da atual concepção de sujeito alfabetizado utilizada nos Censos demográficos com os anos 

escolares estudados por uma pessoa, a saber: 
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[...] até o momento atual, em que os resultados do Censo têm sido 

freqüentemente apresentados, sobretudo nos casos das Pesquisas Nacionais 

por Amostragem de Domicílios (PNAD), pelo critério de anos de 

escolarização, em função dos quais se caracteriza o nível de alfabetização 

funcional da população, ficando implícito nesse critério que, após alguns 

anos de aprendizagem escolar, o indivíduo terá não só aprendido a ler e 

escrever, mas também a fazer uso da leitura e da escrita, verifica-se uma 

progressiva, embora cautelosa, extensão do conceito de alfabetização em 

direção ao conceito de letramento: do saber ler e escrever em direção ao ser 

capaz de fazer uso da leitura e da escrita (SOARES, 2004, p. 7). 

 

 É possível que a interpretação feita por Soares (2004a) refira-se ao Censo 2000 e 

anteriores, portanto, está dentro de um contexto histórico específico que precisa ser 

considerado. Um ponto importante que destacamos desta autora é a “extensão do conceito de 

alfabetização em direção ao conceito de letramento”. Segundo ela, há diferenças entre 

alfabetização e letramento, consequentemente, entre pessoa alfabetizada e letrada. Em outro 

momento Soares (2004b) nos informa que alfabetização “é a ação de alfabetizar”, de ensinar 

uma pessoa não alfabetizada a “ler e escrever” (id. p. 16); já letramento, “é, pois, o resultado 

da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um 

grupo social ou de um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita” (id. p. 

18). Ratificando seu entendimento, Soares (2004b, p.24) salienta que “um indivíduo pode não 

saber ler e escrever, isto é, ser analfabeto, mas ser, de certa forma, letrado (atribuindo a este 

adjetivo sentido vinculado a letramento)”.  

 A extensão do conceito “alfabetização” para “letramento”, referida por Soares 

(2004a), é percebida em pesquisas atuais que tomam como referência o INAF24 (2016, p. 5) 

que, entre outros critérios, estabelece que para ser considerada alfabetizada em nível 

rudimentar, uma pessoa seja capaz de “localizar uma ou mais informações explícitas, 

expressas de forma literal, em textos muito simples (calendários, tabelas simples, cartazes 

informativos) compostos de sentenças ou palavras que exploram situações familiares do 

cotidiano doméstico”. 

 Além de pessoas alfabetizadas e letradas há as consideradas analfabetas funcionais. 

Na perspectiva de compreendermos o contexto desta última característica de pessoas, 

tomamos por base o estudo de Catelli Jr. (2017a) que ao refazer o percurso de alfabetização e 

letramento utilizados pelos organismos internacionais, nos apresenta que estes conceitos têm 

                                                
24 INAF – Índice de Alfabetismo Funcional, trata- se de uma pesquisa idealizada em parceria entre o Instituto 

Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa e realizado com o apoio do IBOPE Inteligência, com o objetivo de 

mensurar o nível de alfabetismo da população brasileira entre 15 e 64 anos, avaliando suas habilidades e práticas 

de leitura, de escrita e de matemática aplicadas ao cotidiano. Disponível em <http://www.ipm.org.br/inaf > 

Acesso em 25/03/2018. 

http://www.ipm.org.br/inaf
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passado por adaptações com a finalidade de firmar uma forma de avaliar a educação de jovens 

e adultos. Coerente a isso, surge o termo analfabetismo funcional (id. p. 49, grifo do autor) o 

qual o autor nos informa que, 

[...] no campo de avaliação de adultos, que se desenhou no campo 

internacional a partir dos anos 1990, abandonou-se o conceito tradicional de 

literacy adotado pela UNESCO nos anos 1950, o qual fazia referência à 

capacidade de redigir uma frase breve e simples, para referir-se, nos anos 

1980, ao conceito de alfabetismo funcional e nos anos 1990, com base os 

pressupostos da Conferência Mundial de Educação para Todos, à ideia de 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagem. Surgiu também, nesse 

contexto, nos anos 1970, o termo analfabetismo funcional, proposto pela 

UNESCO como forma de padronizar as estatísticas educacionais (CATELLI 

JR., 2017a, p. 49). 

 

Desta forma, compreendemos que por trás dos conceitos de analfabeto, 

analfabetismo e analfabetismo funcional esteja a reafirmação do valor da escolarização em 

detrimento dos conhecimentos dos sujeitos não escolarizados. Catelli Jr. (2017a, p. 50) 

reforça esta afirmação quando nos diz que, para o conceito de analfabetismo funcional, 

“pudesse ser utilizado nas estatísticas nacionais dos países, foi considerado como analfabetos 

funcionais aqueles que tinham poucos anos de estudos, sendo adotado, pela maior parte dos 

países, o corte de quatro anos ou menos de estudo”. 

Assim, ao passo que esta “revisão do conceito de analfabetismo foi essencial para 

que se criassem novos direcionamentos para as políticas públicas de avaliação e para a criação 

de currículos para a educação de adultos” (CATELLI JR., 2017a, p. 45), ao mesmo tempo, 

ampliou-se “o conjunto de pessoas consideradas analfabetas e incluindo-as em uma categoria 

social que pode ser objeto de preconceito” (GALVÃO e DI PIERRO, 2007, p. 56).  

Os novos analfabetos funcionais continuam sendo uma categoria “constituída por 

pessoas oriundas do campo, de município de pequeno porte, nascidas em famílias numerosas 

e muito pobres, cuja subsistência necessitou de mão-de-obra de todos os membros desde 

cedo” (GALVÃO e DI PIERRO, 2007, p.16), tendo em vista que estes ainda constituem o 

grupo de sujeitos que se encontra fora da escola. São sujeitos jovens, adultos e idosos que 

tiveram negligenciado, ao longo de suas vidas, o direito de acesso à educação e permanência 

na escola. Ao retornarem anos bancos escolares ainda sofrem com preconceitos, muitas vezes 

ligados a estigmas de serem analfabetos, que repercutem em falas do tipo que eles estão ali, 

nas turmas de EJA, “para recuperar o tempo perdido” ou “em busca de conseguir um 

diploma”, por exemplo. 

Nesse sentido, reiteramos que nosso estudo centra-se na vertente da escolarização de 

jovens e adultos (HADDAD e DI PIERRO, 2000), reconhecida legalmente como um direito 



    65 
 

que todos devem usufruir sem distinção de valores de igualdade e quaisquer tipos de 

discriminação e na vertente da educação ao longo da vida (DELORS, 1996), por 

compreendermos os estudantes jovens e adultos como sujeitos que, como quaisquer outros 

seres humanos, estão em constante aprendizado. 

Considerando que nas turmas multisseriadas de EJA da zona rural podemos 

encontrar estudantes com diferentes níveis de domínios “do sistema convencional de escrita” 

e fazerem uso “desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que 

envolvem a língua escrita” em seus ambientes de vivência e trabalho, balizamos nos estudos 

de Soares (2004a, p. 25; 2004b) nosso entendimento de pessoa alfabetizada. Junte-se a isso 

nossa compreensão de ser a escola de EJA um espaço heterogêneo, onde encontramos sujeitos 

estudantes envolvidos em problemas sociais, capazes de opinar sobre seus direitos e 

reivindicá-los.  

Tecemos interpretações sobre os estudantes da EJA também à luz do entendimento 

de Freire (1987), para quem os jovens e adultos detém de conhecimentos provenientes de suas 

vivências e que estes precedem os saberes escolares, devendo ser incorporados nas propostas 

pedagógicas. Por terem experiências de vida calcadas em disputas sociais, por se 

reconhecerem enquanto sujeitos que têm direito à educação e demais políticas sociais básicas 

podemos considerá-los jovens e adultos politicamente alfabetizados.  

 

2.3. Alfabetização matemática na EJA 

 

 Os documentos que orientam o ensino de Matemática na EJA, a afirmam como uma 

ciência base para a construção de conhecimentos de outras áreas de estudos, e que saber 

matemática é essencial para viver no mundo dominado por tecnologias (BRASIL, 2001; 

2002). Partem do princípio de que o “mundo do trabalho” exige “a formação de pessoas que 

saibam fazer perguntas, que assimilem rapidamente informações e resolvam problemas 

utilizando processos de pensamento cada vez mais elaborados” (BRASIL, 2001, p. 99). 

 Ao mesmo tempo, tais documentos nos informam que os estudantes da EJA são, em 

geral, oriundos de situação de exclusão, que os limitou ou limita do acesso a bens materiais e 

culturais na sociedade. A escola seria um local onde eles poderiam construir estratégias para 

“reverter esse processo” de exclusão (BRASIL, 2002, p. 11). Em meio a estes apontamentos, 

entendemos estar implícito que a estratégia de reversão seria por meio da aquisição dos 

conhecimentos matemáticos escolares.  
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 Corroboramos com tais documentos a respeito da importância da matemática. 

Contudo, compreendemos que a função da escola, aqui representada pelos professores, não 

apenas a de qualificar para o mundo do trabalho, mas proporcionar um ensino de qualidade 

que possibilite ao estudante desenvolver-se enquanto cidadão crítico e ser humano (BRASIL, 

1988; 1996). É sob esta perspectiva de ensino que neste tópico discorremos sobre a 

alfabetização matemática de jovens e adultos estudantes da EJA.  

 Como ponto de partida à discussão sobre esta temática, consideramos o pressuposto 

de que os estudantes da EJA, mesmo os que têm nessa modalidade sua primeira experiência 

escolar, possuem saberes matemáticos articulados de suas vivências sociais. Alguns outros 

podem possuir os saberes escolares de anos anteriores ao ingresso na modalidade. Portanto, 

chegam à escola ou a ela retornam, com saberes matemáticos que lhes são específicos.  

 Compreendemos que tais saberes representam suas culturas, suas formas próprias de 

lidar e estar em uma sociedade onde, cada vez mais, a escrita e a interpretação da matemática 

escolar são tidas como naturais. São eles construídos a partir de técnicas e desdobramentos 

matemáticos específicos que precisam ser compreendidos e podem contribuir também para a 

aprendizagem do professor. Não cabe a nós, enquanto professores de EJA, muito menos as 

escolas e propostas curriculares de EJA, considerá-los saberes de pouca importância, 

aprendido de “maneira informal ou intuitiva” (BRASIL, 2002, p.15), distantes das ditas 

“representações simbólicas convencionais” (id. ibid.) da matemática apresentada da escola. 

Cabe-nos compreendê-los que são representações elaboradas de suas experiências enquanto 

sujeitos jovens, adultos trabalhadores ou não e que, ao se depararem nas salas de EJA, 

enquanto estudantes, eles estabelecem aproximações com os conteúdos escolares. Devem ser 

parte integrante das aulas de matemática, não reduzidos a ponto de partida ou apenas para 

contextualizar determinado conteúdo, mas como próprios de um saber que antecede o escolar. 

 No que diz respeito aos jovens e adultos das turmas de EJA da zona rural, 

compreendemos que a especificidade se intensifica, considerando que eles formam um grupo 

de moradores do campo que transitam no espaço urbano. Esta mobilidade os possibilita 

utilizar da leitura e da escrita da língua materna e de representações matemáticas em outras 

instâncias: seja no trabalho, ao preencher fichas, na elaboração de lista de compras ou mesmo 

ao fazer leitura de placas, endereços, quando estão na cidade. Eles têm, pois, realidades de 

vivências matemáticas que se complementam e imbricam-se com a realidade da sala de aula. 

 Desta maneira, também partimos do pressuposto de que eles reconhecem e utilizam, 

em diferentes níveis, das simbologias da linguagem matemática e, de certa forma, estabelece 

com esta, um nível de leitura correspondente a este reconhecimento. Isso nos possibilita 
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compreender que estariam eles nas salas de aula da EJA em busca de apreender ou dar um 

significado aos seus saberes matemáticos, tidos para muitos deles como “de cabeça”, 

conforme mostraremos no tópico desta pesquisa em que apresentamos e analisamos dados que 

coletamos junto aos estudantes de EJA da região de Sobral. 

 Sendo a EJA entendida como uma modalidade da Educação Básica que deve 

oferecer um ensino coerente às especificidades dos estudantes, compreendemos que a 

alfabetização matemática precisa ser entendida sob um conceito que considere também estas 

especificidades. O que não pode ser interpretado como de qualidade inferior dos das turmas 

ditas regulares. Nesse sentindo, a alfabetização matemática de jovens e adultos não se trata 

apenas do ensinar a ler e escrever números ou fazer contas só para ingressar no mercado de 

trabalho, mas possibilitar aos estudantes dominar símbolos e operações matemáticas, tendo 

em vista que este domínio influencia nos conhecimentos das ciências sociais, naturais e os 

permite usufruir com qualidade dos meios de produção cultural (DELLAZZANA, 2008). É a 

partir desta compreensão que neste estudo balizamos nosso entendimento de alfabetização 

matemática na Educação de Jovens e Adultos. Entendemos, portanto, que a EJA deva ser 

compreendida como bem mais do que um simples espaço de suplência, de “um processo 

inicial de alfabetização” (BRASIL, 2000, p. 9) ou como etapa de início de alfabetização 

matemática reduzida à escrita e leitura matemática, ela deve oferecer um ensino de qualidade 

que estimule os estudantes a se tornarem “leitores das múltiplas linguagens visuais juntamente 

com o trabalho e a cidadania” (id. p.10) 

 Nesta perspectiva, consideramos uma pessoa matematicamente alfabetizada, aquela 

capaz de ler números, resolver problemas simples envolvendo as operações básicas de 

matemática, que compreende e estabelece relações entre as operações, mesmo que utilizando 

de calculadoras ou demais ferramentas tecnológicas (INAF, 2006). Ressaltamos que os 

“problemas” matemáticos a que nos referimos, embora especificados como “simples”, não os 

limita em ser do tipo “arme e efetue”, por exemplo. Mas os que, contextualizados à realidade 

dos estudantes, os estimule a pensar, formular hipóteses, comprovar resultados, justificando-

os a partir de seus entendimentos. Compreendemos que a ação do estudante em mobilizar 

essas capacidades também reflete da forma como o professor de matemática entende sua 

prática pedagógica, estabelece aproximações ou não, entre conteúdos curriculares e os saberes 

oriundos das vivências dos estudantes. Analisamos que a não aproximação ocorre, em geral, 

pelo fato de haver, nos espaços de ensino, relações de poder que influenciam na definição dos 

conteúdos escolares e na forma com que estes devem ser apresentados aos estudantes. 
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 Entendemos que a articulação entre conteúdos curriculares e sabres dos estudantes 

contribui para que estes tenham uma significativa alfabetização matemática, bem como 

desenvolvam suas habilidades matemáticas, aqui entendidas como “a capacidade de mobilizar 

conhecimentos associados à quantificação, à ordenação, à orientação, e também sobre suas 

relações, operações e representações, aplicados à resolução de problemas cotidianos” (INAF, 

2004, p. 5). 

 Neste sentido, uma alfabetização matemática para jovens e adultos não pode ser 

limitada à compreensão de aprendizagem como a aquisição do saber conteudista, tampouco de 

uma “ajuda”, uma ação assistencialista, “na qual os sujeitos-alfabetizandos precisam de 

alguém para sair das trevas” (SENA e DE SOUSA, 2013, p. 131) e que o professor, na 

condição de alfabetizado, seria o alguém que possibilitaria esta saída. Mas sob uma 

perspectiva de ser uma ação em que o professor se reconheça como sujeito capaz de ofertar 

um ensino de qualidade possibilitando uma aprendizagem que considere os aspetos humanos 

e sociais dos estudantes. Dessa maneira, acreditamos que o entendimento do professor sobre a 

EJA e os estudantes, incide sobre sua compreensão de alfabetização matemática: esta pode ser 

compreendida como a ação de ensinar apenas a somar, subtrair, multiplicar e dividir 

(FERREIRA e FONSECA, 2008), se o professor limita-se a compreender a EJA sob sua 

função apenas de possibilitar o acesso à escola de pessoas, em geral, da classe popular ou 

carente de conhecimentos escolar. Se, para além desta função o professor reconheça que à 

EJA cabe ofertar um ensino de qualidade aos estudantes, entendidos estes como sujeitos que 

têm direito à educação e são capazes de articular formas variadas de entendimentos, 

artimanhas próprias na resolução de situações que envolvam a matemática, espera-se que seu 

entendimento de alfabetização matemática seja para além das operações matemáticas. 

 Com isso, compreendemos que alfabetizar matematicamente uma pessoa é também 

dar-lhe oportunidade de reconhecer que os saberes matemáticos experienciados em suas 

vivências juntamente com os conhecimentos da matemática escolar têm, cada um, suas 

importâncias e valorização social. Reconhecendo existir uma tensão entre “conhecimentos 

cotidianos” e “conhecimento mais formal” (FERREIRA e FONSECA, 2008, p. 11) nos 

espaços escolares, acreditamos que os professores, quando em suas práticas em sala de aula, 

precisam considerar a relevância de ambos para a formação dos estudantes. 

 Por fim, enfatizamos que a alfabetização matemática dos estudantes da EJA, assim 

como a alfabetização da língua materna, não pode ser infantilizada, pois, os estudantes trazem 

de seus percursos de vida, saberes matemáticos que se aproximam ao apresentado na escola. 
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2.4. A EJA enquanto modalidade da Educação Básica 

 

 Nos últimos anos, algumas alterações regimentais dadas por de leis, decretos e 

reformas, têm colocado em xeque as discussões sobre o acesso da população brasileira mais 

pobre às políticas públicas. As reformas da previdência social e trabalhista tiveram por papel 

recolocar as populações pobres, trabalhadoras do campo e da cidade nas situações austeras de 

sobrevivência e subalternidade que antes prevaleceu nesses espaços (FRIGOTTO, 2016). 

Junte-se a isso o congelamento de investimentos na educação que tem surtido efeitos 

negativos e desmonte de instituições de ensino básico e superior. Uma “agressão frontal à 

Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes da Educação Nacional” (id. p. 1) que garantem a 

educação como direito subjetivo de todos os cidadãos brasileiros.  

 Considerando que este estudo construiu-se dentro dessa realidade de desmonte das 

políticas sociais básicas, acreditamos que sua relevância se dá, na medida em que nele 

discutimos sobre o direito de acesso, permanência e qualidade do ensino na Educação de 

Jovens e Adultos enquanto modalidade da Educação Básica (BRASIL, 1996), que ainda 

resiste em meio a este caos no ensino. Esta modalidade carrega um histórico positivo que foi 

conquistado em movimentos de lutas, mobilizações sociais de pessoas e grupos sociais que 

mostraram-se preocupados com o direito à educação da população menos favorecida 

(JARDILINO e ARAÚJO, 2014). Coerente ao que vinha acontecendo em termos mundiais, 

no que diz respeito à defesa dos direitos humanos, desde a criação da Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1948, no Brasil, a promulgação da Constituição Federal de 1988 contribuiu 

para o reconhecimento da educação como princípio básico e essencial à convivência humana 

e possibilitou o acesso dos brasileiros, de todas as idades, aos espaços de ensino. Dessa 

maneira, reconheceu-se também a importância de se ter uma educação voltada para os jovens, 

adultos e idosos trabalhadores, respeitando os vários encontros e acordos internacionais dos 

quais o país é signatário (JARDILINO e ARAÚJO, 2014). 

  Contudo, diante das leituras dos trabalhos, quando da revisão e mesmo de nosso 

aporte teórico, verificamos a existência de um certo descaso das políticas educacionais 

nacionais para com a modalidade EJA, ainda vista como algo à parte da escolarização regular, 

resumindo-a como de regime de suplência ou de atendimentos aligeirados. Este pensamento 

retrógrado ainda está presente no imaginário social de pessoas que desconhecem as políticas 

da EJA, de professores que ainda atuam com práticas pedagógicas assistencialistas e até de 

poderes políticos locais que considera, em geral, como gasto, o investimento financeiro nesta 

modalidade. 
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 Reconhecendo a complexidade que é discutir sobre educação de jovens e adultos, 

consideramos um recorte espaço-temporal que a definirá nos meandros deste estudo. 

Elucidamos que não nos cabe aqui refazer seu longo percurso histórico, com todos os seus 

momentos de ganhos e perdas, em suas diferentes fases implementadas por políticas públicas 

diversas, posto isso já ter sido feito por Freitas (2013) e demais autores por ele pesquisados, 

mas enveredar a partir do espaço-tempo de 1988 da história brasileira. 

 Estabelecemos o referente ano como ponto de partida, pois ele marca o início de um 

novo panorama no contexto político e social no país, dada a promulgação da última 

Constituição Federal Brasileira. Esta que, resultante de intenso processo de embate político e 

ideológico, configurou a todos os cidadãos os direitos sociais básicos (KINZO, 2001), dentre 

eles o de ter uma educação pública de qualidade. Destarte, trazemos esta normativa legal 

como balizadora de nossas discussões e endossamos com outros dois regimentos legais, são 

eles: a Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, que dispõe das Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e o Parecer nº 11, da Câmara de Educação Básica (CEB) de 05 de maio de 

2000, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos. As 

demais leis que destas resultam, são citadas ao longo do texto. 

 Partindo da concepção de haver distintos processos educacionais, considerando a 

existência de diferentes povos com culturas próprias e, portanto, com manifestações distintas, 

com maneiras de se educar específicas compreendemos existir, no seio social, tipos diferentes 

de educações (BRANDÃO, 1981). Referimo-nos a educações, no plural, quando nos 

reportamos às diversidades que compõem as especificidades dos sujeitos estudantes da EJA. 

Coerente a isso, considerando a Constituição Federal de 1988, ao tratarmos da educação 

também estamos nos referindo como sendo abrangente dos processos formativos da 

convivência humana, dados em instituições culturais e de ensino, “direito de todos e dever do 

Estado e da família” que deve visar “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, p. 121). 

 No tocante à educação para jovens e adultos, baseamo-nos também na definição de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) enquanto modalidade da Educação Básica, apresentada 

no Parecer nº 11/2000, como uma “categoria organizacional constante da estrutura da 

educação nacional, com finalidade e funções específicas” (BRASIL, 2000, p. 5).  

 Nossas interpretações recairão sobre esta última definição, posto ser a EJA nosso 

tema de pesquisa norteador. Assim, compreendemos o “constante” acima citado como sendo 

parte integrante de um todo, neste caso, a estrutura da educação nacional, regida por 

instrumentos normativos. Do mesmo documento, discorre que a EJA passa a ser uma 
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modalidade “constante” (BRASIL, 2000, p. 5), pois, embora nos anos regulares sejam 

desenvolvidas ações no sentido de reduzir a distorção idade/ano escolar, ainda persistem “a 

repetência, a reprovação e evasão” (id. p. 4) que acabam perpetuando contingente para EJA. 

Exime-se assim a interpretação de compreendê-la como ação pontual, reforçando-a como 

modalidade da Educação Básica. 

A finalidade e funções específicas atribuídas à EJA se devem por seu público de 

estudantes ser composto por pessoas de diversos segmentos e grupos sociais, de idades 

variadas e com níveis de conhecimentos distintos (OLIVEIRA, 1999). Estes têm em comum, 

o fato de formarem o grupo dos regularmente fora da faixa etária da “idade própria”25 

(BRASIL, 1996, p.19) de ensino e possuirem trajetórias de vida escolar marcadas pela 

negação do reconhecimento social. São em geral, jovens, adultos ou idosos, membros de 

famílias pobres, oriundas das zonas rurais que muito cedo tiveram de abandonar a escola para 

trabalhar e contribuir no sustento de casa (GALVÃO; DI PIERRO, 2007) e, quando desejam 

retornar à escola, veem-se excluídos por não ter a “idade própria” para estar nas séries ditas 

regulares. 

 O ingresso desses jovens, adultos e idosos na escola acontece por meio dos “Cursos 

da Educação de Jovens e Adultos” (BRASIL, 2004, p. 4) ofertados nas modalidades 

presencial e a distância. De acordo com o Parecer nº 36 da CEB, de 07 de dezembro de 2004, 

a idade a mínima para ingresso nos cursos é de 15 (quinze) anos completos para o Ensino 

Fundamental e 18 (dezoito) anos completos para o Ensino Médio (BRASIL, 2004), podendo o 

estudante ter experiências escolares anteriores ou não. Comprando-se à legislação anterior, a 

idade mínima para a prestação dos exames e ingresso nestes cursos no Ensino Fundamental, 

“passou de 18 para 15 anos e, no Ensino Médio, de 21 anos para 18” (RUMMERT, 2007, p. 

39). Ou seja, houve uma redução das idades, consequentemente, uma expansão e uma maior 

abrangência do público-alvo tais cursos. 

Segundo Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001, p. 64), esta redução da idade possibilitou o 

surgimento do efeito “juvenilização da clientela”. Tais autores, ao analisar o percurso 

histórico da EJA, nos informam que esta juvenilização vem sendo destacada desde os anos 

1970, quando do entendimento da educação de jovens e adultos como suplência do ensino 

                                                
25A “idade própria” acima referida, também citada na Constituição Federal de 1988, vai ter seu melhor 

esclarecimento no Parecer nº 11/2000, o qual traz: “A expressão idade própria, além de seu caráter descritivo, 

serve também como referência para a organização dos sistemas de ensino, para as etapas e as prioridades postas 

em lei” (BRASIL, 2000, p. 4). Compreendemos que ela designa a idade certa para uma criança iniciar seus 

estudos em um estabelecimento oficial de ensino, evitando uma possível distorção idade/ano escolar ao longo de 

sua vida estudantil. Conta-se, para início obrigatório no ciclo da educação básica, a idade de “4 (quatro) anos” e 

fim, a idade de “17 (dezessete)” anos (BRASIL, 1988, p. 122) correspondendo, respectivamente, as etapas 

Educação Infantil e Ensino Médio. 
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fundamental, os quais tinham os jovens com principal público-alvo de tais cursos. Resultou-se 

disso que a “‘nova escola’” que ora se fazia democrática, de uma educação para todos, 

“converteu-se num mecanismo de ‘aceleração de estudos’ para adolescentes e jovens com 

baixo desempenho na escola regular” (id. ibid.). 

Esta aceleração e a “possibilidade de elevação de escolaridade” (RUMMERT, 2007, 

p. 38) vieram acompanhadas de uma já precária educação “ofertada como uma portadora de 

potenciais de inclusão” (id. ibid.) dos jovens trabalhadores das camadas populares na esfera 

do acesso aos direitos sociais. Proclamada sob o ideário de ampliação do acesso a educação 

(HADDAD e DI PIERRO, 2000) e do importante papel da autonomia dos municípios em 

reconhecer a demanda de estudantes, a redução etária “reforça as desigualdades no 

atendimento ao abandonar aos gestores municipais a tarefa de garantir a universalidade do 

acesso ao ensino fundamental sem os recursos necessários para tanto” (id. p. 9). O abandono 

por parte dos gestores pode ter como consequência, o que Rummert (2007, p. 39), define 

como uma “expulsão da escola regular diurna” dos sujeitos estudantes trabalhadores e menos 

prevalecidos de direitos. 

Ainda referente ao Parecer nº 36/2004, este especifica o que são “os cursos de EJA”, 

em detrimento dos “exames supletivos”, terminologias constantes no Artigo 38º da LDB/96 

(BRASIL, 1996, p. 19). Discorre deste parecer que os cursos de EJA “são regulamentados 

pelas normas dos sistemas de ensino. São sempre ministrados por estabelecimentos de ensino 

e a avaliação se dá durante o processo educacional” (BRASIL, 2004, p. 2), já os exames 

supletivos “são provas que visam verificar se os jovens e adultos interessados detêm as 

competências correspondentes ao Ensino Fundamental ou Médio” (id. ibid.). Cursos e exames 

supletivos são ofertados por instituições credenciadas dos sistemas de ensino e concluídas 

quaisquer etapas, poderá o estudante, prosseguir seus estudos em caráter regular (BRASIL, 

1996); diferem, portanto, no que diz respeito ao tipo e objetivo da avaliação realizada pelos 

estudantes. 

Muito embora tenha havido expansão etária no atendimento do público da EJA tanto 

em cursos quanto nos exames supletivos, o que se vê ainda, é uma situação já sinalizada por 

Haddad (2000), qual seja, a crescente desigualdade no atendimento desta modalidade no 

ensino fundamental, dada pela descentralização da responsabilidade das etapas de ensino, em 

contrapartida da diminuição dos recursos para seu fomento. Rummert e Ventura (2007) 

discorem que esta expansão etária reafirma a situação de subalternidade da EJA ao ensino 

regular, constituindo-se como “uma mudança significativa que corroborou a desqualificação 

desta modalidade de ensino e da própria escola, uma vez que se privilegiou a idade mínima 
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para a certificação em detrimento dos processos pedagógicos sistemáticos” (id. p. 32). A 

contribução maior para esse descaso ocorreu na forma da distribuição orçamentária que só 

recentemente com a Lei nº 11.494/2007 que regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB) alocou recursos para a EJA, o que, por muito tempo, acabou “desestimulando a 

criação ou mesmo a ampliação de turmas na educação de jovens e adultos nos Estados e 

Municípios” (id. ibid.).  

Disso resulta a concentração de esforços dos Estados e Municípios nas séries 

regulares que, mesmo dispondo de recursos, ainda deixam a desejar quanto ao atendimento 

universal da educação dos sujeitos em idade regular (HADDAD, 2007). Daí a necessidade da 

educação de jovens e adultos ter sido incluída como modalidade constante da Educação 

Básica, como outrora citamos, sendo ainda assunto atual nas discussões da área da Educação. 

Embora exista o entendimento de que houve uma universalização do ensino, dados 

quantitativos apresentados em documentos sobre a educação trazem à tona a realidade de que 

o Brasil está longe de possibilitar este acesso universal e de distribuir, equitativamente, uma 

educação de qualilidade para todos. É sobre esta realidade e atual situação da educação no 

país que trata o “Relatório 3 anos de atuação do Plano Nacional de Educação”, elaborado pelo 

Observatório PNE26, apresentado no mês de junho de 2017. Este documento discorre sobre as 

metas e estratégias do Plano Nacional de Educação 2014- 2024 (PNE)27 alcançadas até o ano 

de 2017 e os desafios para que as demais sejam alcançadas até o ano final de vigência do 

PNE.  

Os dados deste relatório nos mostram que o país está longe de sanar a dívida social 

que foi e tem sido a negação do direito de acesso à educação de jovens e adultos. Em relação 

a Meta 8, que propõe estratégias para elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 

anos, os dados mostram que a média do tempo de estudo de pessoas nesta faixa etária, 

moradoras do campo, é 8,3 anos e da população 25% mais pobre, é 8,5 anos estudados. 

Entendemos que este grupo da população sequer concluiu o ciclo do Ensino Fundamental de 9 

anos e que formam eles um grupo de possíveis estudantes da EJA.   

                                                
26 Plataforma online que possibilita o acompanhamento dos indicadores e estratégias das 20 metas do Plano 

Nacional da Educação. Disponível em <http://www.observatoriodopne.org.br/>. Acesso em 08/01/2018. 
27 O Plano Nacional de Educação 2014- 2024, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014), trata-se 

de um documento composto por 20 metas, 254 estratégias relacionadas a estas metas e 14 artigos que definem 

ações a serem realizadas pelo país. Seu objetivo é: “articular o sistema nacional de educação em regime de 

colaboração e difinir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino, em seus diversos níveis, etapas e molidade, por meio de ações integradas das 

diferentes esferas federativas (BRASIL, 2014, p. 9).  
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O gráfico apresentado no ícone “Indicadores” da Meta 8 mostra que há um 

crescimento na taxa de escolaridade média da população entre 18 e 29 anos que reside no 

campo desde o ano de 2001. Contudo, a interpretação dada sobre este gráfico no ícone 

“Trocando em miúdos” diz que “mesmo que esse ritmo positivo seja mantido, a meta 

possivelmente não será cumprida em 2024”, pois as estratégias de metas a curto e médio 

prazo não foram cumpridas (BRASIL, 2017, p.1). 

 

 

Figura 2 - Gráfico dos “Indicadores” da Meta 8. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Observatório PNE.  

Dispoível em <http://www.observatoriodopne.org.br> 

Acesso em: 29/10/2017. 

 

 

 Em resumo, compreendemos que, mesmo tendo havido um crescimento na taxa de 

escolaridade de pessoas com idade acima de 15 anos, o ritmo de crescimento observado não é 

suficiente para a erradicação do analfabetismo até a data final do atual PNE.  

Reiteramos aqui que nosso estudo se concentra no espaço de discussão da educação 

escolar, especificamente, sobre sujeitos jovens e adultos em processo de escolarização de uma 

turma dos cursos de Educação de Jovens e Adultos presencial de uma escola que tem suas 

determinações, regimentos administrativos e pedagógicos específicos. Portanto, com uma 

categoria organizacional estruturada que contempla em seu interior, uma heterogeneidade 

cultural, de vivências, experiências e histórias. Sujeitos diversos, principalmente, nos aspectos 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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etário e cognitivo (OLIVEIRA, 1999). Esta diversidade é o fator que as diferenciam das 

turmas dos anos regulares.  

Este entendimento nosso, baseado em Oliveira (1999), nos permite a reflexão de que 

os estudantes da EJA têm motivos de chegada e de permanência na escola diferentes daqueles 

dos anos regulares. Tais motivos são específicos, influenciados por fatores externos e internos 

ao espaço escolar e, por isso, precisam ser problematizados considerando a contextualização 

histórica e social desses outros sujeitos (ARROYO, 2014) que resistentes, se fazem presentes 

nos bancos escolares, fazendo-nos indagar sobre esta escola que temos e qual o sentido dela à 

educação, às suas especificidadese histórias diferentes, diversas. Outros sujeitos “que trazem 

outras indagações pedagógicas à docência” (ARROYO, 2014, p. 38), fazendo-os ser 

percebidos como parte importante e integrante da diversidade que é a educação. Que ainda 

enturmados no espaço de sala de aula, apresentam diferenças que os tornam específicos 

dentro do ambiente escolar e nas turmas. Diferenças de pensamentos, conhecimentos, 

vivências e níveis de aprendizagens que perfazem as turmas como ambiente desafiador de 

práticas pedagógicas.  

 

2.5. O sentido de prática pedagógica na EJA 

 

Uma das temáticas contempladas em nossa pesquisa trata-se das práticas 

pedagógicas. Referimo-nos à estas no plural, tendo em vista tratarmos de turmas 

multisseriadas de EJA, nas quais os professores precisam desenvolver, criar, articular formas 

diversas de lidar com os estudantes que apresentam dificuldades e habilidades de 

conhecimentos específicos quanto as sua experiências ou não de anos escolares anteriores. 

Além disso, por que lidamos com as observações e acompanhamento de aulas de dois 

professores. 

Compreendemos que tais práticas encontram-se no ambiente de espaço educativo e 

têm este como seu principal campo de ação, o que acabam disputando atenção com a internet, 

as redes sociais e outras práticas que se consolidam hoje como formas educativas na escola 

(FRANCO, 2015). Assinala Franco (2012) que, para ser classificada como pedagógica, 

primeiro precisa a prática educativa estar no campo da educação escolar, pois estas têm no 

curículo as orientações para se fundamentar como “práticas sociais exercidas com a finalidade 

de concretizar processos pedagógicos” (id. p. 152 ). Tais processos ocorrem no espaço 

escolar, envolvem desde a estrutura física às relações interpessoais que nele interpenetram e 

agem nas tomadas de decisões coletivas administrativas, pedagógicas, influenciando na 
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aprendizagem dos estudantes. Precisam ainda, as práticas pedagógicas, estarem organizadas 

“intencionalmente para atender a determinadas expectativas educacionais requeridas por dada 

comunidade social” (id. p. 154). 

Compreendemos que a aprendizagem, inerente ao processo de ensino, flui com mais 

facilidade e tem resultado satisfatório quando os professores, sabendo das potencialidades e 

dificuldades dos estudantes, elaboram suas aulas tendo em vista os objetivos e ação que irão 

desenvolver nestas. Como um profissonal da educação, o que se espera é que ele se mostre 

interessado pelo processo formativo e pela constante evolução da aprendizagem dos 

estudantes. É imprescindível que ele se mostre preocupado também com sua prática, 

estabelecendo reflexões e buscando aprender sobre a mesma. Fanco (2012, p. 160) sinaliza ser 

necessário que o professor esteja em constante “vigilância crítica”, se “testando e refletindo” 

sobre o seu fazer pedagógico. 

Segundo Franco (2016), o constante movimento de pensar uma intencionalidade à 

ação da prática em sala de aula e o movimento de reflexão sobre esta prática, são 

indissociáveis ao saber-fazer dos professores, e é o que nos possibilita interpretar as práticas 

destes como sendo tecida pedagogicamente para uma finalidade no processo de 

aprendizagem. Para que os processos de elaborar aulas, pensar práticas que facilitem a 

aprendizagem dos estudantes, acompanhar e avaliar tanto as práticas como os estudantes, se 

deem de forma coerente e positiva, o professor precisacontar comadesão dos demais agentes 

envolvidos no espaço e na comunidade escolar, pois as práticas pedagógicas também 

“funcionam como espaço de diálogo” entre o dento e o fora da escola (FRANCO, 2012, p. 

162). 

Entendendo ser o dialógo a essência da relação entre os sujeitos da aprendizagem e, 

por isto mesmo, das práticas pedagógicas, é que adentramos nesse estudo para compreender 

como os professores da EJA constroem suas aulas de matemática, articulam suas práticas de 

sala de aula e quais os significados que os estudantes da EJA conferem a estas práticas para 

sua permanência na escola. Espaço este que vem se consolidando como parte da realidade 

destes sujeitos que se afirmam nos bancos escolares como sujeitos participativos, 

possibilitando o surgimento de outras Pedagogias (ARROYO, 2014). Entendemos estas outras 

pedagogias como novas maneiras de pensar e construir práticas pedagógicas que reconheçam 

os estudantes como sujeitos principais do ato de ensinar; que perpassem o entendimento de 

prática na EJA como ação compensatória ou infatilizada e de ensino como conteudista, 

deslocado das realidades dos estudantes e que não os reduza em visões simplistas de serem 

sujeitos apenas receptores de conhecimentos. Espera-se que sejam práticas elaboradas a partir 
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da compreensão e reconhecimento das identidades socioculturais dos sujeitos jovens e 

adultos. 

 A partir da leitura dos trabalhos que formaram a revisão de literatura de nosso 

estudo, constatamos o entendimento dos pesquisadores para uma necessária elaboração, por 

parte dos professores de EJA, de práticas pedagógicas específicas destinadas ao público 

jovem e adulto. Reafirmamos, assim, o que Freitas (2013) já havia sinalisado em seu estudo, 

quando analisou publicações de periódicos sobre Educação Matemática na EJA. Somando-se 

às especificidades do público, Fonseca (2012, p. 62) nos informa ser necessário também que 

os professores disponham de sensibilidade e “atitude de escuta atenta e generosa” para lidar 

com sujeitos de vivências e “experiências que lhe escapam não só por seus significados 

socioculturais mas também do ponto de vista da trajetória e do desenvolvimento humano” (id. 

p. 63). Esta sensibilidade ultrapassa o entendimento do professor em compreender os 

estudantes como sujeitos que outrora tiveram negado seu direito à educação, que o ensino 

concedido a eles seja de menor qualidade ou os veja como inferior aqueles sem experiências 

escolares. Não se resume, assim, sensibilidade à “uma questão atitudinal” (FONSECA, 2012, 

p. 60). 

Corroboramos com Fonseca (2012) que, mais do que o preparo para reconhecer a 

“complexidade diferencial desta modalidade” proposto no Parecer nº 11/2000 (BRASIL, 

2000, p. 56), os professores da EJA precisam ser orientados “quanto à seleção e/ ou produção 

de instrumentos e critérios para proceder a diagnósticos do público que atendem, sejam 

formais e dirigidos, sejam informais e processuais” (FONSECA, 2012, p. 60). Assim, eles, de 

posse desses diagnósticos e, a partir da leitura dos mesmos, podem elaborar formas de 

acompanhamento das suas ações, das práticas em sala de aula e até fazer intepretações e 

reflexões sobre as mesmas. 

No que se refere aos professores de Matemática, Fonseca (2012, p. 55) destaca “três 

dimensões, absolutamente solidárias” para aqueles que atuam ou pretendem atuar na EJA: sua 

intimidade com a Matemática; sua sensibilidade para as especificidades da vida adulta; e sua 

consciência política. A primeira considera que, tendo o professor domínio dos conteúdos da 

matemática, ele será capaz de reconhecer que os saberes matemáticos dos estudantes mesmo 

não sendo escolares, são “conhecimentos que explicitam intenções, marcas culturais, relações 

de poder, ao se reconhecer produção humana e histórica” (id. p. 57). 

A segunda dimensão, parte do reconhecimento que tem como norte a sensibilidade 

do professor em ter um acompanhamento cuidadoso “quanto as questões que se estabelece nas 

salas de aula, com as posições assumidas pelos sujeitos, com a recorrência e o inusitado das 
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situações” (id. p. 61). Remete aos registros que os professores precisam elaborar e que, a 

partir destes, pode haver melhor acompanhamento da evolução da aprendizagem dos 

estudantes e do próprio professor.  

Por fim, a terceira dimensão tem como ponto de partida o reconhecimento da EJA 

como direito subjetivo dos estudantes. Não podendo assim ser alvo de “obstáculos de ordem 

logística, financeira ou ideológica à realização” deste direito (FONSECA, 2012, p. 64). Sendo 

o professor e demais pofissionais da educação que compõem a escola conscientes disso, 

devem todos buscar meios para oferecer um ensino de qualidade. 

Compreendemos assim, que não basta um professor ter os conhecimentos 

conteudistas para desenvolver sua função docente. Mas, junte-se a estes, a sensibilidade em 

acompanhar a aprendizagem dos estudantes e reconhecê-los como sujeitos que estão 

usufruindo de seu direito subjetivo de ter uma educação. Sobretudo, não lhe cabe ser omisso 

ou eximir-se da luta pela qualidade da educação e da efetivação desse direito. 

 Posto isso, trazemos estas dimensões como elementos fundamentais e pressupostos 

balizadores às nossas compreensões acerca das práticas pedagógicas matemáticas dos 

professores da EJA. Tais compreensões têm como eixo de análise os significados dos pontos 

de vistas dos estudantes e dos professores. 

 Reafirmamos nossa compreensão de práticas pedagógicas como ações elaboradas 

com intencionalidade de possibilitar a aprendizagem dos estudantes e como em constante 

construção. Esta contrução ultrapassa a ação do professor em sala de aula, sendo estas, muitas 

vezes, alvo de imposição de algumas práticas, sejam por alteração na proposta pedagógica da 

escola e mesmo do sistema de ensino. Entendemos, desta forma, que as práticas pedagógicas 

emergem da “multidimensionalidade que cerca o ato educativo” (FRANCO, 2016, p. 536) e 

são fruto das “decisões, princípios, ideologias, estratégias”, seus ingredientes estruturantes e 

só podem ser percebidas na perspectiva da totalidade (id. p. 156) em que encontram-se a 

escola, o ensino e a educação. 

 

2.6. Currículo na EJA 

 

 A elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no início dos anos 1990, 

tidos como referência para subsidiar o ensino e as práticas pedagógicas dos professores, 

sinalizou uma globalização do currículo da Educação Básica no Brasil. A compreensão que 

ora se tinha da necessidade de “assegurar formação básica comum e respeito aos valores 

culturais e artísticos, nacionais e regionais” (MOREIRA, 1996, p. 2) do país, possibilitou, por 
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parte dos sistemas estaduais e municipais de ensino, o entendimento de “fixação de conteúdos 

mínimos” (id. ibid.) iguais para todos os cidadãos, estruturados em matrizes curriculares 

baseadas nos PCNs. Resultou disso uma contradição entre os entendimentos dos documentos 

de educação e dos entes federativos.  

 A referida contradição é um dos pontos criticados por Moreira (1996). Uma outra 

crítica por ele referida, diz-se da impossibilidade de um currículo ser vivivo e experienciado 

nacionalmente, como entende-se ser o que estava intencionado na proposta dos documentos 

PCNs. Nos informa o referido autor que um dos possíveis efeitos da elaboração de um 

“currículo nacional” (id. p. 13) seria a “desqualificação do professorado, em decorrência das 

prescrições detalhadas a que seria submetido” (id. ibid.), o que acarretaria, mais uma vez, uma 

separação em diferentes instâncias, entre uma concepção de prática pedagógica e sua 

execução. 

  Correspondendo a este pensamento, Barreto (2012, p. 740) discorre que as políticas 

do ensino básico elaboradas nos anos 2000 “são herdeiras das reformas de currículo dos anos 

1990”, mantendo destas os princípios e os parâmetros que as embasaram. Incorporadas por 

uma concepção de política neoliberatista, situadas em um cenário em que as avaliações 

padronizadas de rendimento dos estudantes foram centralizadas como instrumentos para 

também avaliar a qualidade do ensino, tais políticas têm feito valer a ideia de um currículo 

comum nacional (BARRETO, 2012). Complementa a autora que a partir desta centralização, 

“as políticas voltadas a melhoria da qualidade do ensino tem passado a adotar, em maior ou 

menor medida, processos hierarquizados de gestão do currículo” (id. p. 746). Buscando 

atingir melhores resultados em testes avaliativos, cada vez mais as redes escolares, contando 

com a adesão de alguns professores, têm reduzido o entendimento de currículo na “prescrição 

do que, como e quando deve ser ensinado e, inclusive, do como deve ser avaliado” (id. ibid.) 

implicando em uma compreensão de falsa autonomia sobre o trabalho dos professores e um 

controle de suas práticas em sala de aula. 

 Oliveira e Destro (2005, p. 142) nos informam que a elaboração dos PCNs contou 

com a influência de grandes grupos internacionais e estes têm se firmado como controladores 

da educação nacional. Nos informam os autores que este controle aconteceu “por meio da 

criação de uma rede” que articula os sistemas de ensino sob a orientação dos objetivos 

propostos nos PCNs, e que para realizar-se, precisaria da “avaliação nacional”. Já esta 

avaliação, necessitaria de uma referência básica que pudesse ser “efetivada em nível 

nacional”. Resultou disso que os PCNs passaram a ser entendidos como o currículo da 

Educação Básica, e compreendidos, de uma maneira geral, como documentos que estruturam 
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os sistemas de ensino e as práticas pedagógicas dos professores. Nestes parâmetros 

curriculares nacionais, além de apresentarem-se os conteúdos e objetivos contemplados nas e 

com as disciplinas escolares, percebemos haver uma forma oficializada de como os 

professores devem trabalhar estes conteúdos (SACRISTÁN, 2000).  

 Esta oficialização, referida por Sacristán (2000), reverbera as formas de legitimação 

com que muitas vezes os currículos são postos no sistemas de ensino e mesmo às práticas dos 

professores. Entendemos que os professores mostram-se resistentes a esta legitimação, 

quando em suas práticas em sala de aula, acabam articulando outras formas, maneiras de 

apresentar e trabalhar os conteúdos curriculares. Eles “transformam suas práticas anteriores, 

criam artimanhas e táticas para adaptar-se às novas circunstâncias” (FRANCO, 2012, p. 158). 

São estas artimanhas, formas próprias de os professores trabalharem os conhecimentos e 

conteúdos do currículo de matemática e das vivências dos estudantes, que nos interessa 

analisar neste estudo. 

 No tocante à especificidade do ensino pensado para o público jovem e adulto, 

compreendemos não ser raro que a prescrição dos conteúdos e a prática pedagógica dos 

professores nas escolas de EJA fossem “adaptados” de outras séries. De acordo com Oliveira 

(2007), alguns programas e projetos voltados para este público foram elaborados partindo-se 

de práticas, experiências e tendo como base os currículos do ensino fundamental. 

Compreendendo que estes programas e projetos à época tiveram as suas contribuições, analisa 

a mesma autora ser possível que eles não tenham logrado êxito em efetivar suas atividades 

porque, além da inadequação metodológica à faixa etária, suas propostas curriculares 

“tenderam quase sempre à apresentação de propostas únicas para todo o país, desconsiderando 

as nossas múltiplas especificidades regionais” (OLIVEIRA, 2007, p. 86). Além desta não 

especificidade, afirma Kooro e Lopes (2007, p. 1) que o currículo da EJA traduziu-se, em 

grande parte, da “adaptação do material destinado ao ensino fundamental”. 

 Como dito, não é incomum o currículo da EJA ter sido adaptado das turmas de 

ensino fundamental “regular”, considerando que somente no ano de 2000 o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) e Câmara da Educação Básica (CEB) estabeleceram as 

diretrizes para seu ensino. Antes disso haviam, inclusive, dúvidas sobre qual o significado da 

educação de jovens e adultos (BRASIL, 2000) e pairava sobre ela, o entendimento 

equivocado de que os professores poderiam adaptar práticas da educação infantil ou ensino 

fundamental, por exemplo. Não obstante, compreendemos que a homogeneização cultural 

ainda persiste nos currículos escolares, sobretudo da EJA, onde os sistemas de ensino e 

professores partem do princípio de que os estudantes apresentam culturas e conhecimentos 
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específicos, mas na prática pouco consideram os conhecimentos resultantes desses costumes 

culturais. Indo claramente na contramão da legislação educacional que prevê o 

reconhecimento e valorização da pluralidade cultural na educação (BRASIL, 1988; 1996; 

2000). 

 A partir da leitura dos autores acima referidos somado aos trabalhos de nossa revisão 

de literatura, compreendemos que “inadequação” e “adaptação” têm sido algumas palavras-

chave que acompanham as compreensões sobre a EJA, mostrando haver tensões nesta 

modalidade da educação: seja quanto aos objetivos, tipos de política que deve ser adotada, 

entre outras. No que confere ao Currículo, a tensão se intensifica quando as discussões 

atentam em responder como deve ser o ensino e o que deve ser ensinado aos estudantes da 

EJA. Buscam-se respostas que contribuam, ao mesmo tempo, com a educação e que esta 

possibilite uma mudança social dos estudantes. 

 A correlação entre educação e uma mudança social, segundo Abreu e Vóvio (2010), 

tem marcado o panorama das concepções curriculares da educação nacional, em especial a 

destinada aos jovens e adultos. Esta última por tempos esteve relacionada de modo restrito à 

alfabetização, sob forte influência, de um lado, por uma perspectiva compensatória e, de 

outro, uma educação do tipo emancipatória. A proposta curricular compensatória, tida 

também nas práticas dos professores, era “orientada para recuperar o ‘atraso’ educativo de 

pessoas que não puderam estudar em idade ‘própria’, com fortes traços do modelo e formato 

da educação regular” (id. p.184); já a emancipatória, pretendia uma educação para a 

tranformação das pessoas e da sociedade. Tais propostas foram equivocadamente entendidas 

como ações supletivas ou de formação aligeirada. Mesmo após a consolidação da EJA como 

modalidade de ensino, restam sobre ela resquícios das concepções compensatória e 

emancipatória, o que faz existir um comum entendimento de que seus atuais cursos devem ter 

uma carga horária reduzida, pouca quantidade de disciplinas e podem ser ofertados por 

professores sem formação específica. De todo modo, a mudança social estaria ligada à 

aprendizagem de conhecimentos escolares que os jovens e adultos passariam a ter ao 

frequentar uma instituição própria de ensino (BRASIL, 1996).  

 No campo da pesquisa, Freitas (2013a) sinaliza que os estudos sobre currículo na 

EJA convergem para o comum entendimento dos pesquisadores de que a “prescrição prévia” 

de uma proposta curricular para a educação de jovens e adultos “acaba por desconsiderar as 

singularidades, as experiências de vida de seus aprendentes, seus saberes anteriores e as 

conexões que cada um estabelece entre os conhecimentos” (id. p. 218). Segundo Freitas 

(2013a), as pesquisas analisadas em seus estudos podem ser divididas em dois grupos: um 
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primeiro, onde os pesquisadores defendem a necessidade de os professores de áreas 

específicas adequarem-se às peculiaridades da EJA, quando em atuação nesta modalidade; e 

um segundo, onde os pesquisadores reconhecem que para a elaboração do currículo em EJA, 

exige-se também a incorporação das relações sociais e culturais das vivências dos estudantes. 

Ao tratarem sobre uma possibilidade de êxito escolar dos estudantes, tais estudos e 

pesquisadores “apontam para o enfrentamento do desafio que envolve reconhecer o trabalho 

como princípio educativo nessa modalidade” (FREITAS, 2013b, p.1).  

 A “adequação” percebida nos estudos analisados por Freitas (2013a) nos possibilita 

reafirmar haver uma tensão entre o como deve ser ensinado (as práticas adequadas dos 

professores) e do que deve conter nos currículos de EJA (o trabalho como princípio 

educativo). Considerando que os jovens e adultos estudantes da EJA são, em geral, 

trabalhadores e os postos de empregos têm exigido destes formação e certificado escolar, 

reconhecemos ser o trabalho um fator influenciador da permanência destes estudantes na 

escola, como nos informa Carmo (2010). Contudo, reafirmamos ser preciso cautela e cuidado 

para que os professores não reduzam seus entendimentos de educação à qualificação para o 

trabalho, tampouco reduzam suas práticas em ações com vista à formação de um profissional 

para atuar exclusivamente no mercado de trabalho em funções subalternas. 

 No tocante às práticas dos professores, é possível que o sentido de “adequação” às 

“peculiaridades” apresentados nos estudos analisados por Freitas (2013a), refira-se não a 

simples adaptação de atividades de outras etapas de ensino, mas a uma necessária preparação 

adequada dos professores para lecionarem na EJA. Esta preparação pode ser possibilitada por 

uma outra formação específica voltada ao atendimento do público de jovens e adultos da EJA, 

com a finalidade de proporcionar aos professores elaborarem práticas para este público, 

evitando assim, práticas reprodutivistas. 

 Com isso, compreendemos existir um distanciamento entre o que se entende por 

currículo, especificado pelos sistemas de ensino, e as práticas dos professores em sala de aula. 

O primeiro propõe ações que compreendem ideias educacionais globais, distantes da realidade 

da sala de aula e, nestas, as práticas tomam dimensões restritas, muitas vezes desarticuladas 

do que é proposto. Esta nossa compreensão é reiterada por Oliveira e Destro (2005, p. 142) os 

quais nos informam que, embora tenhamos avançado no sentido de produzir “conhecimentos 

teóricos sobre um currículo” considerando as especificidades nacionais, “as práticas 

pedagógicas” dos professores “não têm acompanhado estas modificações”. Percebemos que 

este não acompanhamento das práticas sinalizado pelos autores refere-se ao fato de que estas 

são pensadas a partir do currículo e não ao contrário. De outra maneira, o que acontece nas 
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salas de aula, o local, tem como referência o currículo, o global. Concluem os referidos 

autores que, pensar o currículo como articulado e elaborado a partir das práticas é 

compreendê-lo sob o viés contra-hegemônico global/local e sobre a visão dualista que ainda 

se faz entre estas fronteiras culturais e simbólicas (OLIVEIRA e DESTRO, 2005). 

 Dessa forma, entendemos que os currículos direcionados à educação de jovens e 

adultos, em suas várias concepções, estiveram relacionados às formas práticas de resolver 

determinados “problemas” globais nacionais, mas que para isso, partia-se de ações locais. 

Situamos, como exemplo, a questão do analfabetismo da população brasileira, já explicitado 

em tópico anterior, no qual apresentamos que desde séculos passados tem-se pensado diversas 

ações para erradicá-lo nacionalmente, mas que estas desconsideraram às realidades dos jovens 

e adultos tidos como analfabetos.  

 Atualmente, a educação brasileira encontra-se em um processo de reconfiguração 

curricular, possibilitada pela implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Esta 

BNCC traz uma perspectiva curricular que contempla as orientações e diretrizes articuladas 

entre gestores das políticas educacionais, cuja visão política aproxima-se ao neoliberalismo 

dos anos 1990 (RIBEIRO e CRAVEIRO, 2017). Esta “atual” base visa dar continuidade da 

estruturação de ensino já estabelecida, mas ainda incompleta, configurando o unitariamento 

do currículo da Educação Básica (PINTO, 2017). O entendimento de uma “nova” educação 

para todos que rege a implantação desta BNCC, tem influenciado os Estados e Municípios 

afirmarem ser urgente a elaboração de novas propostas curriculares de seus sistemas de 

ensino, com vista a estarem de acordo com as competências e objetivos por ela propostos. 

 Conquanto, algumas críticas recaem sobre a BNCC e uma delas refere-se ao fato de 

que a mesma retoma a interpretação de ser necessário um novo currículo para a Educação 

Básica, mas em seu texto “desconsidera a complexidade do espaço escolar”, possibilita a 

retirada da “autonomia do trabalho docente, além de não deixar claro o tipo de cidadão que se 

deseja formar (SANTOS e LEMOS, 2016, p. 10). Some-se a isso, o fato também de 

desconsiderar as especificidades da EJA, deixando margem para o entedimento de que esta 

modalidade não necessita de uma “organização espaço temporal pedagógicos” que, dentre 

outros fatores, preze pelo “respeito às identidades expressas na diversidade dos sujeitos” 

estudantes e professores (id. ibid).  

 Ribeiro e Craveiro (2017, p. 59), entendendo currículo “como uma prática de 

significação, como cultura”, apontam ser desnecessária uma BNCC, na forma em que esta 

vem sendo proposta desde as elaborações de seus primeiros textos: um documento parâmetro 

que, para configurar um ensino comum de qualidade, deve ser seguidos por todos os sistemas 
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de ensino. Tais autores destacam suas críticas sobre a BNCC, referindo-se que esta traz uma 

“perspectiva centralizadora, formação docente, currículo e avaliação” que “se articulam ao 

discurso de uma unidade nacional imaginada” (id. p. 58), que seria o todo, entendido pelo 

Comum. Nos informam ainda Ribeiro e Craveiro (2017, p. 60) que este “comum”, que é visto 

também como “‘e/ou ‘essencial’ é sempre uma produção-exclusão no campo da 

discursividade. Há sempre algo que ficará ‘de fora’, um exterior constitutivo (como as 

questões relativas à valorização do magistério)”. 

 Ribeiro e Freitas (2018), discorrendo sobre as disputas existentes na BNCC, 

destacam que, mesmo diante da pretensão de uma “pseudounidade nacional” (id. p. 38), esta 

Base abre poucos espaços para discussões sobre temas como “cultura e diferença” (id. ibid.). 

Ademais, há sobre esta Base, disputas mobilizadas por alguns grupos conservadores, no 

sentido de interferir sobre que conteúdos devem ser apresentados nas escolas, como os 

professores devem ensiná-los e como os professores devem comportar-se diante de suas 

práticas em sala de aula. O que permite entendê-la como uma ação intencional de 

engessamento de currículo e práticas. 

 De uma maneira geral, compreendemos que as críticas sobre a BNCC apontam, 

sobretudo, para a forma impositiva e sem discussão com que esta base tem sido colocada ao 

público. Estamos, portanto, diante de um iminente perigo de o currículo está limitado à uma 

“‘lista de conteúdos específico’” (RIBEIRO e FREITAS, 2018, p. 38) e, no que tange à EJA, 

este perigo se intensifica na possibilidade de o currículo pensando para esta modalidade voltar 

a ser naturalmente adaptado das turmas ditas regulares. O que levaria a EJA a um retrocesso 

enquanto política educativa. 

 

2.7. Educação Matemática na EJA e Etnomatemática  

 

 A literatura com que tivemos contato nos possibilita afirmar que lecionar matemática 

é um desafio a ser enfrentado nas escolas de EJA. Some-se a isso a existência ainda de 

concepções e pontos de vistas negativos do que se entende ser esta modalidade, referindo-se 

aos professores que nela atuam como de inferior importância que os das séries ditas regulares. 

Compreendemos que tais pontos de vistas podem ser resultantes de ações pontuais ou 

projetos, com que era pensada inicialmente um ensino para sujeitos adultos (PAIVA, 2006; 

OLIVEIRA, 2007), de currículos escolares obsoletos, conteúdos e atividades adaptados das 

séries regulares para atender um público fora da idade regular, e escolas estruturalmente 

despreparadas para receber estes outros sujeitos no turno noturno.  
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 Dada nossa experiência como professor de jovens e adultos, reiteramos ser estes 

alguns dos fatores que tornam mais difícil o desafio de lecionar matemática na EJA. 

Acreditamos também que tais fatores têm uma parcela de contribuição para a presença de 

práticas pedagógicas mecanicistas ou, como nos informa Franco (2012), tecnologicamente 

elaboradas com fim único de ensinar os conteúdos escolares, como práticas de professores em 

sala de aula. As práticas pedagógicas elaboradas da referida forma pode refletir em um 

entedimento de aprendizagem como sendo resultante de ações desarticuladas de um percurso 

envolvendo professores, estudantes e o ambiente escolar. De outra maneira, possibilita a 

aprendizagem ser percebida como sendo fator resultante apenas do esforço do estudante, tida 

como “o progresso acadêmico em um número restrito de áreas curriculares” (BIESTA, 2012, 

p. 814) ou mesmo como algo que possa ser mensurado e comparado em resultados de testes e 

avaliações (id. ibid.).  

Nossa compreensão de aprendizagem não se limita ao comum entendimento sobre 

que ela ainda se faz, como sendo algo que possa tomar dimensão, ser medido. Entendemos 

aprendizagem como algo que concebe também os conhecimentos e experiências de mundo, do 

senso comum das pessoas (BIESTA, 2012). Isso resulta de nossa compreensão do que vem a 

ser educação ou, como dito anteriormente, educações, no plural, pois a compreendemos em 

sua totalidade que engloba as práticas, manifestações culturais, rituais e formas de conhecer 

de cada etnia, grupo ou representações sociais diversas e, por isso, cada um destes têm suas 

educações específicas. 

No tocante às turmas de EJA, reiteramos nosso entendimento de que elas não são 

homogêneas em quaisquer aspectos que a elas relacionem (social, cultural, etário, econômico, 

entre outros). Isso vai refletir na diversidade de conhecimentos que os sujeitos estudantes 

trazem consigo, entre os quais, os que dizem respeitos aos seus saberes e fazeres matemáticos. 

Com isso, entendemos ser a função do professor, especificamente daquele que leciona 

matemática da EJA, não só a de transmitir conteúdos, mas mediá-los didaticamente (LOPES, 

1999) por meio de um sistemático acompanhamento dos processos de evolução da 

aprendizagem dos estudantes e que, ao mesmo tempo, estes conteúdos contemplem e 

complementem sua bagagem cultural. Decerto, cabe-lhes a função de permitir que os 

estudantes elaborem e construam outros conhecimentos matemáticos, reconhecendo os já 

existentes no seu espaço de vivência, os de suas culturas, e mostrar que há aproximações entre 

estes e ao que é apresentado na disciplina escolar Matemática. 

 É esta relação dos saberes matemáticos escolares com os saberes matemáticos da 

cultura e vivências dos estudantes que faz a EJA ser um espaço rico em conhecimentos que 



    86 
 

merecem ser potencializados; conhecimentos muitas vezes tidos como inferiores porque, 

diferente do que se espera por boa parte dos professores, os estudantes podem não 

necessariamente seguir um algoritmo, de uma matemática cartesiana, quando da resolução de 

um problema ou situação-problema matemático, mas, certamente, ele desenvolverá caminhos 

próprios, que, provavelmente, utilizam em resoluções de problemas em seu cotidiano. Nesta 

perspectiva, compreendemos ser necessário que o professor de matemática desenvolva sua 

sensibilidade em reconhecer que os estudantes estruturam uma formalização de seus 

conhecimentos matemáticos de acordo com suas especificidades de pensamentos e 

identidades socioculturais, de certa maneira, buscando aproximar ao que é do assunto do 

conteúdo escolar (FONSECA, 2012).  

 Entendemos que uma educação matemática voltada para jovens e adultos não se 

reduz à uma visão dualista entre o saber da escola esaber dos estudantes, mas que, de posse 

destes últimos, os professores de EJA complementem os primeiros e reconheça-os a partir da 

perspectivas dos conhecimentos dos estudantes. Ademais, precisa ser ela uma educação que 

possibilite uma relação entre estes saberes matemáticos e que vise “aprofundar o 

conhecimento sobre como todos esses saberes, adquiridos na vida doméstica, profissional, ou 

até na experiência escolar passada, interagem na construção do conhecimento matemático do 

aluno” (FANTINATO, 2004, p. 89). 

 Dessa maneira, no bojo das discussões que ainda apregoam o entendimento de ser a 

disciplina Matemática, “a causa da evasão escolar” (FONSECA, 2012, p. 32, grifo da autora), 

emergimos no espaço da escola de EJA para observar e acompanhar as aulas de Matemática 

no intuito de conhecer os saberes matemáticos dos estudantes da zona rural, bem como, as 

formas com que eles lidam e relacionam estes saberes experienciados em suas culturas, com 

os conteúdos matemáticos da escola e as práticas pedagógicas matemáticas construídas pelos 

professores. Tratamos, portanto, de reconhecer, sob um olhar mais sensível, que cada sujeito 

tem suas táticas de sobrevivência matemática e delas fazem uso também na escola. 

 São estas táticas, partes constituintes dos “artefatos” (D’AMBROSIO, 2012, p. 53), 

por assim dizer, do conjunto “de instrumentos materiais e intelectuais” (id. p. 35) que “se 

manifesta nas maneiras, nos modos, nas habilidades, nas artes, nas técnicas, nas ticas de lidar 

com o ambiente, entender e explicar fatos e fenômenos” (id. p. 36, grifo do autor) que 

reconhecemos ser e fazer-se como saberes matemáticos dos estudantes da EJA. Têm estes, 

pois, suas formas próprias de entender e representar matemáticos, por nós entendidos como 

sendo uma possível Etnomatemática (D’AMBROSIO, 1990). 

 Afirmamos como outra possível etnomatemática, tendo em vista que há 
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compreensões equivocadas do que seja este “programa de pesquisa” (D’AMBROSIO, 1990, 

p. 5). Tais compreensões têm, muitas vezes, a matemática escolar como ponto de referência e 

esquecem que esta também é uma forma cultural de saber contar, medir e interpretar de um 

povo, que foi sendo contruída em uma sociedade e tempo específicios. Assim como os outros 

saberes que podem ser compreendidos em uma perspectiva matemática, os que são 

apresentados na escola, convencionalmente chamado de Matemática, tem toda uma 

contextualização de discussão histórica, cultural e política, já trazida por alguns autores da 

área, dentre estes, o próprio D’Ambrosio (1990); razão pela qual, optamos por não refazer 

este percurso da matemática neste estudo.  

 Contudo, enfatizamos nosso entendimento de que a etnomatemática não se limita à 

perspectiva da matemática apresentada na escola, tampouco toma esta como referência aos 

seus estudos, mas sim, busca compreender a essência da forma com que grupos específicos 

constroem e utilizam-se de conhecimentos matemáticos na lida e para explicar fenômenos em 

seus cotidianos. Como nos informam Monteiro, Orey e Domite (2006, p. 55) “a 

etnomatemática não consiste nas ideias matemáticas de outras culturas, nem é a representação 

dessas ideias pela matemática. Esses constructos podem ser parte da etnomatemática, mas não 

são sua essência”.  

 Dessa maneira, entendemos que quem se propõe estudar os saberes matemáticos de 

grupos sociais sob um olhar da etnomatemática precisa desenvolver a sensibilidade de 

compreendê-la como “uma ponte entre a matemática e as ideias (e conceitos e práticas) de 

outras culturas” (MONTEIRO, OREY e DOMINTE, 2006, p. 55), possibilitando um 

entendimento sobre os conceitos e as práticas do grupo estudado, bem como, pode possibilitar 

os matemáticos “ganharem uma nova perspectiva (e possivelmente um novo material) para 

seu próprio objeto de estudo” (id. ibid.). 

 Compreendendo que os estudantes das escolas municipais de EJA da zona rural de 

Sobral, dentre estes, os moradores do Distrito de Bonfim, constituem um grupo específico de 

sujeitos que apresentam formas próprias de representar e lidar com a matemática, tecemos 

aproximações com os estudos etnomatemáticos. Tais estudantes são, em sua maioria, homens 

e mulheres adultos, trabalhadores, que desde a infância são moradores do campo, integram 

uma comunidade rural que tem uma história específica baseada no cultivo da carnaubeira e 

extração da palha de carnaúba, apresentam ainda uma cultura enraizada de religiosidades e 

costumes. É possível que seus saberes matemáticos tenham influência destes costumes e, 

quando em sala de aula, na condição de estudantes, estes homens e estas mulheres busquem, 

às suas maneiras, estabelecer relação ao que lhes é apresentado como matemática. 
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Possivelmente tais saberes perpetuam-se entre os membros das famílias que encontram-se 

também como estudantes das turmas multisseriadas de EJA. Eis a razão de buscarmos 

conhecer a relação que estes estudantes estabelecem entre os saberes matemáticos de suas 

vivências e os da escola, e da possível influência das práticas pedagógicas matemáticas dos 

professores para suas permanências neste espaço de ensino. Movidos por esta busca, trazemos 

os estudos sobre etnomatemática como balizadores também das discussões acerca da 

educação matemática nas turmas de EJA na zona rural. 

 Longe de limitar as discussões de nosso estudo, neste capítulo apresentamos nossos 

entendimentos sobre algumas as temáticas que serão contempladas em nossa pesquisa. As 

aproximações que ora trazemos busca contemplar os objetivos e a especificidade do lócus da 

pesquisa em um determinado espaço-tempo, bem como, a partir de uma perspectiva do 

pesquisador e metodologia específicos; o que precisa ser levado em consideração ao tomá-la 

como referência de estudo e análise. No capítulo posterior serão melhor detalhadas as 

temáticas específicas abarcadas em nosso estudo e o aporte teórico das mesmas.  
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CAPÍTULO 3 

 

APORTE TEÓRICO DAS TEMÁTICAS DA PESQUISA 

 

 No capítulo anterior tratamos sobre algumas temáticas contempladas na pesquisa e a 

forma com que as articulamos nas discussões aqui apresentadas. Nele também especificamos 

os sentidos de alfabetização e de alfabetização matemática, presentes ao longo deste texto 

dissertativo. 

 Entendendo que a pesquisa, de uma maneira geral, centra-se na área da Educação 

Matemática na EJA, optamos por desdobrá-la em temáticas específicas, tendo em vista um 

aprofundamento sobre nosso objeto de estudo. A partir da questão de pesquisa que 

elaboramos para nortear nosso estudo e de nossas leituras ao logo do curso, destacamos como 

temáticas específicas enviesadas como nosso aporte teórico: Prática Pedagógica, Currículo, 

Educação Matemática, Etnomatemática e Permanência. 

 Neste capítulo apresentamos o aporte teórico em que baseamos estas temáticas. 

Definimos apresentá-las separadamente, tendo em vista que sobre cada uma dialogamos com 

e sobre autores específicos de seus campos.  

 

3.1. Prática Pedagógica 

 

 Tendo em vista que buscamos compreender como os professores de EJA articulam 

suas aulas de matemática, definimos que a prática pedagógica é uma das temáticas 

contempladas em nosso estudo. Entendemos que prática pedagógica deve compreender ações 

que podem ocorrer em vários espaços educativos, contemplando as relações sociais nas suas 

diversas conjunturas. Contudo, em nosso estudo, compreendemos a prática pedagógica como 

a ação do professor no espaço escolar, especificamente em turmas de EJA na zona rural, lócus 

de nossa pesquisa. 

 Consideramos que, como ação docente em sala de aula, tais práticas precisam estar 

embasadas em uma intencionalidade e finalidade pedagógicas, afirmando-se como educativas. 

Para isso, o professor é um profissional que precisa envolver-se com a aprendizagem do 

estudante, pensando, construindo, elaborando práticas pedagogicamente tecidas ao processo 

didático desta aprendizagem. Ele precisa compreender o sentido de sua aula em face da 

formação dos estudantes, saber como sua aula integra e expande a formação desses estudantes 

e que tenha a consciência do significado de sua ação em sala (FRANCO, 2016). 
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 Entendemos ser necessário também que os professores compreendam que, mesmo 

estando no contexto do espaço educativo e sendo elaboradas intencionalmente, as práticas 

pedagógicas estão passíveis das incertezas e eventualidades que possam ocorrer neste espaço, 

por isso, precisam estar em constantes reelaborações e refinamentos. Posto isso, 

compreendemos que as práticas pedagógicas encontram-se emergidas no desafio da 

complexidade (MORIN, ALMEIDA e CARVALHO, 2007), segundo o qual, não nos cabe ter 

certeza do que pode ocorrer no futuro, mesmo diante de um planejamento estruturado e de 

todo o aparato técnico à solução de quaisquer problemas. Precisamos reconhecer que o 

“progresso infalivelmente previsível pelas leis da história ou pelo desenvolvimento inelutável 

da ciência e da razão” (id. p. 64) deve ser repensado constantemente tendo em vista que 

“encontramo-nos numa situação na qual nos conscientizamos acerca das necessidades de 

religação e solidariedade e da necessidade de trabalhar na incerteza” (id. ibid.). 

 Compreendemos que este “trabalhar na incerteza” ocorre quando o professor, mesmo 

ciente das ações que irá desenvolver em determinada aula pedagogicamente elaborada, na 

prática, pode deparar-se com situações não pensadas, seja na sala com os estudantes ou 

mesmo na escola com outros sujeitos. Tais situações podem acarretar, por exemplo, a 

dispersão do momento de aula e, consequentemente, do momento de ação da prática 

pedagógica, exigindo que o professor o retome em outras circunstâncias, diferentes daquelas 

anteriormente pensadas. Dessa forma, espera-se que ele desenvolva sua sensibilidade para 

refletir sobre o novo momento de sua prática pedagógica. 

 Todavia, como nos informam Florentino e Fernandes (2011), o professor 

determinado em seguir cartesianamente o plano de aula, muitas vezes não compreende suas 

ações em sala de aula como um devir complexo28. Isso pode ser resultante da falta de 

oportunidade que os mesmos tiveram durante suas formações acadêmicas para dialogar sobre 

como constroem sua prática pedagógica. Segundo tais autores, podemos perceber quando 

práticas pedagógicas não foram pensadas ou articuladas em sua complexidade, quando 

professores propõem “atividades fora de contexto, sem referências à realidade dos alunos, 

                                                
28 A “tendência de confundir complexidade com complicação” é assinalada por Florentino e Fernandes (2011, p. 

174) quando estes, discorrendo sobre o “trabalho com o paradigma complexo da educação”, nos informam que a 

complexidade “está presente naqueles momentos em que nem sempre é possível superar contradições, vencer 

obstáculos, antagonismos, ultrapassar os paradoxos porque as inter-relações e conexões estão tecidas juntas. 

Como bem podemos observar na prática pedagógica, em que desafios são impostos diariamente ao professor que 

necessita “dar conta” de superá-los – havendo nesse momento uma grande lacuna entre a teoria e a prática, pois 

em muitas situações ele (professor) não aprendeu a lidar/tratar com as contingências da sala de aula porque não 

as viveu reflexivamente na tecitura das relações pedagógicas (FLORENTINO e FERNANDES, 2011, p. 175, 

grifos dos autores). 
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sem objetivo aparente” a não ser responder, “terminar os exercícios ou dar continuidade ao 

conteúdo programático” (id. p. 175). Resume-se, portanto, em práticas pedagógicas 

tecnologicamente elaboradas sem uma ação reflexiva, sobretudo, acerca da complexidade em 

que são construídas. 

 Fernandes (2007, p. 105, grifo da autora), influenciada pela sua experiência docente 

e baseada em uma perspectiva interdisciplinar, “vem construindo a concepção de prática 

pedagógica” como: 

[...] a prática intencional de ensino e aprendizagem, não reduzida à questão 

didática ou às metodologias de estudar e de aprender, mas articulada à 

educação como prática social e ao conhecimento como produção histórica e 

sociocultural, construção humana em uma relação dialetizada entre prática-

teoria, conteúdo-forma e apropriação dos meios de produção desse 

conhecimento (FERNANDES, 2007, p. 105, grifos da autora). 

 

 Corroboramos com Fernandes (2007) quando esta nos aponta ser necessário haver 

uma intencionalidade “de ensino e aprendizagem” em uma prática pedagógica. Contudo, 

compreendemos que uma prática pedagógica pensada ao espaço da educação escolar, em seus 

diversos níveis e modalidade de ensino, precisa estar articulada a uma questão didática e, não 

obstante, são as metodologias com que elas são articuladas neste espaço educativo que irão 

defini-la como práticas pedagogicamente tecidas ou práticas tecidas tecnologicamente a uma 

finalidade no processo de aprendizagem dos estudantes (FRANCO, 2012). 

 Na perspectiva de Franco (2016), a educação está inserida no contexto da pedagogia, 

sendo objeto de estudo desta. Na medida em que o sentido de pedagogia foi adaptando-se aos 

contextos políticos e sociais, ela foi sendo interpretada como a maneira de ensinar, regradas 

por um padrão de aula e práticas. Consequentemente, o sentido de prática pedagógica também 

foi sendo adaptado, o que possibilita ela ser entendida, atualmente, como “pacotes 

instrucionais prontos, cuja finalidade é, cada vez mais, preparar crianças e jovens para 

avaliações externas” (id. p.538). Já a educação, por sua vez, é entendida como ensino.  

 Franco (2012) nos informa que a pedagogia articulada com a prática pedagógica, 

funciona como um filtro do que se apresenta na sociedade como educativo para o espaço 

escolar, compreendendo mais o pedagógico. A autora utiliza-se do exemplo da massificação 

do uso da mídia, os meios eletrônicos e as redes sociais para enfatizar essa filtragem, em uma 

tentativa de alerta para compreendermos que, nem tudo que está na sociedade como educativo 

é, necessariamente, pedagógico. Ao mesmo tempo, não podemos relegar este tudo a uma 

posição secundária, pois, é a partir dele que compreendemos as especificidades do que pode 

estar no espaço escolar. Sinaliza Franco (2012, p. 153) ainda que “a escola e suas práticas 
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pedagógicas têm tido dificuldades em mediar e potencializar” o alcance entre educativo das 

mídias sociais para o pedagógico de dentro da escola. 

 Desta forma, entendemos haver uma influência das práticas que estão fora da escola, 

para as que devem estar dentro dela e para as que nela estão. A comunicação existente entre 

educativo, que está fora, e o pedagógico, que está dentro do espaço escolar, é chamada por 

Franco (2012, p. 162, grifo da autora) de relação dialógica entre o “dentrofora da escola”. É a 

partir desta relação que reafirmamos nossa compreensão de que o espaço de educativo 

estende-se para além da escola e da sala de aula. 

 Nesta perspectiva, compreendemos que a educação, situada no espaço escolar, 

orienta-se pelo filtro da pedagogia e esta, por sua vez, conduz o sentido de prática pedagógica. 

Estando a escola situada no contexto do espaço educativo, reiteramos nosso entendimento de 

que as práticas pedagógicas, se intencional e pedagogicamente elaboradas com fins de 

acompanhamento de todo o processo de aprendizagem dos estudantes, também são práticas 

educativas. Com isso, balizamos nossas discussões nos estudos de Franco (2015), a qual 

define práticas pedagógicas como ações organizadas e elaboradas para concretizar 

determinadas expectativas educacionais. 

São práticas carregadas de intencionalidade e isso ocorre porque o próprio 

sentido de práxis configura-se através do estabelecimento de uma 

intencionalidade, que dirige e dá sentido à ação, solicitando uma intervenção 

planejada e científica sobre o objeto, com vistas à transformação da 

realidade social (FRANCO, 2015. p. 604). 

 

 Compreendemos que as expectativas educacionais associadas à intencionalidade da 

prática pedagógica, referida por Franco (2015), dizem respeito ao objetivo que o professor 

precisa ter ao pensar uma aula e as ações para atingi-lo, considerando que todos os estudantes 

possam aprender. É esta ação de intencionalidade e práxis, o primeiro dos três princípios que 

constituem uma prática pedagógica. Além deste, Franco (2015) apresenta outros dois29 

princípios que as caracterizam: um segundo, o qual a autora nos diz que as práticas 

“caminham por entre resistências e desistências, em uma perspectiva dialética, pulsional, 

totalizante” (id. p. 606) e o terceiro, que diz que as práticas “trabalham com e na 

                                                
29 Analisamos que o segundo princípio, ao trazer a resistência, retoma que determinadas práticas pedagógicas, 

podem ser resultantes de imposições, por fatores outros que independem do espaço escolar. Sendo impostas e, 

por isso mesmo, tornado-se um modelo a ser seguido, poderá haver estranhamento dos professores que, como ato 

de resistência, desenvolverão suas próprias práticas. O terceiro princípio complementa o segundo no que diz 

respeito à resistência dos professores nas tomadas de decisões quando as práticas são impostas ou resultam de 

relações não dialéticas entre as partes que as constituem. 
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historicidade; implicam tomadas de decisões; de posições e se transformam pelas 

contradições” (id. p. 607).  

 Posto isso, reafirmamos que baseamos nosso estudo nas interpretações e 

pressupostos de práticas pedagógicas como práticas educativas e, ao mesmo tempo, práticas 

sociais, por ser a sociedade o espaço maior onde elas se situam. Contudo, centramos nossas 

discussões considerando-as como ações praticadas com uma intencionalidade pedagógica, em 

constante elaboração, mediada por uma didática, dadas em circunstâncias complexas em que 

estão envolvidas no espaço escolar, exigindo-se do professor uma ação reflexiva sobre as 

mesmas. 

 É tomando por base esta compreensão de práticas pedagógicas que as consideramos 

como ações que nos possibilitam compreender como acontece a construção do currículo nos 

espaços escolares. Razão pela qual adentramos nas observações em sala de aula na 

perspectiva de perceber as possíveis tensões existentes entre as práticas pedagógicas dos 

professores de EJA de Sobral e a proposta curricular do sistema de ensino em que os mesmos 

lecionam, o que será discutido no Capítulo 4, de resultados e análises. No tópico posterior 

trazemos os estudos teóricos os quais baseamos a temática Currículo. 

 

3.2. Algumas ideias sobre o Currículo 

 

Entendendo que nosso estudo centra-se em compreender como os professores da EJA 

constroem suas práticas pedagógicas em sala de aula, coube-nos aproximar as discussões 

sobre as observações destas práticas, as falas dos sujeitos professores e estudantes, ao 

currículo em que as mesmas foram construídas. Esta aproximação influenciou na definição de 

currículo como uma temática a ser abordada na pesquisa. 

As leituras as quais tivemos contato quando do aprofundamento da referida temática, 

nos possibilitou o entendimento que currículo tem sido apresentado sob diversas 

interpretações, desde a sua primeira aparição30, o que nos permite compreendê-lo como sendo 

representativo de aspectos teóricos, filosóficos e epistemológicos que se fizeram em um 

contexto específico. Acreditamos que todos esses aspectos, por serem datados, precisam estar 

historicizados aos seus tempos, quando de uma análise curricular. Resulta disso nosso 

                                                
30 Lopes e Macedo (2011, p. 20) nos apontam que “a primeira menção ao termo currículo data de 1663, quando 

ele aparece nos registros da Universidade de Glasgow referindo-se ao curso inteiro seguido pelos estudantes”. 

Tal informação pode ser encontrada também em Sacristán (2013, p. 17, grifo nosso), quando este nos informa: 

“ele [currículo] aparece ela primeira vez na Universidade de Glasgow, tendo sido trazido por acadêmicos 

calvinistas procedentes de Genebra”.  
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entendimento de que currículo faz parte também da construção de determinado pensamento 

de uma sociedade e de seus sujeitos. 

Compreendemos haver, por trás do sentido de construção de sociedade, de sujeitos, 

dos posicionamentos e de entendimento de currículo elaborados em cada nova interpretação, a 

representação de uma verdade que busca ser imperativa em seu tempo. É marcadamente esta 

busca que exprime, por exemplo, no contexto atual do ensino brasileiro, ser urgente e 

necessário pensar um nova educação; mas que esta, “para ser nova” (FREITAS e RIBEIRO, 

2018, p. 37), faz-se necessário implementar uma BNCC, interpretada como um novo 

currículo, sobre a qual nos referimos no capítulo anterior. 

No que diz respeito ao “processo de construção social”, Silva (1996, p. 79) sinaliza 

que o referido conceito “tampouco é internamente consistente e lógico, consistindo antes num 

amálgama de conhecimentos ‘científicos’, de crenças, de expectativas, de visões sociais”. 

Dessa maneira, entendemos que para compreender currículo, devemos compreender o social, 

no que tange a sociedade, mas também a especificidade dos sujeitos, indivíduos que 

expressam “a forma verbal” (PINAR, 2016, p. 20) de currículo nos espaços educativos. 

Entendemos que a legitimação do que é do campo social para o campo educacional 

pode ser uma estratégia que “tanto reforça a eficácia de sua legitimidade para o público em 

geral quanto abre a possibilidade de impô-la ao público escolar específico”, como nos informa 

Silva (1996, p. 79). Sobre este social que se faz construção, reconhecemos haver disputas de 

poderes, de questões políticas e sociais, nas quais também se encontram a frente professores e 

estudantes, como sujeitos de resistências. A participação destes sujeitos em uma construção 

curricular possibilita reflexões acerca do sentido que se quer referir ao se falar em currículo.  

Sobre esta participação, nos informa Macedo (2006) que trazer tais sujeitos para o 

foco das questões curriculares não necessariamente representa discussões que trate o currículo 

de forma ampliada. Com isso, destaca a referida autora, que precisamos entender currículo 

para além da relação “linear” de poder, “centrada na ação vertical do Estado sobre as escolas” 

(id. p.103). Aponta Macedo (2006) que precisamos compreendê-lo como uma “arena de 

produção cultural” (id. p. 104) do e no espaço educativo, onde encontros entre sujeitos 

concretos acontecem, sobretudo, por meio da troca de experiências culturais. 

A respeito das várias compreensões de currículo, Lopes e Macedo (2011) ao 

apresentarem um panorama das teorias curriculares, nos informam que “a cada ‘nova 

definição’ não é apenas uma nova forma de escrever o objeto, mas parte de um argumento 

mais amplo na qual a definição se insere” (id. p. 19). Tais autoras apontam que, embora 

existam concepções e formas variadas de se entender currículo, este ainda tem sido 
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apresentado por alguns pesquisadores sob uma visão dualista de ser “algo formal ou escrito, a 

ser implementado numa realidade escolar” e “algo vivido” (id. p. 36) pelos estudantes e 

professores. Entendendo que “a noção de currículo formal é insuficiente para dar conta da 

multiplicidade de experiências – internas e externas aos sujeitos, individuais e coletivos – que 

compõem o currículo” (LOPES e MACEDO, 2011, p. 36), as referidas autoras tecem suas 

perspectivas sobre currículo como sendo “uma prática discursiva” (id. p. 41) e 

complementam: 

Isso significa que ele é uma prática de poder, mas também uma prática de 

significação, de atribuição de sentidos. Ele constrói a realidade, nos governa, 

constrange nosso comportamento, projeta nossa identidade, tudo isso 

produzindo sentidos. Trata-se, portanto, de um discurso produzido na 

interseção entre diferentes discursos sociais e culturais que, ao mesmo 

tempo, reitera sentidos postos por tais discursos e os recria (LOPES e 

MACEDO, 2011, p. 41). 

 

O sentido de currículo apresentado por Lopes e Macedo (2011) ancora-se na 

concepção e “princípios do pós-estruturalismo” (id. p. 38), os quais as mesmas tomam como 

base para seus estudos no campo curricular. Ao referir-se a currículo como uma “prática 

discursiva”, as autoras entendem a linguagem que engendra tal “discurso” como “um sistema 

abstrato de relações diferenciais” (id. ibid.) que não apenas representa, mas constrói a 

realidade e o mundo. Compreendendo-a enquanto construção, Lopes e Macedo (2011) 

destacam que a linguagem como prática discursiva seria também uma forma de poder que 

busca concentrar e apresentar uma única forma de realidade. 

Tomadas por este entendimento da linguagem, as autoras reafirmam a compreensão 

que têm sobre currículo, enfatizando que o entendimento do currículo como prática de 

significação, como criação ou enunciação de sentidos, “torna inócua distinções como formal, 

vivido, oculto. Qualquer manifestação do currículo, qualquer episódio curricular, é a mesma 

coisa: a produção de sentidos” (LOPES e MACEDO, 2011, p. 42). Dessa maneira, 

compreendemos que, para as referidas autoras, currículo trata-se de “um texto que busca 

direcionar o ‘leitor’, mas que o faz apenas parcialmente” (id. p. 42). Importante salientar que 

“texto” refere-se não a forma escrita que limita um sentido de currículo como documento 

prescrito, mas texto falado oralmente, que traz consigo as representações de vivências, 

experiências e cultura dos sujeitos professores e estudantes (LOPES e MACEDO, 2011). 

Reconhecemos existir diferentes perspectivas teóricas que encaminham 

interpretações específicas sobre Currículo. Conquanto, a nossa entrada no campo de pesquisa, 

quando das observações e entrevistas com os sujeitos, nos possibilitou limitar nosso ponto de 
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vista, para este estudo, ao sentido de currículo como instrumento normativo que orienta todo 

um sistema de ensino. 

Dessa maneira, corroboramos com Lopes e Macedo (2011) quando estas nos 

informam que currículo trata-se de um texto, uma prática discursiva de poder e buscamos em 

Goodson (1997, 2007) e Sacristán (2000) nosso aporte teórico para discorrer sobre como, 

enquanto documento prescrito, ele é construído e se apresenta nas ações internas e externas ao 

espaço de educação escolar. Neste sentido, concordamos com Nóvoa, quando este, na 

introdução de Goodson (1997, p. 10, grifo do autor) sinaliza que “é importante desconstruir o 

processo de fabricação do currículo, de forma a mostrar as opções e interesses que estão 

subjacentes a uma determinada configuração do plano de estudos e das disciplinas escolares”. 

Movidos por esta desconstrução, frisamos que não é pretensão nossa afirmar uma 

concepção, tampouco uma nova definição de currículo, mas compreender a influência deste 

sobre as práticas pedagógicas dos professores de EJA da zona rural de Sobral. Influência esta 

percebida também nas falas destes e dos estudantes, conforme apresentaremos no Capítulo 4 

desta dissertação. 

Partindo desse pressuposto, adentramos em nossas discussões sobre o Currículo tido 

sob a perspectiva das disciplinas escolares que, de acordo com Goodson (1997, p. 17), teve 

sua ascensão na Inglaterra dos anos sessenta e setenta do século XX. O referido autor nos 

indica que as mudanças nas propostas curriculares à época, influenciaram não só o País de 

Gales, mas todos os países ocidentais, fazendo ressurgir a “disciplina escolar, sobretudo, as 

disciplinas básicas ou tradicionais” (id. ibid. grifo do autor)31 e, consequentemente, a 

revalorização destas disciplinas em detrimento do que já se tinha no campo das políticas 

educacionais nestes países. 

Um ponto importante que nos chama atenção em Goodson (1997) é o fato de que a 

concepção do currículo como construção social, que ora se fazia nova nos anos sessenta nos 

países ocidentais, colocou a sala de aula como “centro da ação, arena de resistência” às 

disciplinas escolares. Contudo, quem elaborava as disciplinas e os professores que as 

                                                
31 Utilizando-se de uma analogia para explicar o então Currículo inglês, Goodson (1997) retrata um “terreno 

elevado” como sendo o lugar onde as disciplinas tradicionais ficam localizadas, o topo mais alto da “Montanha”; 

no plano da superfície, nas “ilhotas”, fica o que restou das mudanças curriculares. Haveria, segundo o referido 

autor, uma relação de submissão de um aspecto em detrimento do outro, o que ele chama de “valorização das 

disciplinas tradicionais” (GOODSON, 1997, p. 19). Esta valorização refletiu-se na elaboração de um currículo 

nuclear composto por uma lista de disciplinas a serem aplicadas em todas as escolas da Inglaterra, o que já havia 

acontecido no início dos anos 1900 e, por isso, ela vai se referir a esta elaboração como um “regresso às 

aprendizagens básicas” (id. ibid.). 
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colocavam em prática, ainda assim tinham este currículo como modelo a ser seguido. Desta 

forma, o autor não descarta a importância de se ter um currículo escrito, nos informando que,  

[...] o estatuto, que assumimos como um dado, do conhecimento escolar é, 

assim, reinventado e reafirmado. Não se trata apenas de uma manobra 

política ou retórica, pois esta reafirmação afeta o discurso sobre a educação e 

relaciona-se com os parâmetros da prática. Penso que, hoje em dia, seria 

uma insensatez ignorar a importância central do controle e definição do 

currículo escrito. Num sentido significativo, o currículo escrito é o 

testemunho público e visível das racionalidades escolhidas e da retórica 

legitimadora das práticas escolares (GOODSON, 1997, p. 20, grifos do 

autor). 

 

Tomando por base este entendimento do autor, compreendemos ser o currículo 

escrito um documento que, por trás do que nele se legitima, traz a representação formalizada 

de um pensamento simbólico e, por assim dizer, também de modelos simbólicos a serem 

seguidos, seja de práticas, de professor ou objetivos a serem alcançados que, de certa forma, 

sobre eles ainda prevalecem a perspectiva das disciplinas tradicionais. Goodson (2007) nos 

apresenta ainda que 

[...] o currículo como prescrição sustenta místicas importantes sobre estado, 

escolarização e sociedade. Mais especificamente, ele sustenta a mística de 

que a especialização e o controle são inerentes ao governo central, às 

burocracias educacionais e à comunidade universitária. Desde que ninguém 

desvele essa mística, os mundos da “prescrição retórica” e da “escolarização 

como prática” podem coexistir (GOODSON, 2007, p. 242, grifos do autor). 

 

Com isso, somamos à nossa compreensão, o fato de ser a fabricação do currículo 

como resultante de disputas dadas nos diversos aspectos (político, econômico, social, cultural) 

e que, por isso, se faz como resultante de uma construção de sociedade de um dado momento 

histórico. Disputas que reafirmam o prevalecimento do ponto de vista dos dominadores do 

saber, que elaboram as normativas educacionais, muitas vezes distantes da realidade da 

educação e da própria escola, sobre os dominados, que se encontram nas salas de aula, os 

professores e estudantes. É esta relação não dialógica que vai resultar na resistência dos 

professores em colocar em prática o que se esperam deles como modelos. Embora resistentes, 

tais práticas podem resultar dos “‘custos de cumplicidade’ na aceitação do mito da prescrição; 

esses custos envolvem, sobretudo e de várias maneiras, a aceitação de modelos estabelecidos 

de relações de poder”, reafirma Goodson (2007, p. 242). 

Desta forma compreendemos que a definição do currículo escrito engendra-se em 

uma história social, política e de disputas. Ponto em que corroboramos com Goodson (1997) 

quando ele nos sinaliza que, mesmo fazendo-se enquanto processo também de uma história, 
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[...] isto não significa afirmar uma relação direta entre a definição pré-ativa 

do currículo escrito e a sua realização interativa na sala de aula. Significa, 

sim, afirmar que o currículo escrito fixa frequentemente parâmetros 

importantes para a prática da sala de aula (nem sempre, nem em todas as 

ocasiões, nem em todas as salas de aula, mas frequentemente) (GOODSON, 

1997, p. 20, grifos do autor). 

 

É esta não afirmação de relação direta entre o que está documentado e o que acontece 

na sala de aula, que reafirma nossa compreensão de ser o currículo como sendo uma prática 

social em constante elaboração e, assim como as práticas pedagógicas, ele precisa estar 

centrado na especificidade do espaço escolar e levar em consideração estar no desafio da 

complexidade que perpassa neste espaço. Compreendemos que desconsiderar o currículo 

como resultante de uma construção social é reduzir as práticas pedagógicas e as demais ações 

do processo educativo em um saber-fazer técnico que pode ser resolvido ajustando-se apenas 

algumas partes, desconsiderando que estas fazem parte de um todo complexo. 

Reconhecendo a relevância das ações praticadas pelos professores e estudantes no 

interior das salas de aulas para nossas interpretações, reiteramos, neste ponto, nosso 

entendimento de que prática pedagógica e currículo imbricam-se nos espaços e contexto da 

educação escolar. Tendo em vista este entendimento, somamos os estudos de Sacristán (2000; 

2013) ao nosso aporte teórico balizador das discussões sobre o currículo como prática.  

 

3.2.1.  O currículo como prática 

 

Entender o currículo como influenciador e, ao mesmo tempo, influenciado pelas 

práticas em sala de aula, no possibilita aproximarmos nossas discussões à concepção teórica 

de currículo em Sacristán (2000; 2013). O referido autor apresenta sua perspectiva de 

currículo como sendo resultante de uma construção social que vai sendo tecida às realidades 

dos espaços de educação e cultura, devendo, inclusive, considerar a realidade da sala de aula, 

por ser este o espaço onde se consolida o currículo adaptado e praticado pelos professores. É 

neste espaço concreto e com estes sujeitos concretos que o “currículo deixa de ser um plano 

proposto”, passando a ser “interpretado pelos professores, o que também ocorre com os 

materiais curriculares (textos, documentos, etc.), autênticos tradutores do currículo como 

projeto e texto expressos por práticas concretas” (SACRISTÁN, 2013, p. 26).  

Discorre também de Sacristán (2000) o nosso entendimento de que o currículo traz 

representações simbólicas formalizadas, algumas entendidas diretamente outras 

subentendidas, com que os sistemas de ensino conferem aos modos dos professores lidarem 
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em suas ações docentes em sala de aula. Desta forma, o autor sinaliza que o currículo é 

elaborado intencionalmente, trata-se de  

[...] uma prática, expressão, da função socializadora e cultural que 

determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série de 

subsistemas ou práticas diversas, sobre as quais se encontra a prática 

pedagógica desenvolvida em instituições escolares que comumente 

chamamos ensino. [...] É uma prática na qual se estabelece um diálogo, por 

assim dizer, entre agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem 

frente a ele, professores que o modelam, etc. (SACRISTÁN, 2000, p. 16). 

 

Com isso, entendemos que Sacristán (2000) apresenta o currículo escrito como um 

documento que se encontra no entremeio de um espaço de disputa entre o estabelecido pelos 

sistemas de ensino e o praticado nas salas de aula por professores e estudantes. Estes, com 

suas resistências, são os agentes que se opõem aos modelos impostos, que estão a frente com 

suas práticas pedagógicas, os saberes de suas vivências, adaptando-as e reconstruindo-as no 

espaço escolar. Entendemos, com isso, que sendo parte da prática pedagógica, o currículo não 

se finda em um texto prescrito, mas vai sendo construído conforme os diálogos, as práticas 

dos professores e os princípios que norteiam o ensinar e o aprender no espaço escolar. Esta 

construção é sinalizada por Sacristán (2013, p. 27) como uma “perspectiva processual e 

descentralizadora do currículo que propõe uma visão deste como algo que ocorre desde ser 

um plano até se converter em práticas pedagógicas”. 

Dessa forma, como expressa Sacristán (2000), entendemos que a análise do currículo 

de determinado sistema ou escola é uma condição para compreendermos o que de fato estas 

instituições representam. Conquanto, consideramos que a afirmação desta análise precisa 

levar em consideração o contexto em que o currículo foi elaborado, está sendo posto em 

prática bem como, a relação entre as práticas pedagógicas que se tecem envolvendo os 

agentes destas instituições. Sacristán (2000) destaca que 

[...] o valor da escola se manifesta fundamentalmente pelo que faz ao 

desenvolver um determinado currículo, independentemente de qualquer 

retórica e declaração grandiloquente de finalidade. Nessa medida, o currículo 

é um elemento nuclear de referência para analisar o que a escola é de fato 

como instituição cultural e na hora de elaborar um projeto alternativo de 

instituição (SACRISTÁN, 2000, p. 18). 

 

 

Sendo a escola e, por assim dizer, as ações de práticas que nela se desenvolvem, 

reconstruídas dentro da sua especificidade, ela, como instituição de educação escolar, 

representa o ensino como integrante das práticas sociais. Com isso, entendemos que o 

currículo a ela imposto ou com ela não dialogado, não resume esta representação, mas 
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associa-se a isto, o reconhecimento de práticas pedagógicas concretas que nela se constroem 

ou modelam-se. Compreendemos assim, que  

[...] se o currículo expressa o plano de socialização através das práticas 

escolares imposto de fora, essa capacidade de modelação que os professores 

têm é um contrapeso possível se é exercida adequadamente e se é estimulada 

como mecanismo contra-hegemônico. Qualquer estratégia de inovação ou de 

melhora de qualidade da prática do ensino deverá considerar esse poder 

modelador e transformador dos professores, que eles de fato exercem num 

sentido ou noutro, para enriquecer ou para empobrecer as propostas originais 

(SACRISTÁN, 2000, p. 166).  

 

É na perspectiva de entendermos esse poder modelador que os professores têm sobre 

as práticas que centramos nossas discussões no que Sacristán (2000) vai chamar de Currículo 

na Ação. De acordo com este autor, “o valor de qualquer currículo, de toda proposta e 

mudança para a prática educativa, se comprova na realidade na qual se realiza, na forma como 

se concretiza em situações reais” (SACRISTÁN, 2000, p. 201). O autor se refere à prática 

educativa, tendo em vista seu entendimento do espaço escolar como espaço educativo. Dessa 

maneira, compreendemos que o currículo em ação se expressa como práxis, na medida em 

que o professor aproxima sua prática pedagógica ao contexto do espaço escolar, da vivência 

dos estudantes, sendo capaz de refletir sobre sua prática e o reflexo desta sobre os estudantes. 

A partir desta práxis compreendemos que o currículo em ação “adquire significado definitivo 

para os alunos e para os professores nas atividades que uns e outros realizam” (id. ibid.).  

Esta concepção de currículo em ação reitera nosso entendimento de serem as práticas 

pedagógicas, ao mesmo tempo, práticas educativas. É partir do entendimento do currículo em 

ação que Sacristán (2000) informa ser uma função das ações docentes, a de possibilitar 

aproximação ou distanciamento entre o que está prescrito nos regulamentos dos sistemas de 

ensino como currículo e o que é praticado na sala de aula, como currículo praticado. Destaca 

o autor que, se o currículo “é ponte entre a teoria e a ação, entre intenções ou projetos de 

realidade, é preciso analisar a estrutura da prática onde fica modelado” (SACRISTÁN, 2000, 

p. 201). Destarte nossa entrada em campo para acompanhar as aulas dos professores de EJA, 

nos possibilitou compreender como a Proposta Curricular de Matemática aplicada às escolas 

municipais que atendem a EJA da zona rural de Sobral baliza e estrutura a prática pedagógica 

matemática dos mesmos. Este contato direto com os professores e estudantes, nos permitiu 

compreender “o significado da prática e do currículo na ação” (id. p. 207). 

No intuito de compreender mais sensivelmente os saberes matemáticos que os 

estudantes da EJA trazem de suas vivências para as salas de aula, aprofundamos nossas 
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discussões de Educação Matemática à luz do Programa Etnomatemática, temáticas abordadas 

no tópico seguinte. 

 

3.3. Educação Matemática e Etnomatemática 

 

Consideramos a interseção entre Educação Matemática e a Etnomatemática em nosso 

estudo, tendo em vista tratarmos da modalidade EJA onde, em geral, concentram-se sujeitos 

estudantes que têm saberes matemáticos de anos escolares anteriores, bem como, outros que 

sequer conhecem a matemática escolar, mas apresentam saberes matemáticos de suas 

vivências. 

Ao discorrermos sobre educação matemática no tocante à educação de pessoas 

jovens e adultas, faz-se necessário sempre trazer a especificidade de onde e de quem falamos. 

Como nos remete Fonseca (2012), não nos referimos a jovens e adultos que estão nos bancos 

universitários nos cursos de graduação ou pós-graduação ou que estão cursando as séries 

escolares na idade certa. Complementa Di Pierro (2007, p. 11) que nos referimos “aqueles 

pertencentes aos estratos sociais de baixa renda cujo direito à educação foi violado na infância 

ou na adolescência”. São eles também, 

[...] geralmente o migrante que chega às grandes metrópoles provenientes de 

áreas rurais empobrecidas, filho de trabalhadores rurais não qualificados e 

com baixo nível de instrução escolar (muito freqüentemente analfabetos), ele 

próprio com uma passagem curta e não sistemática pela escola e trabalhando 

em ocupações urbanas não qualificadas, após experiência no trabalho rural 

na infância e na adolescência, que busca a escola tardiamente para 

alfabetizar- se ou cursar algumas séries do ensino supletivo (OLIVEIRA, 

1999, p. 59, grifos da autora). 
 

Muitos desses sujeitos têm que se desdobrar no trabalho durante o dia, para então, à 

noite, fazerem-se presentes na sala de aula, em um ambiente muitas vezes não acolhedor. São 

“os passageiros da noite, afirmando-se sujeitos de novas identidades coletivas, positivas, 

produtoras de outros espaços nas cidades e nos campos em suas lutas por tetos, transporte, 

saúde, terra, territórios, escola, transformam o mapa tradicional hegemônico das metrópoles e 

dos campos” (ARROYO, 2017, p. 39). Sujeitos que se fazem mais presentes nos espaços de 

ensino “existentes, reagindo a seu silenciamento e ocultamento. Reagindo às formas de ser 

pensados e tratados, de ser subordinalizados nas relações de poder, dominação” (id. 2014, p. 

37). São sujeitos de direitos e de culturas. 

Referimo-nos a uma Educação Matemática voltada para a EJA como “uma ação 

educativa dirigida a um sujeito de escolarização básica incompleta ou jamais iniciada e que 
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acorre aos bancos escolares na idade adulta ou na juventude” (FONSECA, 2012, p. 14), que 

têm saberes matemáticos experienciados em suas vivências cotidianas, na lida com seu 

trabalho, de acordo com suas crenças culturais e grupos étnicos. E, posto isso, quando em sua 

prática pedagógica, o professor precisa reconhecer que, mesmo estes saberes sendo 

diversificados, eles não devem ser “encarados, equivocadamente, como obstáculos à 

aprendizagem” (BRASIL, 2001, p. 100). Por apresentarem-se diferente da maneira formal, 

“do conhecimento sistematizado ou escolar” (id. p. 101), os mesmos devem ser 

potencializados como expressões de vivências e experiências matemáticas da identidade 

cultural do estudante.  

Falamos de uma “matemática escolar” (FONSECA, 2012, p. 28) que precisa 

reconhecer tais sujeitos como potenciais em conhecimentos, que têm expectativas de futuro e 

estão na sala de aula, não em busca de serem vistos como excluídos, coitados ou fracassados, 

mas por terem, mesmo os mais idosos, perspectiva de melhorar sua vida com base nos 

estudos. Para isso, precisa-se, cada vez mais, de professores com conhecimentos e formação 

específica, como propõe a LDB/1996, mas, além disso, requer-se que estes sejam 

comprometidos com as causam dos sujeitos estudantes da EJA, sobretudo, no que tange a 

diminuição da evasão e do fracasso escolar; fenômenos ainda assoladores desta modalidade 

de educação e que pesquisas recentes, que buscam explicar ou compreender tais causas, ainda 

referem-se à matemática como uma de suas principais causas. 

Ao discorrer sobre a possibilidade de a matemática ser entendida, ou mesmo, 

“culpada” pelo fracasso escolar dos estudantes de EJA, Fonseca (2012) assinala que: 

Por mais infeliz que tenha sido, porém, a experiência ou o desempenho do 

sujeito no aprendizado da Matemática, dificilmente essa acusação, na 

verdade, procede. Na realidade, os que abandonam a escola o fazem por 

diversos fatores, de ordem social e econômica principalmente, e que, em 

geral, extrapolam as paredes da sala de aula e extrapolam os muros da escola 

(FONSECA, 2012, p. 32, grifos da autora).  

 

Corroboramos com Fonseca (2012) sobre haver fatores externos à escola que 

contribuem para a evasão; conquanto, a própria estrutura física do espaço escolar e, como 

assinala Oliveira (1999), a ambiência da sala de aula exerce influência sobre a decisão do 

estudante jovem ou adulto de frequentar a escola noturna. Porque naturalizada para crianças, 

desde os aspectos físicos, os currículos, a própria estrutura organizacional, a ambiência 

escolar tem este impacto e precisa sem levada em consideração nas discussões sobre a 

permanência destes na EJA.  
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É a naturalização em aceitar a saída do estudante jovem ou adulto da escola como 

evasão e não exclusão, que relega a EJA a uma modalidade de “segunda linha” como afirma 

Carmo (2010, p. 27), parafraseando Haddad (2000). Daí que sobre a EJA se 

[...] supõe que certos hábitos, valores e práticas culturais não estejam ainda 

plenamente enraizados nos aprendizes; supõe que certos modos de 

transmissão de conhecimentos e habilidades seriam os mais apropriados; 

supõe que certos aspectos do jargão escolar seriam dominados pelos alunos 

em cada momento do percurso escolar (OLIVEIRA, 1999, p. 61). 

 

São estas suposições, por assim dizer, generalistas, que relegam os sujeitos 

professores, estudantes da EJA e a própria modalidade EJA, ao plano de desvalorização nas 

políticas educacionais e mesmo dentro do espaço da escola. Suas consequências vão refletir 

no esvaziamento das turmas e repetência dos estudantes (OLIVEIRA, 1999). 

Reconhecemos existir nas turmas de EJA os estudantes que, por quaisquer motivos, 

não concluem seus estudos, mas há aqueles que buscam a chance de ter um reconhecimento 

social e, por isso, nela permanecem. Reafirmamos que é sobre estes últimos, menos 

numerosos, se compararmos aos que desistem, que focamos nossas discussões sobre 

Educação Matemática e Etnomatemática.  

Na contramão de suposições de ser a matemática algo negativo para os estudantes de 

EJA, ou que estes tenham apenas visões negativas sobre a mesma, atentamos nossa escuta nas 

falas destes sujeitos, no intuito de captar a compreensão dos mesmos sobre a matemática 

vivenciada em sala de aula a partir das práticas pedagógicas de seus professores. A respeito de 

falas negativas proferidas pelos estudantes da EJA em relação à matemática, segundo Fonseca 

(2001), eles representam mais sobre como os conhecimentos escolares refletem-se na sala de 

aula, no tocante às práticas pedagógicas dos professores, que a relação dos estudantes com a 

matemática em si. São falas que representam também sentimentos de negação consigo mesmo 

e de não pertencimento a um lugar onde se deveria aprender.  

Na linha de pensamento de Fonseca (2001), a leitura Schneider (2010) nos permitiu 

compreender que algumas falas negativas são reverberadas na vivência entre os estudantes de 

EJA, quando em sala de aula. São diálogos negativos que demonstram também haver 

diferença no tratamento dos professores com os estudantes jovens em detrimento dos adultos. 

Schneider (2010, grifos da autora), ao discorrer acerca das práticas de numeramento em 

turmas de EJA, apresenta uma situação entre dois estudantes: Nelson, um aluno jovem 

considerado “dez em matemática” e Alzira, uma senhora que tem dificuldades na disciplina. A 

partir desta situação Schneider (2010) refere-se: 
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Portanto, ao enunciar “Ele é dez em matemática”, Alzira (49) mobiliza um 

modelo de aluno valorizado pelo alunado adulto, mas ao qual, mais 

frequentemente é o aluno jovem que corresponde: o aluno que é “muito bom 

em matemática”. Compõe pois, o tornar-se aluno esse ideal de sucesso 

forjado na cultura escolar identificado com a apresentação de respostas 

desejáveis (e escritas) às tarefas propostas pelos professores para avaliar “o 

aprendizado dos conteúdos curriculares” (SCHNEIDER, 2010, p. 107, grifos 

da autora).  

 

A situação retratada por Schneider (2010) traz à tona a discussão a respeito da 

excessiva culturalização do saber conteudista, dada pela valorização de resultados em tarefas 

e mesmo em avaliações. Entendemos que esta valorização expressa-se diretamente nos 

currículos, sobretudo de Matemática, que “trazem, implícitas, narrativas muito particulares 

sobre o que constitui conhecimento legítimo, o que constituem formas válidas e legítimas de 

raciocínio, sobre o que é a razão e o que não é, sobre quais grupos estão legitimamente 

capacitados a raciocinar ou não” (SILVA, 1996, p. 166). Simbolismo limitado que considera o 

domínio da matemática como sendo característico de pessoas racionais, associando a 

matemática a “um deus mais sábio, mais milagroso mais poderoso que as divindades 

tradicionais e outras tradições”, como nos informa D’Ambrosio (2012, p. 103-104). 

O “aluno valorizado pelo adulto”, tido como de “ideal de sucesso”, a que se refere 

Schneider (2010, p. 96), diz-se do estudante mais jovem, que consegue acompanhar o “ritmo” 

da aula, do professor, do tempo escolar, caracterizado também como de aprendizagem. Este 

ritmo que é tido como mais um fator da desqualificação dos estudantes da EJA e reforça 

existir, dentro das próprias turmas, diferenças de tratamentos, como enfatiza a autora: 

A inadequação representada pela maior lentidão e de aproveitamento do 

tempo em sala de aula a um ritmo “ideal” confronta, mais uma vez, o aluno 

adulto de EJA com os mecanismos de exclusão que o fazem enunciar, ainda 

que pelo silêncio, a ausência, a resignação: Esse não é o meu lugar – ainda 

que a professora se disponha a falar, falar, falar, parar, depois repetir e 

explicar novamente para os mais velhos pegarem melhor, pois “esse é o seu 

lugar” (SCHNEIDER, 2010, p. 96, grifos da autora). 
 

 

Compreendendo a sala de aula da EJA como lugar ressignificado positivamente para 

os estudantes permanecerem na escola, é que o tomamos como ponto de partida à nossa 

estada em campo, observando a lida noturna destes com os saberes de suas vivências e os 

conhecimentos da matemática escolar propostos por seus professores, 

Reconhecemos que os estudantes que estão na EJA na zona rural, especificamente da 

cidade de Sobral, têm realidades inerentes aos seus saberes, suas vivências e ao espaço-tempo 

onde se encontram e deslocam-se. Neste sentido, partimos do pressuposto que os estudantes, 
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mesmo os que têm nessas turmas sua primeira experiência escolar, apresentam saberes 

matemáticos experienciados em suas vivências. Dessa maneira, consideramos os estudos de 

D’Ambrosio (1990; 2012) que tratam da etnomatemática, essenciais às nossas discussões.  

Elucidamos que as interpretações acerca dos saberes matemáticos das vivências dos 

estudantes de EJA apresentadas neste estudo, balizam-se na perspectiva de D’Ambrosio 

(1990, p. 7), sobre a Etnomatemática, o qual nos apresenta como sendo “um programa que 

visa explicar os processos de geração, organização e transmissão de conhecimento em 

diversos sistemas culturais e as forças interativas que agem nos e entre os três processos”. 

Compreendemos que nos espaços das turmas de EJA estão presentes saberes matemáticos de 

realidades culturais e sociais distintas, formas de conhecer, lidar e construir processos de 

representações, contagens numéricas diversas. As várias ticas essenciais à sobrevivência, ao 

matema humano, nos diversos contextos e espaço sociais, os etnos (D’AMBOSIO, 2012, p. 

101, grifos do autor), que se completam e precisam ser reconhecidas como de mesmo valor, 

qual seja a essência do programa etnomatemática, “a abordagem a distintas formas de 

conhecer” (id. ibid.). 

São as formas com que os estudantes da EJA apresentam os seus saberes 

matemáticos que nos interessam compreender em nosso estudo, junte-se a isso a maneira com 

que eles lidam com estes saberes no espaço da sala de aula, quando estudando matemática. 

Daí nossa preocupação em sermos sensíveis em compreender o processo de geração destas 

maneiras de conceber a matemática escolar, as formas estruturadas com que eles organizam 

estes saberes e os relacionam ao que é apresentado em sala de aula. 

Reiteramos, com isso, nosso entendimento de ser a sociedade compostas de diversas 

formas de educação. Portanto, há educações diferentes, específicas de cada etnia, grupo 

social, cada um com sua forma de lidar, compreender o mundo, expressar as representações 

simbólicas de seus conhecimentos matemáticos. Há diferentes contextos sociais e estes devem 

ser historicizados quando citados exemplos e mesmo uma matemática que lhe é inerente. 

Entendemos, assim como D’Ambrosio (1990) que  

[...] nossas considerações dependem portanto de entender na sociedade as 

várias atitudes culturais e a diversidade de comportamentos, isto é, entender 

como diferentes grupos de indivíduos se comportam em função de formas 

semelhantes de modos de pensar, de jargões, de códigos, de interesses, de 

motivações e de mitos, todos agrupados dentro de uma estrutura cultural 

(D’AMBROSIO, 1990, p. 65). 

 

Além de compreendermos os indivíduos como grupo, é importante considerá-los nas 

suas especificidades, nos seus modos de pensar, dado que cada um traz suas realidades 
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inerentes às suas vivências e relações com o e no mundo. Este reconhecer cada estudante 

possibilita-nos evitar generalizações descabidas sobre os mesmos.  

Acreditamos que um professor ao articular sua prática pedagógica matemática 

pautada em uma educação matemática que compreenda os conhecimentos das vivências dos 

estudantes, para além de ser ponto de partida para suas aulas, ele esteja possibilitando o 

estudante permanecer na escola. Nesta perspectiva, consideramos necessário apresentar o 

sentido de permanência que norteia nossas interpretações neste estudo. 

 

3.4. Sentidos de permanênciana EJA 

 

Na introdução da dissertação esclarecemos que o estranhamento que nos moveu para 

pesquisar a EJA foi a permanência dos estudantes nas turmas de uma escola da zona rural. Na 

referida escola, destacamos a existência de estudantes adolescentes, outros adultos e idosos, 

que se faziam frequentes nas aulas de EJA no ano de 2016. Contudo, compreendemos que 

entre estes havia os que tinham interrompido seus estudos e retornado à escola, permanecendo 

nela por um período mais longo de anos, dentre os tais, destacavam-se os adultos. Havia os 

que continuavam assiduamente na escola, sem interrupções no ano letivo: eram, em menor 

parte, os idosos, e um grupo de adolescentes, dos quais, alguns oriundos das séries regulares 

da própria escola. Essa primeira análise suscitou-nos reflexões sobre quais seriam as 

motivações para os estudantes frequentarem as turmas de EJA.  

Quando retornamos à escola para acompanhamento e observações dessas turmas, em 

janeiro de 2018, deparam-nos com uma modificação do perfil das mesmas, em relação ao ano 

de 2016: havia, agora, uma menor quantidade de estudantes idosos e um potencial 

crescimento quantitativo de jovens entre 15 e 30 anos. Os adultos, na faixa etária de 31 e 45 

anos, continuavam maioria. Essa nova caracterização das turmas nos fez refletir sobre qual o 

sentido de permanência que adotaríamos em nosso estudo. 

Considerando existir os estudantes que saíram, os que saíram e retornaram, há os que 

ficaram na EJA. É sobre estes últimos que incidem nossas discussões. Dessa maneira, 

reconhecendo que, entre os que ficaram, há adolescentes, alguns outros adultos e até idosos, 

compreendemos ser arriscado limitar a permanência apenas ao sentido de duração, de tempo 

(REIS, 2016) destes estudantes no ano letivo. Tal sentido foi utilizado para selecionar aqueles 

que seriam entrevistados. Atrelado à permanência enquanto duração, acreditamos que a escuta 

atenta às falas dos estudantes desvelam também o sentido de permanência enquanto 

pertencimento dos mesmos à escola e à EJA. Segundo Fávero (2016) analisado por Carmo e 
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Silva (2016, p. 61), este pertencimento liga-se ao fato de que os estudantes mais adultos e, 

principalmente, os idosos, “voltam à escola porque a escola fez falta na vida deles”, e nela 

permanecem. 

De um modo geral, compreendemos que os estudantes de EJA têm razões e 

motivações para estar na escola que lhes são específicos quanto à sua condição humana de 

sujeito e realização pessoal. Pode-se dizer que há um ponto que os tornam comum: o fato de 

estar no espaço de educação escolar aprendendo, lhes permite enxergar uma transformação 

em suas vidas futuras. Assim, firmamos que o sentido de permanência aqui tratado diz-se “do 

ato de durar no tempo, que possibilita não só a constância do indivíduo, como também a 

possibilidade de transformação e existência” (REIS, 2016, p. 74). Compreendemos em Reis 

(2016) que o “durar no tempo” refere-se ao prazo de conclusão de um curso, de estada no 

espaço escolar, por exemplo; o que, de acordo com a autora, está diretamente relacionado à 

trajetória que o estudante desenvolverá ao longo de sua vida escolar e, “depende, sobretudo, 

das condições para efetivação dessa trajetória” (id. p. 75). Por sua vez, compreendemos que é 

nos meandros do percurso de vida escolar que vão sendo tecidas as “transformações” do 

estudante, no sentido de ele compreender-se enquanto sujeito. Conforme apresenta Reis 

(2016, p. 74), “a permanência deve ter caráter de existir em constante fazer e, desse modo, ser 

sempre transformação”. 

Ao nosso aporte teórico somamos o estudo de Mileto (2009). Este autor, a partir de 

sua vivência enquanto professor e, ao mesmo tempo, pesquisador de EJA, discorre sobre as 

estratégias de permanências que os estudantes de um programa de educação de jovens e 

adultos da cidade do Rio de Janeiro elaboraram para concluir seus estudos na Educação 

Básica. Entre estas estratégias estão a ajuda para resolver as atividades escolares e as relações 

afetivas do aconselhar, incentivar, que os estudantes apresentam entre si. Alguns dos 

estudantes ouvidos pelo autor desacreditavam-se capazes de estar na escola. Dentre os fatores 

que reforçavam seus pessimismos estavam o trabalho, o cansaço e as práticas pedagógicas de 

seus professores. Outros estudantes já demonstravam ser o trabalho, o curso que decidira 

fazer, o encontro com os amigos, como fatores para estar na sala de aula. 

Reconhecemos ser o contexto e o espaço em que a pesquisa de Mileto (2009) se 

estrutura como específicos de uma realidade urbana e de um sistema de ensino diferente de 

uma cidade do interior do Ceará, mas a partir de seu estudo percebemos haver maneiras 

diferentes de se construir pesquisas sobre EJA que percebam a relevância de discutir as razões 

de permanência dos estudantes na escola. O detalhamento com que o autor retrata as situações 

de estratégias vivenciadas pelos estudantes nos encaminha para o entendimento de uma 
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permanência no sentido tanto de tempo, quanto de pertencimento dos estudantes ao espaço 

escolar. Isso que nos permite aproximá-lo das interpretações de sentido de permanência 

destacado do estudo de Reis (2016). 

Nessa mesma linha de pensamento, complementamos nosso aporte teórico o estudo 

de Carmo (2010), a partir do qual compreendemos que as discussões sobre permanência na 

escola estão, de certa maneira, permeadas também das discussões sobre evasão. A partir da 

leitura de Carmo (2010) compreendemos que evasão e permanência não se excluem, mas se 

complementam enquanto discussão na EJA. A forma com que uma temática é representada 

pelos pesquisadores é que possibilita entendermos ponto central: se permanência ou evasão, 

exclusão, outros sinônimos que retratam a saída dos estudantes da EJA da escola. 

Um ponto que destacamos do estudo de Carmo (2010) diz-se da relação que ele faz 

entre o fator “trabalho” e a evasão dos estudantes de EJA da escola. Ele nos informa que: 

[...] o “trabalho” é a resposta mais presente no senso comum e, igualmente 

em várias pesquisas acadêmicas e institucionais. No entanto, essa resposta 

não satisfaz embora empiricamente observável. O corolário dela é que o 

trabalho como causa principal da evasão na EJA reifica-se, substancializa-se, 

coisifica-se (CARMO, 2010, p. 32, grifos do autor). 

  

O autor chama atenção para a forma com que o “trabalho” é tido e discutido como 

razão da evasão dos estudantes de EJA da escola. O uso dos temos “reifica-se” e “coisifica-

se” ratifica a crítica de Carmo (2010) para a aceitação que seja natural um jovem ou adulto, 

inseridos em uma sociedade capitalista desigual, procure um “trabalho” que exige de sua 

força barata, em detrimento de uma escolarização, que lhe é direito. No que diz respeito às 

pesquisas acadêmicas, a aceitação natural dá-se por meio do silenciamento de discussões mais 

aprofundadas, o que fica entendido ser o trabalho a razão única, mais reinante, que 

encaminham os estudantes para evadirem-se da escola. Citamos a pesquisa de Neri (2009), já 

discutida por Carmo (2010), como exemplo de estudo que reforça o trabalho como fator da 

evasão; já o estudo de Garcia (2013), consultado quando da nossa revisão de literatura, nos 

permite perceber um silenciamento na discussão que reafirma os fatores da evasão. 

Esta última autora, ao pesquisar sobre a evasão de pessoas jovens e adultas das 

classes dos anos iniciais da EJA, resumiu os “motivos de evasão” (GARCIA, 2013, p. 142) 

dos estudantes em 7 principais, quais sejam: “trabalho (9), condições financeiras (8), falta de 

motivação (6), segurança (5), dificuldades de aprendizagem (5), problemas de saúde (3) e 

outros (3)” (id. ibid.). A autora nos informa que esta lista de motivações, com a quantidade de 

respostas colocada entre parênteses, foi construída a partir das falas dos estudantes, as quais 

foram  
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[...] agrupadas por conjunto de motivos, o que não representa uma 

simplificação destes motivos, mas sim uma tentativa de (re)significação para 

melhor compreensão e análise, sendo que o número total de entrevistados 

não corresponde ao número de respostas, pois alguns apontaram mais de um 

motivo para não estarem na escola” (GARCIA, 2013, p. 142). 

 

Entendemos a tentativa de (re)significação da autora, com vistas a melhor analisar 

seus dados, mas ao mesmo tempo, compreendemos ser a perspectiva com que ela apresenta 

seu estudo reforça o pouco aprofundamento de pesquisas que trazem ou buscam explicar a 

evasão escolar, como assinalou Carmo (2010). Alguns pesquisadores esquecem que muitos 

dos retornos escolares destes estudantes de EJA, após ter iniciado uma vida no trabalho, é 

justamente o “trabalho”, que cobra uma certificação, um estudo (CARMO, 2010).  

Contudo, reconhecemos que não só o trabalho influencia nesse retorno e, 

possivelmente, a permanência dos estudantes na escola. Retornam eles para simplesmente dar 

continuidade aos estudos, ingressar em um curso que queriam fazer, por motivações de 

familiares, pessoas próximas ou por que “a gente sabe que na escola vai ter alguém te 

esperando [...] é o professor que tá lá, deixa a família dele, deixa de tá em aniversário dos 

filhos pra ta com a gente, a gente às vezes nem dá tanta importância” (MILETO, 2009, p. 

96)32. Retornam e permanecem, por que querem ser vistos como importantes em sua 

comunidade, e compreendem também que fazem parte daquele espaço escolar.  

Entendemos que eles estão mais presentes nos espaços escolares, pois entendem que 

lá estão as possibilidades de aprender novamente, e isto implica em uma possível 

transformação e mudança social em sua vida. É o retornar por conta do trabalho, por 

influência da mãe, para acompanhar os filhos nos estudos, por que tem uma pessoa lá 

esperando, que Fonseca (2012, p. 47) nos apresenta como sendo as motivações “externas e 

internas” que jovens, adultos e idosos acorrem, cada vez mais, aos bancos escolares.  

Compreendemos que o retorno e a permanência dos estudantes de EJA à escola, 

ligam-se também ao reconhecimento e legitimação da educação de jovens e adultos enquanto 

modalidade da Educação Básica e direito subjetivo, que formalizou o “acesso” destes às 

“instituições oficiais de ensino” (BRASIL, 1988; 1996). Contudo, entendemos que a definição 

de uma data para afirmar um marco legal, não necessariamente coincide com a 

operacionalização da lei. Como nos informa Haddad (2007), a descentralização da 

responsabilidade sobre a EJA, dada pela interpretação da LDB/96 como autonomia dos entes 

federativos, permitiu que esta modalidade fosse relegada a um segundo plano também pelas 

                                                
32 Fala de uma aluna ouvida por Mileto (2009, p. 96), quando perguntada sobre “... se a galera da turma da 

força para desistir?”. 
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políticas educacionais estaduais e municipais. O que resultou muito dos governos locais 

compreenderem a EJA apenas sob a função de reparação do direito negado dos sujeitos jovens 

e adultos terem acesso à escola.  

É acreditando que o reconhecimento e afirmação do direito de acesso e permanência 

(BRASIL, 1996, grifo nosso) não pode ser reduzido apenas ao acesso, que reafirmamos nossa 

pesquisa em discutir a permanência dos jovens e adultos nas escolas de EJA. Para isso, 

buscamos compreender, a partir das falas dos sujeitos entrevistados, o que lhes faz 

permanecer na escola.  
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo trazemos alguns resultados do material coletado e construído no 

percurso de nossa pesquisa. Retomamos este ponto para enfatizar que a leitura das entrevistas 

das estudantes e professoras nos encaminhou para organizar as tematizações realizadas nas 

análises de acordo com aproximações entre elas.  

 Enfatizamos que com as estudantes as observações ocorreram em sala de aula, já 

com as professoras, além deste espaço, as observamos em alguns momentos de Formações de 

professores e Planejamentos pedagógicos. Quando destas observações, percebemos haver 

relações entre os contextos daqueles espaços e suas falas nas entrevistas, o que resultou na 

construção de nossos metatextos, apresentados neste capítulo, envolvendo as temáticas 

estudadas e os espaços onde ocorreram as observações. 

 Assim, optamos por organizar este capítulo em duas partes: uma primeira, em que 

apresentamos os resultados das entrevistas e observações realizados com as professoras 

pesquisadas. Nesta parte destacamos as contribuições dos espaços de formações para as 

práticas pedagógicas das professoras, seus pontos de vistas sobre a permanência dos 

estudantes na EJA e nossos entendimentos sobre como as docentes constroem suas práticas 

pedagógicas matemáticas. 

 Finalizamos este capítulo com uma segunda parte, em que apresentamos os 

resultados das entrevistas e observações realizados com as estudantes. Nela destacamos os 

saberes matemáticos das estudantes, de que formas elas estabelecem aproximações com a 

matemática apresentada na escola, as suas vivências matemáticas em sala de aula, e as 

motivações e sentidos de suas permanências na EJA.  

 

4.1. Sobre as professoras da EJA 

 

4.1.1.  Os espaços de formações e as práticas pedagógicas das professoras 

 

 Neste tópico discorremos sobre as observações nos momentos de Formação de 

Professores e dos Planejamentos Pedagógicos, os quais as professoras, sujeitas da pesquisa, 

participaram quando de nossa estada em campo. Por se tratarem de momentos que se deram à 

parte do acompanhamento em sala de aula, onde as docentes estiveram em estudos discutindo 
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e refletindo sobre suas práticas, no referimos às Formações de professores e aos 

Planejamentos pedagógicos como espaços de formações. 

 A Formação de Professores trata-se de um espaço de formação em serviço oferecida 

a todos os docentes que lecionam nas escolas municipais de Sobral. Estas foram promovidas e 

acompanhadas por professores formadores da Escola de Formação Permanente do Magistério 

e Gestão Educacional (ESFAPEGE), e aconteceram durante o turno noturno, em uma escola 

da cidade, definida pela SEDUC-Sobral. Já o Planejamento Pedagógico é um momento de 

encontro das professoras com o núcleo gestor da escola em que lecionam. Os mesmos 

aconteceram na própria escola, sob o direcionamento de uma coordenadora pedagógica que 

acompanha as turmas e professores de EJA. Considerando que cada Formação de professores 

e Planejamento pedagógico ocorreu em um mesmo mês, optamos por apresentar nossos 

resultados em sequência cronológica, destacando, em seguida, nossas discussões sobre os 

mesmos, complementando-as com partes das entrevistas com as docentes. 

 Como apresentado em tópico anterior, a primeira Formação de professores ocorreu 

em 25 de janeiro de 2018, sob o formato de Seminário, onde aconteceu a abertura do referido 

ano letivo nas escolas municipais de Sobral. Nele ocorreu o acolhimento dos professores que 

lecionariam nas turmas de EJA no ano de 2018 e foi distribuída a matriz de referência de 

conteúdos que os mesmos deveriam trabalhar nas primeiras aulas do mês de fevereiro.  

 Nossa participação no Seminário ocorreu como palestrante. Desse modo, objetivando 

contribuir para a reflexão dos professores sobre suas práticas pedagógicas, direcionamos 

nossa fala no sentido de destacar a importância do diálogo e da escuta atenta dos jovens e 

adultos da EJA, principalmente, no tocante aos seus saberes matemáticos. Desta primeira 

Formação, uma observação que consideramos relevante foi a quantidade de mulheres que 

estariam como professoras das turmas de EJA, o que percebemos em campo, quando de nosso 

acompanhamento na escola pesquisada, onde todas as professoras da EJA são do gênero 

feminino. 

 A respeito do Planejamento pedagógico, nossa primeira observação ocorreu durante 

a Semana Pedagógica da escola, no dia 31 de janeiro e se deu em dois momentos: no turno da 

manhã, apresentamos nossa proposta de pesquisa de Mestrado; no turno da tarde, reunidos 

com as professoras da EJA, discutimos o documento “Proposta Pedagógica da EJA” da 

referida escola e a matriz curricular de Matemática da SEDUC-Sobral. Neste momento com 

as professoras propomos discussões, por meio de alguns questionamentos, no intuito de as 

docentes refletirem a respeito de suas práticas pedagógicas. Este encontro sinalizou um pouco 

do que presenciaríamos nas observações em sala de aula, no que se refere a relação entre 
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professoras e estudantes, suas aproximações com a matemática e de que formas elas elaboram 

suas práticas pedagógicas. 

 A segunda Formação de professores ocorreu no dia 19 de fevereiro. Esta foi 

organizada em 4 momentos, cada um com tempo estimado de 45 minutos para cada área 

curricular: Ciências, História/Geografia, Português e Matemática33. Percebemos que os 

formadores utilizam esse tempo para explanar sobre o conteúdo programático a ser trabalhado 

em suas áreas e apresentar propostas de atividades. 

 Ao analisar esta organização de tempo da Formação de professores, percebemos 

haver uma aproximação com o que a Professora A nos respondeu, quando perguntamos a 

mesma: Como aconteciam as Formações de Professores? 

Eram divididos os professores formadores de cada disciplina e a partir daí 

eles trabalhavam os temas, por que era Multi EJA e eram muitas atividades 

que vinha de cada segmento. Eles dividiam direitinho o tempo e tentavam 

passar como a gente deveria passar para os estudantes, mas é claro que só a 

gente sabia da vivência e da realidade. 

 

 Quando a Professora A diz “eles dividiam direitinho o tempo e tentavam passar 

como a gente deveria passar para os estudantes”, compreendemos que esta Formação se 

tratava de um espaço onde os professores “aprendem” a como fazer na prática. Resulta disso, 

a organização da mesma em tempos de 45 minutos, possivelmente, intentando representar os 

tempos de aulas nas turmas de EJA. Esta fala também nos permite a compreensão de a 

Formação poder ser entendida como uma busca pela padronização da prática pedagógica dos 

professores, em detrimento das diferenças dos estudantes (BRASIL, 2000). Contanto, a fala 

da Professora A, “[...] mas é claro que só a gente sabia da vivência e da realidade”, aponta 

para o entendimento de que ela tem suas maneiras e formas próprias de lidar com os 

estudantes. 

 Ressaltamos que os resultados e discussões aqui trazidos referem-se, 

especificamente, aos nossos acompanhamentos das Formações de professores nos momentos 

da área curricular Matemática. Nesse sentido, após a leitura do conteúdo desta segunda 

Formação e do que o formador chamou de “cronograma de atividades da EJA”, os 

professores foram organizados em grupos para discutirem e estudarem a atividade 

complementar que foi distribuída. Durante as discussões, duas falas foram comuns a todos os 

professores: o nível elevado das questões e as interpretações de uma mesma resposta. Este 

                                                
33 A partir desta segunda Formação os professores eram organizados em salas separadas, selecionados de acordo 

com o nível de EJA em que lecionavam: se apenas do Primeiro Segmento, do Segundo Segmento ou da EJA 

Mista. Desta maneira, as professoras sujeitas de nossa pesquisa ficaram na sala de professores de EJA Mista. 



    114 
 

nosso entendimento dialoga com a resposta da Professora B, quando a perguntamos: Qual a 

contribuição da Formação de professores para sua prática em sala de aula? 

Eu acho muito bem elaborada. A cada ano que se passa eles estão 

melhorando bastante. Mas para a minha prática eu acho muito alto o nível, 

por que eles seguem os livros direitinho, muito bem elaboradas as 

dinâmicas. O que eu aproveito são as dinâmicas, só com outro nível, por 

que os alunos não acompanham de jeitinho que está lá no livro de Português 

e Matemática. Eles não conseguem.  
 

 Compreendemos que a Formação de professores contribui para a prática da 

Professora B, embora ela considere “muito alto o nível” com que “eles” – formadores – a 

desenvolvem, pois, “seguem direitinho” os conteúdos dos livros didáticos. Ainda assim, ela 

aproveita mais as “dinâmicas”, mesmo que seja “com outro nível”, talvez, mais de acordo 

com o que ela entender ser a realidade dos estudantes e os conhecimentos destes. Esta 

segunda Formação de professores foi finalizada com uma socialização do que foi discutido 

nos grupos de professores e com uma avaliação dos mesmos sobre o referido momento de 

estudo. 

 O segundo Planejamento pedagógico ocorreu no dia 23 de fevereiro. Na ocasião 

estiveram presentes as professoras e a coordenadora pedagógica que acompanha as turmas de 

EJA. As professoras tiveram um espaço para falar sobre como estavam suas turmas e como 

foram os primeiros dias de aulas. Houve a entrega dos livros didáticos que seriam adotados na 

EJA. Ao analisarem os livros de Matemática, as professoras destacaram que algumas 

atividades poderiam ser trabalhadas com todos os estudantes, pois, “envolvia um mesmo 

conteúdo”. O momento foi finalizado com a distribuição do cronograma de conteúdos das 

áreas curriculares e da grade de horário de aulas que a escola adotaria para as turmas de EJA, 

a partir do mês de março.  

 Em nossas observações percebemos haver uma interação positiva entre as 

professoras e entre estas e a coordenadora pedagógica. O momento foi mais de a 

coordenadora ouvir das professoras como as mesmas procederam em suas práticas para, 

então, construírem juntas um direcionamento a ser seguido ao longo do ano letivo. Duas falas 

foram reforçadas neste segundo Planejamento: “focar na aprendizagem dos estudantes” e 

“elaborar aulas dinâmicas”. Tais falas nos possibilitaram a compreensão das práticas 

pedagógicas das professoras, quando observando as turmas. 

 A terceira Formação de professores ocorreu no dia 12 de março. O conteúdo de 

Matemática proposto abordaria: as operações adição e subtração, para as turmas de EJA I e II; 

multiplicação e divisão, para as turmas EJA III e IV. Os professores formaram grupos para, 
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segundo sugeriu o formador, “estudar a atividade”, que seria responder as questões 

propostas, discutir sobre possíveis adaptações e práticas a serem trabalhadas com as operações 

matemáticas. Ao final, os grupos expuseram oralmente suas propostas de atividades e 

materiais didáticos que poderiam ser trabalhados com os conteúdos estudados. 

 O terceiro Planejamento pedagógico que acompanhamos ocorreu no dia 23 de março. 

Neste, as professoras dispuseram de um tempo para comentar sobre suas práticas e como 

tinham ocorrido suas aulas, após o planejamento anterior. A partir de algumas falas das 

professoras, percebemos que umas das dificuldades por elas apresentadas seria o 

acompanhamento dos estudantes, no sentido de “trabalhar com níveis diferentes e, ao mesmo 

tempo, dar atenção para todos os alunos, tirar as dúvidas de cada um”, como disse a 

Professora A. Diante do que se encaminhava nas discussões sobre matemática e dificuldade 

de lidar com uma turma multisseriada, a proposta apresentada pelas professoras foi 

“trabalhar mais com o lúdico”, envolvendo um mesmo conteúdo com todos os estudantes. 

 A respeito dos Planejamentos Pedagógicos, compreendemos que, embora nestes 

espaços as professoras dialogassem mais sobre suas vivências de sala aula, ainda assim 

entendemos que elas buscavam orientação de como proceder com suas práticas em sala de 

aula. Isso nos permitiu compreender também que para as docentes, os Planejamentos 

Pedagógicos, assim como as Formações de Professores, tratava-se de um espaço onde elas 

iriam aprender como lecionar para estudantes jovens e adultos. Tal sentido pode ser entendido 

no documento municipal “Proposta de Estratégico da EJA, PEEJA” (SOBRAL, 2005) onde 

podemos ler em seu tópico 14, sobre a “Proposta de Formação Humana e capacitação técnica 

do município de Sobral” (SOBRAL, 2005, p. 25) que: 

O que almejamos com a formação humana e capacitação técnica dos/as 

professores/as da EJA é o preparo prático e teórico para interagir junto a esta 

parcela de estudantes, estabelecer o exercício do diálogo e evitar o trágico 

fenômeno da recidiva e da evasão (SOBRAL, 2005, p. 25). 

 

Esta “formação humana e capacitação técnica” citados acima são compreendidas 

quando, no referido documento, especifica-se: 

Definindo-se a primeira (formação): treinar as emoções e o entendimento do 

professor ou da professora, de modo que possa sempre se relacionar com 

seus alunos e alunas na biologia do amor (respeito mútuo) e interagir com 

eles e elas sem censurar a sua maneira de ser. A segunda (capacitação) visa 

criar um espaço de conhecimentos reflexivos e de capacidades de ação no 

professor ou na professora, para que possam guiar seus alunos e alunas na 

contínua ampliação dos conhecimentos reflexivos e da capacidade de ação, 

apenas corrigindo o seu fazer e não o seu ser (SOBRAL, 2005, p. 26, grifos 

no original). 
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 Na citação do documento acima destacamos os termos “capacitação técnica” e 

“preparo prático e teórico”, e os aproximamos ao que a Professora A disse, referindo-se que 

na Formação, os formadores tentavam ensinar como eles, professores, deveriam “passar para 

os estudantes”. Esta aproximação permite reafirmarmos nossa compreensão de que estes 

espaços de formações buscam uma padronização das práticas dos professores de EJA.  

 Contudo, percebemos haver um distanciamento entre o conteúdo presente no 

documento, sobre o que se “almeja” com a formação de professores, e o que é posto em 

práticas pelos formadores. Compreendemos haver, no documento, um entendimento voltado 

para “treinar as emoções” dos professores, por meio da prática de uma “biologia do amor”, de 

modo que estes possam se relacionarem empaticamente com os estudantes. Já na prática, 

percebemos que os formadores buscam mostrar aos professores como resolver as atividades 

propostas. Especificamente nos momentos de Matemática, em todas as Formações de 

professores acompanhadas, buscou-se explicar, por meio de vivências, como os professores 

da EJA poderiam explorar problemas e conteúdos matemáticos em suas aulas. 

 Encaminhamos nossas compreensões de que estes espaços de formações influenciam 

no modo com os professores da EJA executam suas aulas, e no sentido que estes entendem 

suas práticas pedagógicas como ações que visam dar resultados por meio do ensinar e 

aprender os conteúdos das áreas curriculares. Entendemos que isso reflete na figura de 

professor de EJA que deseja-se formar nas escolas municipais de Sobral, qual seja, o de 

professor dominante dos conteúdos que, ao mesmo tempo precisa ter a mente clareada em 

uma “formação humana” onde se pensa uma “pedagogia e metodologia definidas” no 

“diálogo”, mas que prevalecem as “orientações” em que os formadores ensinam como eles 

“devem fazer” em suas práticas. 

 

4.1.2.  O que nos dizem as professoras sobre suas práticas pedagógicas matemáticas 

 

Neste tópico destacamos que um objetivo específico de nossa pesquisa foi analisar as 

práticas pedagógicas matemáticas das professoras de EJA. Nesta perspectiva, frisamos que as 

considerações aqui tecidas se entrelaçam às apresentadas no tópico anterior, em que 

analisamos questões prementes relacionadas aos acompanhamentos e observações das 

professoras nos espaços de formações. 

Para este momento de nossas discussões nos detemos em analisar os materiais 

elaborados das entrevistas realizadas com as professoas. A partir dos mesmos, apresentamos 

as formas com que as docentes elaboram suas aulas na disciplina Matemática e um possível 
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sentido de prática pedagógica. Enfatizamos que as turmas de EJA acompanhadas em nossa 

pesquisa são do tipo multisseriadas, contemplando estudantes do Primeiro Segmento (níveis 

de EJA I e EJA II) e do Segundo Segmento (níveis de EJA III e EJA IV) em uma mesma sala 

de aula. Desta maneira, explicitamos que as docentes pesquisadas desenvolveram a função de 

professoras polivante nas turmas multisseriadas de EJA. 

 Destacamos que as entrevistas com as professoras ocorreram antes do início do ano 

letivo 2018, e para elaboração de nosso roteiro, levamos em consideração as especificidades 

das mesmas enquanto sujeitas na escola e em nossa pesquisa. Dessa maneira, as práticas 

pedagógicas das professoras foram percebidas a partir de uma primeira pergunta, qual seja: 

Como você elabora suas aulas para as turmas de EJA? A Professora A, nos deu a seguinte 

resposta: 

Eu faço o seguinte: quando eu vou planejar eu começo pela EJA I. Como os 

alunos da EJA I estão começando agora a conhecer as letrinhas e tudo, eu 

tentava pegar uma atividade diferenciada. Às vezes eu conseguia fazer uma 

mesma atividade, por exemplo, se fosse Ciências. O EJA I não, por que 

ainda estavam começando a ler, mas a partir da EJA II eu tentava pegar o 

mesmo tema e aplicar com todos, só que cada um com a sua dificuldade. 

Isso foi pensado no planejamento, eu achei legal a ideia, ai resolvemos 

trabalhar desse jeito. Alguns conteúdos davam para adaptar, trabalhar no 

todo, mas dividindo a turma, cada um na sua necessidade; outros conteúdos 

não dava, ai eu trabalhava de outra forma, que seria trazendo umas 

atividades diferenciadas. 

  

 Desta maneira, compreendemos que as atividades propostas pela Professora A, são 

pensada, possivelmente, na tentativa de contemplar as “dificuldades” de cada estudante, o 

que ela se refere também como sendo uma “necessidade” deles. Isso nos leva a entender que 

a professora desenvolve “uma especial sensibilidade para trabalhar com a diversidade” 

(BRASIL, 2002, p. 33) das turmas de EJA, já que em sua turma depara-se com “educandos 

com diferentes bagagens culturais” (id.ibid.).  

 A respeito da prática pedagógica, fizemos a mesma pergunta para a Professora B que 

nos respondeu: 

Eu faço meu plano semanal. Eu tenho o anual e faço o semanal. Eu utilizo o 

livro, por exemplo, de Português e seleciono os textos, a parte gramatical. 

Não uso o livro todo e trago muitos textos. Eu trabalho assim, com o livro 

deles, não todo e, paralelamente, atividades complementares. É diferente da 

EJA I para a EJA IV, por exemplo. São conteúdos diferentes, só que quando 

chega na leitura, interpretação, eu unifico as turmas. 

 

 A fala da Professora B ao dizer “quando chega na leitura, interpretação, eu unifico 

as turmas”, permite-nos perceber uma aproximação com a prática da Professora A, no sentido 
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que ambas nos dizem trabalhar agrupando os estudantes de níveis diferentes da EJA, em 

determinadas atividades. A Professora B nos deixa claro utilizar o livro didático, “não todo”, 

e fazer uso também da estratégia pedagógica de trabalhar “atividades complementares”. A 

docente nos diz selecionar algumas partes do livro didático, o que nos permite entender que 

esta seleção refere-se à escolha do que ela entende como estando de acordo com o nível de 

conhecimentos dos estudantes. 

 Nas falas das duas professoras, percebemos que com relação à seleção do que seria 

trabalhado em suas turmas, as mesmas levam em consideração os “conteúdos” de cada 

disciplina: “Eu tinha que saber dividir os conteúdos, por que nem todo mundo alcançava”, 

nos diz a Professora A, já a Professora B, fala que “são conteúdos diferentes”, mas ainda 

assim, organiza os estudantes de forma unificada ao trabalhar leitura com os mesmos. Nestas 

falas sobre suas práticas, percebemos uma preocupação das docentes em dar conta do 

“conteúdo”, possivelmente, aquele proposto na matriz de referência, por elas recebido na 

primeira Formação de Professores. 

 Decerto compreendemos como desejável esta ação das professoras adaptarem e 

selecionarem as atividades dos estudantes de acordo com os níveis de aprendizagem de cada 

um na tentativa também de complementar o material orientado pela Formação de Professores. 

Entretanto, ressaltamos que é preciso haver um cuidado nesta adaptação, no sentido de, 

enquanto professores, não cairmos em truísmos de qualquer tipo de atividade contribui para a 

aprendizagem dos estudantes. Cabe-nos estar cientes de que a lida com o público de jovens, 

adultos e idosos, que estão em turmas de EJA, exige que o professor esteja 

[...] preparado para interagir empaticamente com esta parcela de estudantes e 

de estabelecer o exercício do diálogo. Jamais um professor aligeirado ou 

motivado apenas pela boa vontade ou por um voluntariado idealista e sim 

um docente que se nutra do geral e também das especificidades que a 

habilitação como formação sistemática requer (BRASIL, 2000, p. 56). 

 

 Aproveitando que a Professora A discorria sobre sua prática pedagógica, realizamos 

outra pergunta, no intuito de captar esta prática no tocante as aulas de Matemática. Indagamos 

a mesma: Como você elabora as aulas de Matemática da EJA? 

Então, a partir do material que a gente recebia na Formação e do livro que 

a gente tinha, a gente começava a pensar, a trabalhar aquele conteúdo na 

sala de aula. Geralmente eu pegava muitas atividades na internet, imprimia 

e levava; por exemplo, a questão de conjunto, a quantidade de coisas que 

tinha ali, a multiplicação. O meu EJA II pegava a mesma multiplicação da 

EJA IV, as contas simples eles pegavam. Então eu conseguia trabalhar a 

matemática em geral assim. 
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 A fala da Professora A, quando nos diz, “então eu conseguia trabalhar a matemática 

no geral assim”, reitera seu “desafio” em lecionar em uma turma multisseriada e aponta um 

entendimento de que sua prática pedagógica matemática está orientada também pelo 

“material” que ela “recebia na Formação”. Percebemos que ela busca, como disse 

anteriormente, adaptar-se “a dificuldade” dos estudantes: “pegava muitas atividades da 

internet”, possivelmente, “adaptadas” ao que ela entende ser os níveis de “dificuldades” 

deles.  

 Complementando a resposta da pergunta de como elabora suas aulas de Matemática 

na EJA, a Professora A nos diz que um de seus desafios na matemática era “quando ia 

resolver problemas” com os estudantes, e segue nos dizendo: 

Tinha aluno que não sabia ler, mas fazia conta como ninguém. Quando eu ia 

trabalhar problemas eles não sabiam ler o problema, eu lia o problema para 

eles: Gente como é que a gente vai armar isso aqui? Tá aqui o problema, 

quem que vem primeiro? A gente vai colocar primeiro o quê? A quantidade 

de quê? Ai eles já formavam. Eles não sabiam ler, mas eles já formavam o 

problema, só na hora de eu começar a falar já entrava na cabeça deles. Isso 

daí veio lá da Formação de Professores, por que a gente vê relatos, na 

nossa Formação da EJA, que ajuda bastante. 

 

 A resposta da Professora A nos permite a compreensão de existir, na turma Multi 

EJA A, estudantes que estão em fase de alfabetização, sendo estes, por ela caracterizados 

como aqueles que não sabem ler. Contudo, entendemos que o “ler” dito pela referida 

professora esteja ligado apenas à decodificação dos códigos da Língua Portuguesa (SOARES, 

2004a), pois como ela mesma declara: “Tinha aluno que não sabia ler, mas fazia conta como 

ninguém”. Neste ponto compreendemos que a Professora A apresenta uma visão limitada de 

que entre aprender matemática e fazer uso da leitura existe uma relação dissociável.  

 O fato de a Professora A achar que alguns estudantes “não sabiam ler o problema”, 

permite a mesma adotar um tratamento específico para com estes, qual seja, o de realizar a 

leitura do enunciando das questões de matemática. Esta leitura era orientada na Formação de 

Professores, como ela nos informa: “isso daí veio lá da Formação de Professores, por que a 

gente vê relatos, na nossa formação da EJA, que ajuda bastante”. Acreditamos que com esta 

estratégia de ler para os estudantes, a Professora A faz com que os mesmos se tornem 

dependentes de suas explicações, que entendemos também ser uma “ajuda” para eles 

resolverem os problemas matemáticos. Entendemos, pois, estar a referida professora, 

possivelmente, diminuindo as possibilidades de compreensão da leitura matemática por parte 

dos estudantes.  
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 Esta leitura seguida de algumas explicações, adotada pela Professora, A nos permite 

interpretar sua prática pedagógica como uma ação que visa mais facilitar e ajudar os 

estudantes a chegarem ao resultado final, na resolução do problema, do que ao processo de 

leitura e interpretação dos mesmos para esta resolução. No sentido de Fonseca (2012), seria 

uma prática fadada em questões atitudinais de ajudar o estudante ao invés de buscar 

compreender o que e o como ele faz em suas atividades matemáticas. Na perspectiva de 

Franco (2015), seria uma prática, mesmo que pedagógica, tecnologicamente elaborada para se 

chegar a uma resposta final, com a resolução da atividade.  

 No que diz respeito à Professora B, o fato de ela nos relatar que trabalhava em parte 

o livro didático nos deixou curiosos. Isso nos levou a perguntá-la: Você utilizava os livros 

para as atividades de matemática? 

O conteúdo eu aproveito em parte. Eu pego um material mais simples, um 

conteúdo mais simples. Na Formação eles começam do mais simples e vão 

aumentando o nível de dificuldades. Ai esse nível de dificuldades os alunos 

não alcançam, por que não adianta, eles ficam tudo assustado. Eu tenho até 

medo da evasão, por que eles começam a ver que não estão entendendo, não 

estão pegando, ai se sentem frustrados. Então eu não faço isso. 

 

 Percebemos que a Professora B faz uma relação de causa e efeito entre a evasão dos 

estudantes e sua prática em sala de aula: na medida em que ela, possivelmente, aumentasse o 

“nível de dificuldade” das atividades, talvez os estudantes ficassem “frustrados” e acabassem 

por evadirem-se da escola. Diante isso, a mesma, prefere ir bem “rasteiro”, temendo perder 

os estudantes, conforme complementa sua resposta da pergunta acima: “Então eu vou bem 

baixinho, rasteiro mesmo e, aos pouquinhos eu vou subindo, ai quando chega em um nível 

alto, eu tenho que parar um pouquinho”. 

 Compreendemos que a Professora B, ao nos dizer, em fala anterior, que trabalha 

“atividades complementares” ao livro, possivelmente, tais atividades seriam, assim como da 

Professora A, “diferenciadas”, no sentido de estarem mais fáceis para os estudantes que têm 

mais dificuldades em matemática. O que nos permite entender o “eles crescem assim, não no 

nível proposto no livro”, da fala da Professora B.  

 A respeito da prática pedagógica matemática da Professora B, perguntamos: Como 

você elaborava as aulas de Matemática da EJA? 

Quando eu vou ensinar matemática, eu levo coisas da vida dos estudantes, 

tipo exemplos, pra ser mais prático. Levava e levo atividades, contas de 

adição, subtração. Da multiplicação, ainda só o dobro e o triplo, para ver o 

que eles vão fazer, pois, dependendo da minha avaliação de cada aula vai 

acontecendo, eu vou elaborando as minhas próximas aulas. 
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Ao dizer que levava exemplos da vida dos estudantes, entendemos que a Professora 

B busca contextualizar as atividades de matemática. Contanto, o “mais prático” nos intriga, 

permitindo-nos pelos menos duas compreensões: uma que estaria ligada à aprendizagem dos 

estudantes, no sentido que estes aprendessem de maneira mais rápida o que ela propunha na 

aula; e outra, que estaria mais ligada à sua metodologia, ou praticidade de ela explicar 

determinado conteúdo matemático. Ambas as compreensões convergem para o comum 

entendimento de aprendizagem reduzida ao aprender a fazer as contas de matemática.  

Ao falar que “da multiplicação” ela trabalha “só o dobro e o triplo”, tecemos uma 

aproximação sobre o entendimento que a referida professora tem sobre o “nível de 

dificuldades” dos estudantes. Nesta fala da Professora B sobre sua prática pedagógica 

matemática, percebemos também haver possíveis influências do que é repassado nos 

momentos de Formação dos professores, onde lhe é sugerido trabalhar os conteúdos escolares 

“do mais simples” e ir “aumentando o nível de dificuldade” para os estudantes de cada nível 

de EJA. 

Compreendemos que, embora sejam professoras que lecionem em diferentes turmas 

de educação de jovens e adultos de uma mesma escola, suas falas apontam para o 

entendimento de haver influências de seus estudos nas Formações de professores e dos 

Planejamentos pedagógicos, sobre as formas com que elas elaboram e constroem suas práticas 

em sala de aula. Dentre as influências, destacamos as estratégias pedagógicas por elas 

utilizadas: as atividades “complementares” ou “diferenciadas” que, de acordo com as 

mesmas, estariam mais próximas às especificidades de cada estudante. 

De uma maneira geral, nossas interpretações sobre as entrevistas das professoras, nos 

permitem uma compreensão de que, embora as Professoras A e B busquem contextualizar 

suas aulas de Matemática, levando “coisas da vida deles”, como sugere a Professora B, ainda 

assim, entendemos que suas ações nas aulas desta disciplina, incidem sobre uma concepção de 

prática pedagógica que estaria liga a transmissão do conteúdo matemático e das formas de 

resolver as contas ou os “problemas”, como apontou a Professora A. Esta prática, mesmo 

sendo pedagógica, pois as mesmas têm intencionalidades para com suas ações em sala de aula 

com os estudantes, é caracterizada, segundo Franco (2016), como sendo elaboradas para o fim 

único da transmissão de conteúdos escolares. Não obstante, percebemos que o “conteúdo” é 

uma das maneiras que as professoras utilizam para selecionar as atividades e os estudantes 

dentro das turmas.  
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4.1.3.  A permanência dos estudantes na EJA sob as perspectivas das professoras 

 

 Neste tópico centramos nossas discussões sobre a temática Permanência na EJA. 

Buscamos captar, nas entrevistas com as professoras, que fatores elas consideram influenciar 

para os estudantes estarem na escola e que estratégias as mesmas utilizariam para contribuir 

com essa permanência. 

 Dessa maneira, uma primeira pergunta direcionada às professoras foi: Que motivos 

você considera que levariam os estudantes a permanecerem em seus estudos na EJA? A 

Professora A nos respondeu: 

Acredito que a parte de valorizar esses alunos é uma coisa primordial para 

quem trabalha na EJA. A gente sabe que a EJA tem evasão, eles trabalham 

o dia inteiro. É chato até quando gente que vai à faculdade e a aula não é 

tão gratificante, imagina para quem trabalha o dia todinho no sol e chega à 

noite querendo aprender alguma coisa e a aula não tem motivação 

nenhuma. Ai foi pensado com os professores a questão de todo mês a gente 

celebrar os aniversariantes. Tudo era por conta dos professores. Teve um 

aluno meu que disse que nunca na vida ele tinha tido uma festa de 

aniversário, e a oportunidade que ele teve foi na escola. Quem faltava 

menos também a gente fazia o quadro de Aluno destaque. Era uma 

competição só. Tinha gente que não faltava por nada. Olhe, na enchente, 

não foi uma enchente, mas toda vez que chove a estrada fica coberta de 

água, faltaram quase todos os alunos, menos uma aluna que sempre estava 

lá. Só foi eu e essa aluna nesse dia. 

 

 A resposta acima explicita algumas estratégias utilizadas pela Professora A e que, 

segundo ela, “foi pensado com os professores”: comemorar os aniversariantes do mês e o 

Quadro Aluno destaque. Estas são tidas, pela referida professora, como ações de valorização 

dos estudantes, o que ela considera “primordial para quem trabalha na EJA”. A mesma 

segue explicando os resultados destas estratégias e, pela sua fala, percebemos que as mesmas 

tiveram êxito, como o Quadro Aluno destaque: “[...] toda vez que chove a estrada fica 

coberta de água, faltaram quase todos os alunos, menos uma aluna que sempre estava lá. Só 

foi eu e essa aluna”. 

 Entendemos que tais ações estão diretamente ligadas à prática pedagógica da 

Professora A, tendo em vista que elas contribuíram para que os estudantes continuassem 

frequentando a escola. Além disso, ao referir-se sobre o “valorizar esses alunos”, 

compreendemos a intencionalidade das ações direcionadas para um objetivo de acolhimento 

dos estudantes na escola. Percebemos que um  sentimento de empatia, dado pela experiência 

da Professora A como estudante universitária, a fez refletir sobre sua prática com os jovens e 

adultos: “É chato até quando gente que vai à faculdade e a aula não é tão gratificante, 
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imagina para quem trabalha o dia todinho no sol e chega à noite querendo aprender alguma 

coisa e a aula não tem motivação nenhuma”. 

 Compreendemos que ao colocar-se no lugar de um estudante da EJA a Professora A 

reconstrói seu pensamento enquanto docente, passando a percebê-los “como novos 

personagens, com suas paixões, medos, esperanças e frustrações. Novas imagens, novos 

sujeitos que começam a falar, sem medo de falar de suas linguagens” (ARROYO, 2014, p. 

50). É talvez por esse sentimento de empatia e de permitir o diálogo em sala, que o estudante 

vai sentir-se à vontade em relatar sua vida, o que a docente nos diz: “[...] que nunca na vida 

ele tinha tido uma festa de aniversário, e a oportunidade que ele teve foi na escola”. 

 A mesma pergunta foi realizada para a Professora B, que nos deu a seguinte resposta: 

Assim, o que eu vejo muito que causa evasão, alguns são pela droga que, 

infelizmente tem, e o cansaço do trabalho né. Muitos dizem que querem 

terminar aqui para fazer o ensino médio e conseguir uma profissão. A gente 

conversa muito, estimula eles para não desistirem, para terminarem e se 

qualificarem, fazer um curso. Acredito que nossas aulas sendo dinâmicas, 

usando estratégias diferentes, faça com que esses alunos fiquem 

estimulados. 

 

 A resposta da Professora B nos permite compreender que ela entende que os 

estudantes estão na escola em busca de concluir os estudos para, quem sabe, conseguirem um 

trabalho. Conhecendo o perfil da turma em que a Professora B leciona, entendemos ser 

possível que ao falar sobre o “conseguir uma profissão”, ela esteja referindo-se aos mais 

jovens que se encontram desempregados. Por outro lado, quando a mesma diz ser o “cansaço 

do trabalho” uma “causa da evasão”, ela refere-se aos estudantes mais adultos e idosos que 

já trabalham.  

 Esta relação feita pela Professora B entre os fatores “trabalho” e “evasão” dos 

estudantes da EJA, é uma percepção que corrobora com os estudos de Carmo (2010) quando 

este nos informa que o primeiro fator (trabalho) ainda é visto em pesquisas em educação 

apenas como influenciador do segundo (evasão). Além disso, sinaliza Carmo (2010) que 

algumas pesquisas pouco consideram que os estudantes estão na escola por que seus 

“trabalhos” lhes cobram certificação escolar ou por pretenderem futuramente trabalhar, como 

é o caso referido pela Professora B, ao nos dizer: “Muitos dizem que querem terminar aqui 

para fazer o ensino médio e conseguir uma profissão”. Entendemos que a referida professora 

reconhece que suas práticas podem influenciar sobre a permanência dos estudantes na escola, 

isto fica claro quando ela nos informa: “Acredito que nossas aulas sendo dinâmicas, usando 

estratégias diferentes, faça com que esses alunos fiquem estimulados”.  
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 Aproveitando-nos de que as respostas das professoras direcionavam uma 

interpretação sobre suas práticas pedagógicas, na sequência da pergunta anterior fizemos 

outra, no intuito de captar uma relação com as aulas de Matemática: Como você considera 

que as aulas de matemática podem contribuir para a permanência dos estudantes na escola? 

A Professora A nos deu a seguinte resposta: 

Sendo uma aula mais dinâmica eles com certeza permaneceriam. Quanto a 

isso, lá na Formação a gente aprendia músicas para poder lembrar as 

regras de matemática, sempre tinha algumas coisas assim, que a gente 

levava para a sala de aula e dava muito certo. Eles diziam que deixar o 

pessoal da EJA solto, em uma aula monótona, não dava certo. Tinha que 

motivar, tinha que estimular. 

 

 

 A referida professora é enfática ao nos informar que “com certeza” os estudantes 

permaneceriam na escola se as aulas de Matemática fossem “mais dinâmicas”. Em uma 

primeira leitura compreendemos que a Professora A entende suas aulas de Matemática como 

dinâmicas. No tocante à sua prática pedagógica matemática, ao informar que “aprendia 

músicas para poder lembrar as regras de matemática”, entendemos que ela se refere à 

dinâmica pelo viés da ludicidade, podendo trabalhar com musicalização em sala de aula, por 

exemplo. 

 Para a mesma pergunta, a Professora B nos respondeu a seguinte resposta: 

Assim, a gente sabe que a EJA é uma modalidade diferente, é uma 

modalidade especial. A gente quer sim nosso aluno todo dia na sala de aula, 

mas eles têm filhos, família, trabalham durante o dia. A gente precisa ter 

essa flexibilidade sabe, de dizer assim, ta bom, falte, mas pelo menos me 

avise. Sobre a matemática, eu acho que as aulas mais dinâmicas fazem eles 

estar na escola, trabalhar da forma como eles aprendam, de acordo com a 

realidade deles. Ai sim, ajuda mais a conter a evasão. 

 

 

 A resposta da Professora B aproxima-se da Professora A, no sentido em que ambas 

falam de “aulas mais dinâmicas”. Contudo, ao analisar esta resposta da Professora B, 

entendemos estarem às aulas dinâmicas ligadas ao que ele entende como “atividades 

diferenciadas”. O fato de trabalhar com este tipo de atividades a leva entender estar 

construindo uma prática pedagógica dinâmica. Esta fala da professora reitera duas outras, 

anteriormente citadas por ela, nas quais a mesma afirma elaborar suas aulas de Matemática 

partindo da realidade dos estudantes, com o intuito de ser “mais prático”, e que da Formação, 

aproveita as dinâmicas, mas “com outro nível”, por considerá-las de nível alto à realidade de 

sua prática. 
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 Em ambos os casos, as respostas das professoras convergem para um entendimento 

comum de que sendo as aulas de Matemática mais dinâmicas, os estudantes permaneceriam 

na escola. Além deste entendimento, cabe-nos destacar que as docentes relatam as aulas 

dinâmicas partindo de seus pontos de vistas. O que não necessariamente seriam os mesmos 

das estudantes.  

 Empenhados em melhor compreender as percepções das professoras, pedimos as 

mesmas para descreverem uma estratégia pedagógica, na qual elas entendessem contribuir 

para a permanência dos estudantes na escola. A questão proposta foi: Descreva uma 

estratégia que você acha que contribuiria para a permanência dos estudantes na EJA. A 

Professora A fez as seguintes sugestões: 

Trabalhar em grupo. Esta foi uma das minhas metodologias e que eu faço 

até hoje.Eu já usei em outras salas de aula, quando nos estágios da 

faculdade, daí resolvi levar para a EJA. Como eu disse, os aniversariantes 

do mês, era uma estratégia de motivação. Projetos sobre a frequência, quem 

faltava menos a gente dava uma estrela: o aluno destaque era o que faltava 

menos, o nome dele ia lá para o cartaz dos estaques. E trabalhar com 

apresentação de cartazes: fizemos uma atividade, eles apresentavam para os 

outros, depois tudo era colocado na parte da EJA. Às vezes eu chegava na 

sala e eles estavam tão cansados que eu chegava falando: - Levanta o ânimo 

meu povo, vamos animar, vamos fazer atividades diferentes hoje. Ai fazia. 

 

 Partindo de sua experiência, a Professora A reafirma as ideias de trabalhar os 

aniversariantes dos meses e com projetos de estímulo à frequência escolar, como exemplos de 

estratégias para a permanência dos estudantes. Além destas, a referida professora traz o 

trabalho em grupo e com apresentações de cartazes como outras sugestões. Percebemos que a 

docente se preocupa com a estima dos estudantes, quando ela, retomando a “motivação” de 

sua fala anterior, nos diz que ao chegar na sala de aula e ver os estudantes falava:“ - Levanta 

o ânimo meu povo, vamos animar, vamos fazer atividades diferentes hoje. Ai fazia”. 

 A Professora B, ao responder sobre as estratégias diz:  

A gente precisa dar voz esses alunos. Eles sabem muita coisa, por isso eu 

acho que sendo aulas dinâmicas e com diferentes tipos de atividades, eles 

passariam a gostar mais da escola. Uma estratégia seria partir do que eles 

entendem e sabem de matemática, por exemplo, para então começar os 

conteúdos. Trabalhar com jogos didáticos é uma boa saída. Mas, claro, tudo 

isso a gente precisa planejar e ver se realmente contribui para a 

aprendizagem deles. 

 

 Esta resposta da Professora B reafirma nossa compreensão de que as “aulas 

dinâmicas” por ela citadas referem-se às atividades que ela entende como “diferenciadas”. O 
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dinamismo que ela se refere a estas atividades teria como base o “ouvir” dos estudantes o que 

eles “entendem e sabem de matemática”.  

 Compreendemos a intenção da Professora B como positiva, no que diz respeito à 

escuta dos jovens e adultos, para então, pensar estratégias. Contudo, entendemos que apenas 

ouvi-los e saber o que eles sabem para, em seguida, “começar os conteúdos”, como a mesma 

sinaliza, seria reduzir os saberes das vivências dos estudantes a simples pontos de partidas 

para os conteúdos curriculares. De outra forma, entendemos que seria hierarquizar os 

conteúdos curriculares como superiores aos das vivências dos estudantes. A referida 

professora, ao sugerir o uso dos “jogos didáticos”, finaliza enfatizando que não apenas estes, 

mas também a ação de escuta dos saberes dos estudantes precisa estar planejada e dentro de 

um limite de contribuição para a “aprendizagem deles”. Isso nos permite compreender um 

sentido de prática com uma intencionalidade pedagógica. 

 Em uma análise geral, compreendemos que as professoras entendem suas práticas 

pedagógicas como um possível fator de influência para a permanência dos estudantes na EJA. 

Estas práticas, apresentadas em suas falas como “aulas”, segundo as docentes, teriam melhor 

contribuição para esta permanência se fossem elaboradas seguindo estratégias diversificadas, 

seja por meio do uso de atividades diferenciadas, jogos didáticos ou músicas, o que para as 

mesmas seriam “aulas dinâmicas”. 

 

4.1.4.  A prática pedagógica matemática na turma Multi EJA A 

 

 Neste tópico apresentamos os resultados de nossas observações das aulas de 

Matemática, que foram acompanhadas durante os meses de fevereiro e março de 2018. 

Especificamente neste tópico discorremos acerca das observações de algumas aulas 

acompanhadas no mês de março, nas quais buscamos compreender como as professoras 

desenvolviam suas práticas pedagógicas matemáticas. Destacamos que em nossas discussões 

apresentamos também algumas falas da docente, apresentadas em sua entrevista e outras, 

percebidas nos momentos de aulas. 

 A primeira aula acompanhada na turma Multi EJA A ocorreu no dia 06 de março e 

contou com a presença de 11 estudantes (6 mulheres e 5 homens), na qual a professora relatou 

que abordaria o conteúdo “Adição e subtração de números naturais” e que “seria trabalhado 

com todos ao mesmo tempo”. Para iniciar a aula, a professora propôs algumas perguntas, aos 

estudantes, dentre elas: “O que é um número natural?” e “Se eu compro uma caneta e depois 
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compro mais duas, eu fico com quantas canetas?”. Após uma conversa inicial, a Professora A 

seguiu explicando no quadro branco duas contas: uma de adição e outra de subtração. A 

docente repetiu as explicações com outras contas, conforme alguns estudantes perguntavam 

como se resolvia: “uma de três números agora”, “e se fosse mais parcelas”. Dadas as 

explicações, ela distribuiu uma mesma atividade de matemática impressa para os estudantes, 

fez uma leitura coletiva desta com todos e deu “um tempo para responderem os probleminhas 

de somar e diminuir”.  

 Durante este tempo dado pela Professora A, percebemos que alguns dos estudantes 

agruparam-se entre si, formando grupos por proximidades das carteiras. Estes eram, em sua 

maioria, estudantes da EJA III e EJA IV, que se ajudavam, tiravam as dúvidas dos outros e 

eram incentivados pela professora para continuarem agindo desta forma. Outros faziam a 

atividade individualmente, eram os estudantes da EJA I e II, que recebiam maior atenção da 

professora. Para estes, ela lia e explicava novamente os problemas, mostrava que sinais 

devem ser utilizados, até que os mesmos pudessem responder sozinhos. Como finalização da 

aula, a professora corrigiu algumas questões no quadro, instigando a participação dos 

estudantes por meio de perguntas de como eles chegaram aos seus resultados. 

 Neste primeiro acompanhamento percebemos que os diálogos que a professora 

mantinha com os estudantes contribuíam para que eles participassem da aula, expondo suas 

dificuldades e dúvidas. A mesma incentivava o trabalho em grupo e, pelo percebido, esta 

estratégia pedagógica também a ajudava na dinâmica da aula, contribuindo para sua 

assistência aos estudantes. A docente utilizou uma mesma atividade para todos os estudantes, 

tendo em vista que o conteúdo abordado, “seria trabalhado com todos ao mesmo tempo”. O 

que entendemos contribuir também para o desenvolvimento da aula, na medida em que ela 

centraria o debate e explicações sobre questões e assuntos iguais. Esta nossa percepção 

corrobora ao que a referida professora sinalizou, em sua entrevista, que aos estudantes de 

níveis de EJA diferentes, dependendo do conteúdo de matemática, ela “[...] conseguia 

trabalhar a matemática no geral [...]”. 

 Nossa segunda aula acompanhada ocorreu no dia 13 de março e contou com 13 

estudantes (7 mulheres e 6 homens). Nesta, foi abordado o conteúdo “Multiplicação de 

números naturais”, conforme a Professora A iniciou sua fala, antes de prosseguir nas 

explicações sobre “o que seria multiplicar”. A mesma pediu para os estudantes escolherem 

um número entre 1 e 9, e o escrevesse em uma folha. Diante disso continuou a explicação 

pedindo aos mesmo que: “somassem o número escolhido mais ele mesmo”, em seguida, 

“pegasse o resultado encontrado e somasse com um mesmo número”. Diante das explicações 
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a professora construía uma tabela no quando, demonstrando o que era o dobro e o triplo de 

alguns números, fazendo relação com a operação adição.  

 Realizadas estas explicações, a professora agrupou os estudantes em duplas, nas 

quais, percebemos que a docente optou por direcionar quem ficava com quem. Um estudante 

ficou sozinho acompanhado da professora, enquanto os demais foram formados em duplas: 

um estudante da EJA I com da EJA IV, outro do EJA II com da EJA III, e assim 

sucessivamente. Segundo ela, era “para um ajudar o outro”. Enquanto os estudantes 

resolviam a atividade, a Professora A circulava entre os grupos explicando as questões e 

mostrando “a melhor forma de resolver”, conforme ouvimos em uma de suas explicações.  

 Ao longo do tempo em que os estudantes estavam envolvidos em resolver as 

questões, nos dispomos próximos à dupla em que a Estudante A fazia parte. A mesma 

mostrou estar compreendendo o que estava sendo proposto nas questões e, em um momento, 

declarou: “Olha já to até sabendo. Tá meio complicado, mas a fulana sabe explicar”. A 

Estudante A, ao falar da “fulana” referia-se à sua colega de dupla. Percebemos que a 

Professora A centrou mais atenção nas duplas em que estavam estudantes da EJA I e EJA II, 

possivelmente, por serem estes os que tinham mais dificuldades em matemática. 

 Esta aula foi encerrada com uma correção coletiva, contando com a participação de 

uma estudante, que foi ao quadro e explicou uma das questões da atividade. Ao longo de sua 

explicação alguns estudantes disseram: “assim ficou mais fácil”, “eu fiz desse jeito”, e 

seguiram dando suas contribuições na correção. 

 Em um diálogo com a Professora A, iniciado pelo interesse desta em saber como 

estávamos seguindo na pesquisa, a mesma declarou estar gostando de lecionar na EJA e que 

“as atividades em grupo ajudam a eles a se envolver, conversar sobre os erros”. 

Aproveitamos para saber se as atividades propostas por ela eram as mesmas das Formações, a 

mesma nos respondeu: “Sim. Mas a gente também elabora umas com a orientação da 

coordenadora, e até aproveitamos atividades passadas, modifica, coloca em outro nível, vai 

mesclando. A gente vai adaptando à realidade da EJA”. 

 Esta fala da Professora A nos permite retomar nossa compreensão de que 

entendemos como positivas as adaptações que ela e a Professora B dizem fazer em relação às 

atividades e dinâmicas na EJA. Contudo, reiteramos ser preciso cuidado para não haver, nesta 

adaptação, um julgamento preconceituoso da capacidade dos estudantes, aplicando-os 

atividades de níveis mais baixos de conhecimentos, supostamente entendidos como sendo os 

seus. Ao se referir: “[...] até aproveitamos atividades passadas, modifica, coloca em outro 

nível, vai mesclando. A gente vai adaptando à realidade EJA”, compreendemos um sentido 
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de “modificação” e “adaptação” próximo ao de “complementação” para “uma parte 

diversificada” (SOBRAL, 2017, p. 4) como é sugerido no documento Proposta Curricular da 

EJA da escola pesquisada, onde podemos ler: 

O currículo do ensino fundamental e médio deve ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 

escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela (SOBRAL, 2017, 

p. 4). 

 

 Entendemos que ao dizer “A gente vai adaptando à realidade EJA”, a Professora A 

esteja referindo-se ao nível das questões propostas bem como, à realidade cultural dos 

estudantes. Este nosso entendimento parte dos acompanhamentos anteriores, nos quais 

observamos que a referida professora dialoga com os estudantes sobre o que eles sabem de 

determinado conteúdo matemático, para então iniciar a aula.  

 Em uma análise geral deste segundo acompanhamento, percebemos que a Professora 

A segue as orientações de conteúdos e atividades propostas as Formações de Professores, 

assim como também segue as orientações didáticas da coordenadora pedagógica. Contanto, ao 

propor a formação de duplas, formando-as de acordo com os níveis de EJA, reiteramos que a 

docente conhece à realidade de sua turma, e apresenta formas próprias de desenvolver o 

conteúdo matemático envolvendo os estudantes.  

A terceira aula acompanhada ocorreu no dia 20 de março e contou com a presença de 

11 estudantes (5 mulheres e 6 homens). Nesta, a Professora A iniciou dizendo que seria uma 

“aula de revisão”, e que os estudantes se esforçassem “para responder sozinhos, por que no 

dia que tiver avaliação é cada um por si”. Diante disso ela distribuiu uma mesma atividade 

impressa contendo algumas “questões com um pouco de tudo, todo assunto trabalhado”, 

conforme ela declarou. A docente pediu para que os estudantes fizessem uma leitura 

silenciosa, buscando entender “o que a questão queria” e “como resolver”. 

No espaço de explicações entre algumas questões, quando alguns deles mostravam 

dificuldades, a professora dirigia-se aos estudantes e buscava entender suas dúvidas. Em 

alguns momentos ela pedia para que eles falassem o que não haviam entendido. Dentre estas 

falas, destacamos a que um dos estudantes disse: “Esse negócio ai de posição dos números é 

o quê na soma?”. A professora compreendeu que o estudante referia-se ao “valor posicional” 

dos algarismos, e como resposta, lhe disse: “Serve para colocar os números da mesma 

posição um embaixo do outro”. Uma estudante completou: “É dezena com dezena, unidade 

com unidade e assim em diante”. A professora aproveitou o momento do diálogo e 

demonstrou uma questão da atividade que apresentava uma conta de subtração. Esta 
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sequenciação de leituras, explicações e resoluções individuais, seguiu para todas as questões 

presentes na atividade de matemática. O que levou todo o tempo desta terceira aula, que foi 

finalizada com a professora parabenizando os estudantes pela participação e empenho de cada 

um.  

 Em linhas gerais, nossas interpretações dos acompanhamentos nos encaminham para 

a compreensão de que a Professora A, ao elaborar suas aulas, tem um objetivo de que os 

estudantes aprendam os conteúdos escolares de matemática. Esta nossa percepção nos 

possibilita compreender que a docente apresenta uma prática pedagógica matemática voltada 

à aplicação de conteúdos. Frisamos que entendemos ser esta prática pedagógica influenciada 

por um currículo escolar, que percebemos estar entendido no sentido de grade curricular, de 

dar conta do conteúdo e avaliar o desempenho dos estudantes.  

 Em suma, percebemos também haver uma relação de resistência da Professora A, 

sobre o “como se deve fazer em sala de aula com os estudantes da EJA”, proposto na 

Formação de Professores, na medida em que ela elabora estratégias que facilitem a sua prática 

pedagógica matemática - trabalho em dupla, leitura coletiva, atividades e acompanhamentos 

individuais e coletivos -, de maneira também que os estudantes aprendam. 

   

4.1.5.  A prática pedagógica matemática na turma Multi EJA B 

 

 A primeira aula de Matemática acompanhada na turma Multi EJA B aconteceu no 

dia 07 de março e contou com a presença de 14 estudantes (8 mulheres e 6 homens), 

quantidade que se repetiria em todas as aulas na referida turma. Nesta primeira aula a 

Professora B declarou que o assunto seria uma “Revisão”, conforme também escreveu no 

quadro branco. Contanto, ao iniciar a aula dialogando com os estudantes, percebemos que o 

conteúdo a ser abordado seria “Números naturais”, especificamente as operações “soma e 

subtração com números positivos”, de acordo com a fala da referida professora.  

 Como início das discussões sobre o conteúdo, a professora foi apresentando aos 

estudantes algumas imagens de algarismos com sinais positivos, negativos e sem sinais, no 

intuito de explicá-los o conjunto dos números naturais. Algumas perguntas foram feitas pelos 

estudantes, dentre estas, destacamos: “Pode somar números negativos?”, “Sem sinal é o quê, 

já que não tinha mais nem menos?”. Conforme iam perguntando, a professora respondia aos 

estudantes, demonstrando ter domínio do conteúdo.  
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 Realizadas as explicações do assunto, a docente distribuiu uma mesma atividade de 

matemática impressa para todos os estudantes e pediu para que estes, junto com ela, fizessem 

uma leitura coletiva das questões. Ao longo desta leitura, a mesma seguia perguntando aos 

estudantes suas dúvidas e explicando-os como proceder para resolver os problemas 

matemáticos propostos. Após estas explicações a mesma sugeriu que os estudantes da EJA III 

e EJA IV se agrupassem em pequenos grupos, enquanto a mesma se agrupou com os demais 

estudantes da EJA I e EJA II. Percebemos que, embora a docente tenha dividido os estudantes 

em grupos, a mesma dava assistência a todos, tirando as dúvidas dos que iam ao seu encontro. 

 Os estudantes mostraram-se interessados na dinâmica de grupo proposta na 

atividade. Percebemos isso quando um deles disse à professora: “Assim junto fica melhor, a 

gente termina logo e sabe como o outro faz também e compara”. Uma estudante retrucou: 

“Compara ou copia?”, os estudantes riram e a professora chamou a atenção para que eles 

buscassem “ler e entender o que cada questão pede, para depois responder sem errar”. 

 Nesta primeira aula percebemos haver uma interação positiva entre estudantes e a 

professora. Além do que, compreendemos o desdobramento de atenção que a docente precisa 

ter para dar assistência a todos os estudantes. Segundo ela, “tem que separar assim, para eles 

irem se ajudando e fortalecendo a amizade também né”. A atividade levou todo o tempo da 

aula, que foi finalizada com a Professora B passando o gabarito das respostas aos estudantes. 

 A segunda aula acompanhada aconteceu no dia 14 de março. Segundo a Professora 

B, nesta aula seria abordado “um pouco de adição, mas o foco seria multiplicação. As contas 

de vezes”. Diante disso, a mesma iniciou a aula escrevendo no quadro os números 8, 10 e 50, 

separadamente, e começou um diálogo com os estudantes: “Se eu somar oito mais oito, 

quanto dá?”, “Se eu somar dez, mais dez, mais dez, vai dar quanto?”, “Qual a metade de 

cinquenta?”, “O que é a metade de um número?”, dentre outras indagações que foram 

respondidas pelos estudantes. 

 A mesma distribuiu entre os estudantes algumas tarjetas preenchidas com alguns 

números em que do mesmo lado deste eles deveriam colocar o que ela iria orientando: “Todo 

mundo tá com uma tarjeta. Tem um número nela, de lado desse número você vai colocar o 

dobro dele. Agora nessa outra tarjeta vamos procurar a metade do número que já tem e 

completar”. Ao finalizar esse momento com as tarjetas, a Professora B explicou o que seria o 

dobro, triplo e a metade de um número.  

 Após estas explicações a professora distribuiu uma mesma atividade impressa para 

os estudantes e sugeriu que eles fossem respondendo “o que desse, que na hora da correção a 

gente vê as respostas. Pode se juntar em grupos”. Os estudantes agruparam-se em pequenas 
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quantidades, outros optaram por ficar sozinhos, enquanto a professora seguia explicando três 

estudantes: “estes são da EJA I, que eu te falei”, nos disse ela.  

 Esta aula foi finalizada com a professora respondendo no quadro algumas questões 

que os estudantes ficaram com mais dificuldades. Ao longo dessa “revisão coletiva”, como a 

docente chamou, ela seguiu dando explicações de como os estudantes estavam em seu grupo 

tinham resolvido algumas questões.  

 A terceira aula acompanhada aconteceu no dia 21 de março, tendo como tema “as 

operações matemáticas no dia a dia”. A Professora B optou por iniciar a aula com um 

diálogo, dispondo os estudantes em círculo. Diante disso, propôs algumas perguntas para os 

estudantes: “Para ir até a escola pólo, você anda quantos metros?”, “Saindo daqui para a 

escola pólo, que pontos principais do Distrito a gente passa?”, “Como se escreve essa 

distância por extenso?”, dentre outras perguntas. Os estudantes mostraram-se participativos 

ao respondê-la: “Tem umas cinco, seis léguas”, “Passa pela igreja, o posto, a praça, e por ai 

vai”, “A gente pode falar em quilômetros ou só pode ser em metros?”, foram algumas das 

falas captadas. 

 Ao concluir esta exposição do assunto, a Professora B, aproveitando-se dos 

estudantes em círculos, falou sobre a “localização dos números”. Para isso, a mesma 

numerou cada estudante (de 1 a 14) e explanou sobre “quem está do lado direito e do lado 

esquerdo de quem” para, então, discorrer sobre “sucessor e antecessor” numérico. Depois 

deste segundo momento de explicações, a Professora B distribuiu uma mesma atividade para 

os estudantes e propôs que formassem duplas, “para resolverem um ajudando o outro”. Esta 

aula foi finalizada com um novo diálogo entre professora e estudantes, em que ela buscou 

saber deles quais as dificuldades em relação às questões.  

 As observações nesta terceira aula ratificaram nosso entendimento de que, entre a 

Professora B e os estudantes da turma Multi EJA B existe uma relação de aproximação e 

afetividade positiva. Além do que, mesmo os estudantes sabendo das especificidades de cada 

um, agrupam-se de maneira a se ajudarem na troca de saberes. No que diz respeito à sua 

prática pedagógica matemática, compreendemos estar esta articulada no sentido de os 

estudantes aprenderem os conteúdos curriculares. Entendemos que, mesmo a Professora B 

desenvolvendo suas estratégias específicas de aulas e utilizando metodologias variadas, dentro 

do que ela entende ser a realidade dos estudantes, ainda assim, compreendemos estar sua 

prática centrada em ensiná-los o “melhor caminho” para se obter as respostas das atividades. 

 Ao analisar as práticas pedagógicas matemáticas das Professoras A e B, bem como 

as vivências destas enquanto docentes em suas respectivas turmas, percebemos que as escolas 
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municipais de EJA de Sobral, estão imbricadas em uma concepção de currículo como sendo 

um documento prescrito (SACRISTÁN, 2000) por um determinado departamento superior, e 

que a Formação de Professores (formadores), o Planejamento pedagógico (coordenadora 

pedagógica de EJA) e a sala de aula (professoras de EJA) deveriam segui-lo.  

 Partindo do pressuposto de currículo como documento prescrito e, entendendo-o aqui 

como tal, compreendemos que este deveria partir de uma construção coletiva, que 

considerasse a participação da sociedade, entendida esta em suas múltiplas representações. 

Devendo também “contribuir para a valorização da pluralidade sociocultural e criar condições 

para que o aluno se torne agente da transformação de seu ambiente, participando mais 

ativamente no mundo do trabalho, das relações sociais, da política e da cultura” (BRASIL, 

2002, p. 12-13). 

 Em linhas gerais, no que tange a um ideal de práticas pedagógicas matemáticas das 

referidas professoras, entendemos que estas deveriam não apenas reconhecer os saberes 

matemáticos das vivências dos estudantes da EJA, mas respeitá-los, promovê-los e destacá-los 

durante as aulas, como de igual valor da matemática escolar.  

 

4.2. Sobre as estudantes da EJA 

  

4.2.1.  Saberes matemáticos das estudantes 

 

Neste tópico ressaltamos que outro objetivo específico de nossa pesquisa foi 

compreender os significados que as estudantes da EJA conferem às práticas pedagógicas 

matemáticas das professoras para suas permanências na escola. Na busca desta compreensão, 

foi possível entender, a partir das falas das estudantes, que estas apresentam saberes de suas 

vivências que estão ligados a processos de organização, quantificação e contagem em uma 

perspectiva matemática. Desta maneira, consideramos relevante apresentar tais saberes, pois 

tomando conhecimento destes melhor podemos compreender as relações que as estudantes 

estabelecem com os mesmos em sala de aula. 

 Como apresentamos em tópicos anteriores, os critérios utilizados para selecionar os 

estudantes nos levaram a definição da Estudante A e da Estudante B como informantes-

chaves de nossa pesquisa. Assim, enfatizamos que os resultados aqui apresentados discorrem 

sobre as entrevistas com estas duas estudantes, que foram realizadas antes do início ano letivo 

de 2018. Destacamos que as referidas estudantes estiveram presentes em todas as aulas 

durante todo o período do acompanhamento em suas turmas, no mesmo ano letivo. 
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Tendo em vista que trazemos neste tópico os materiais construídos a partir de 

entrevistas, optamos por organizar nossas discussões tomando por base as respostas das 

estudantes para algumas de nossas perguntas. Após apresentá-las passamos a analisá-las. 

Destacamos que nossa entrevista contou, primeiramente, com a aplicação de um questionário 

de perguntas objetivas, a partir das quais traçamos os perfis das estudantes.  

Após a aplicação do questionário iniciamos nosso diálogo que contou com um 

roteiro de entrevista, no qual, buscamos, primeiramente, compreender quem eram as 

Estudantes, saber um pouco de suas vidas e de como elam sentiam-se como estudante da EJA. 

Assim, as perguntamos: Como foi seu percurso de vida escolar? Suas respostas nos 

apontaram para a compreensão de que ambas apresentam lembranças escolares do “tempo da 

escola da Dona Branca” e de suas poucas idas à primeira escola que havia no Distrito, como 

nos disse a Estudante A. Da mesma forma, a Estudante B, diz: “Eu estudei na casa da 

Branca, fiz só o bê a bá”. Pelas entrevistas, percebemos também que as estudantes buscam 

aproximar seus saberes ao que é apresentado na escola como matemática. Tais saberes 

puderam ser entendidos a partir de suas respostas para a pergunta: Como a matemática está 

presente na sua vida e na escola? 

A Estudante A nos respondeu: “Você vai falar de matemática é? Nada de 

matemática eu entendo não. Assim, a matemática de caneta, você ta perguntando?”. Estas 

perguntas, dadas como uma resposta pela estudante em tom enfático, nos mostrou que seus 

saberes estariam ligados não apenas à matemática. As expressões corporal e facial da 

estudante nos mostraram estar ela um pouco curiosa. Esta curiosidade, acompanhada também 

de um sentimento de susto, talvez tenha se dado pelo momento de entrevista, onde nos 

colocamos de frente um do outro, registrados por uma câmera. Assim como também é 

possível que as palavras “matemática” e “escola”, apresentadas em nossa pergunta, tenham 

feito esta estudante buscar em sua memória, o que Fonseca (2001, p. 176) chama de 

“reminiscências da Matemática Escolar”: as lembranças do vivido dentro do espaço de ensino 

que remontam conteúdos matemáticos e as práticas de professores.  

Paralelo a pergunta sobre a presença da matemática na vida e na escola, 

empreendemos outras, no intuito de captar o que a estudante se referiu como “matemática de 

caneta”. Ao longo de nosso diálogo, a Estudante A mostrou-se pensativa, como que buscando 

em sua memória palavras e fatos que pudesse compartilhar conosco:  

Pesquisador: - Existe outra matemática? 

Estudante A: - Ah! Sei só de cabeça. Antes de eu estudar já sabia. 

Pesquisador: - Explica como você sabe disso? 
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Estudante A: - Sei lá, eu acho que é de mim, de cabeça mesmo. Antes eu 

trabalhava com meu pai. Eu trabalhava com prensa de carnaúba. Meu pai 

trabalhava com cera né e era tudo anotado, pesado e tudo. Era pesar na 

balança. Botava cinco sacos de cera, ai ele ia somando. 

Pesquisador: - E como você sabia o peso dos sacos? 

Estudante A: - Na cabeça eu sabia, na soma não, por que quem ia somar era 

o dono da cera.  

Pesquisador: - Como era essa soma na cabeça? 

Estudante A: - É assim ó, pois bem, pesasse cinco saca, dava 130, ai pesava 

de novo, dava 150, pesava de novo dava 200, ai eu ia olhando e só na 

cabeça dava pra somar bem direitinho. 

 

A leitura deste diálogo com a Estudante A nos permite compreender um saber, para 

nós entendido como matemático, que está ligado à sua história de vida e à sua experiência na 

lida do trabalho “com prensa de carnaúba”, junto de seu pai. Quando ela nos diz “na cabeça 

eu sabia, na soma não”, compreendemos uma referência à matemática escolar, 

possivelmente, a mesma por ela referida como “de caneta”.  

Contanto, ao dar continuidade em sua fala, percebemos que a Estudante A realiza 

uma soma: “pesasse cinco saca, dava 130, ai pesava de novo, dava 150, pesava de novo dava 

200, ai eu ia olhando só na cabeça dava pra somar bem direitinho”. Dessa maneira, 

compreendemos que o saber construído pela Estudante A, ao longo de sua experiência, não se 

resume apenas no domínio de “noções matemáticas que foram aprendidas de maneira 

informal ou intuitiva” (BRASIL, 2001, p. 100), mas de um saber matemático carregado de 

sentidos que são inerentes à sua condição social e econômica. 

Seguindo esta linha de pensamento, a mesma pergunta Como a matemática está 

presente na sua vida e na escola? foi realizada com a Estudante B, da qual captamos o 

seguinte diálogo: 

Estudante B: - Ah! Eu sei fazer conta de cabeça. Assim, depende né, às vezes 

tem conta que dá pra saber. O meu chapéu mesmo que eu faço eu sei o 

dinheiro que eu faço, da pra mim entender. 

Pesquisador: - Como é que você sabe?  

Estudante B: - Ora, sabendo. Pela quantidade de chapéu, pelo dinheiro.  

Pesquisador: - Como é esse “pelo dinheiro”? 

Estudante B: - Assim, se for dez capa, é tanto. A gente sabe. Se eu for 

vender, eu entrego a mulher e eu já sei o tanto que eu já vou receber. Se eu 

entregar cinco capa, dá dois e dez. Dez capa a dois reais dava vinte reais. 

Ai tem os dez de cá e sobrava dez.  

 

 Nossa entrevista com a Estudante B aconteceu no momento em que ela encontrava-

se sentada na porta de entrada de sua casa fazendo chapéu de palha de carnaúba, por isso, em 

sua fala ela vai referir-se constantemente ao “meu chapéu”. A resposta da Estudante B, assim 

como da Estudante A, nos permite entender que seus saberes estão ligados às suas vivências 
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cotidianas de mulheres trabalhadoras e estão para além do que entendemos ser como 

matemáticos. Reiteramos que estão eles trançados às suas experiências, permitindo a 

Estudante B explicar com naturalidade a relação existente entre saber “a conta” e seu 

“chapéu”. 

 Depois das explicações da Estudante B sobre como faz a “conta de cabeça” e a 

relação com a venda de chapéu, buscamos captar se ela reconhecia estes saberes de “conta” 

com algo que se fazia na escola, perguntamos à mesma: Esse tipo de conta existe na escola? 

Ela nos respondeu: “Ah bom, ai você não me explicou né? É sobre a conta né? Se você tivesse 

me dito eu tinha falado. Eu falei do chapéu”. 

Esta última fala da Estudante B nos possibilita um entendimento de que ela 

compreende como diferente as contas que faz para entender a venda de chapéus, daquelas 

apresentadas na escola. Reconhecemos ser possível que esta compreensão incida do 

enunciado da última pergunta. Contudo, quando a estudante nos diz, “É sobre a conta né?”, 

percebemos haver uma aproximação de sentido de uma matemática escolar.  

Ao analisar as falas das estudantes, entendemos um comum entendimento de elas 

saberem realizar “conta de cabeça”. Este “de cabeça”, que entendemos também como 

imbricados às suas realidades cotidianas, possibilita interpretações simplistas de que tendo os 

jovens e adultos “conhecimentos prévios” (BRASIL, 2002, p. 15), é necessário que o 

professor, na prática, reconheça-os, dispondo de “um tratamento respeitoso” devendo 

constituí-los como “ponto de partida para o ensino e a aprendizagem da Matemática” (id. 

ibid.). Este entendimento dos “conhecimentos” dos estudantes da EJA, que compreendemos 

retratar com pouca importância seus saberes matemáticos, podem ser lidos também em outros 

documentos, que trazem, inclusive, os saberes como sendo “noções matemáticas” (SOBRAL, 

2005a, p. 33), reduzindo-os a “conceitos intuitivos aprendidos com a vida como, por exemplo: 

fazer contas de cabeça, administrar o salário e pagar contas, etc.” (id. ibid.). 

Tomamos assim, “em consideração que os alunos não vêm à escola apenas à procura 

da aquisição de um instrumental para uso imediato na vida diária” (FONSECA, 2012, p. 51), 

pois, como as estudantes relataram, já sabem “de cabeça” as “conta”, buscamos 

compreender de que formas elas aproximam seus saberes ao que é apresentado de matemática 

na escola. Esta compreensão foi possível na entrevista com a Estudante A quando, 

aproveitando-nos da explicação sobre como ela fazia na pesagem de cera, a perguntamos: A 

professora aceitava esse cálculo de cabeça na escola? Obtivemos o seguinte diálogo: 

Estudante A: - Eu não dizia a ela não. Ela me dava uma soma, né. Ai 

explicava. Ai eu ia calcular na minha cabeça, somar. O pensamento de 
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somar, já sabia negócio de soma, já sabia. Quando ela me dava, eu somava 

bem ligeirinho. A primeira que acabava era eu. Já é de mim. 

Pesquisador: - Como você dizia para ela que fazia a conta na cabeça? 

Estudante A: - Eu dizia: Óia, nada assim de caneta eu sei mais. Negócio de 

soma eu dou na hora, que eu respondo. A matemática de hoje é mais difícil 

de aprender. Negócio de caneta não é pra mim não. 

 

 Entendemos na fala acima que a Estudante A reforça saber fazer contas apenas de 

“cabeça”. Contanto, ao nos relatar que quando a professora lhe dava uma conta, “somava 

bem ligeirinho”, sendo “a primeira que acabava”, compreendemos que a Estudante A 

realizava as atividades de matemática propostas em sala de aula. As atividades levadas pela 

professora eram, segundo a Estudante A, “aqueles trabalhos de folha, que ela tirava na 

escola, xerocada, do livro também. Tinha de tampinha, de somar. Diminuir também”. 

 Percebemos também haver uma influência da explicação da professora e, 

consequentemente, de sua prática pedagógica matemática, para o entendimento da estudante 

sobre as contas. Estas que, por algum motivo ou sentimento, a Estudante A hesita em dizer à 

professora que realizava na cabeça antes de resolver no papel. Ao relatar: “não dizia a ela 

não”, encontramos no diálogo com a Estudante A uma fala que também retrata o contexto de 

sala de aula, sua relação com o saber matemático escolar e sua relação com a professora. 

Estes saberes matemáticos escolares, entendidos como “matemática de hoje” é, para a 

Estudante A, “mais difícil”. O diálogo com a referida estudante traz um sentido de fala que 

parece 

[...] devotar às limitações do próprio aprendiz – incluídas as limitações 

definidas por sua idade avançada e inadequada ao aprendizado – os 

percalços no fazer e no compreender matemáticos, liberando as instituições e 

suas práticas, as sociedades, os modelos socioeconômicos e as (o)pressões 

culturais, chamando para si – e para uma condição irreversível – a 

responsabilidade para um provável fracasso nessa nova ou primeira 

empreitada escolar (FONSECA, 2012, p. 21, grifos da autora). 

 

 Podemos perceber esta aceitação de um provável fracasso escolar desde a primeira 

fala da Estudante A, quando ela diz não saber de “matemática de caneta”, como que já se 

desculpando de não poder responder quaisquer possíveis perguntas sobre matemática.  

 A aproximação que a Estudante B faz de seus saberes matemáticos ao que é 

apresentando de matemática na escola foi percebida a partir de sua resposta para a pergunta: E 

você faz essa matemática de cabeça na escola? 

Quando a professora botava as contas ai a gente ia dividir, era a tabuada. 

Por exemplo, um feixo de palha dá cinquenta chapéu, daí comprando dois 

da cem, por ai, se não perder quando puxar a palha. É isso, tipo uma 
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matemática só que de cabeça. A matemática da escola é mais fácil, por que 

a gente ta lá pra aprender alguma coisa. 

 

A fala da Estudante B aproxima-se a da Estudante A, no sentido que, em ambas 

encontramos referências às práticas pedagógicas matemáticas de suas professoras e de serem 

as atividades de “conta”, aquelas trabalhadas nas aulas de Matemática. Especificamente com 

a Estudante B, percebemos que esta faz uma comparação entre seus saberes matemáticos do 

chapéu e a “matemática da escola”, para nos mostrar como entende a operação divisão na 

escola: “por exemplo, um feixo de palha dá cinquenta chapéu, comprando dois da cem”, nos 

relata ela.  

 Ao nos dizer “É isso, tipo uma matemática só que de cabeça”, entendemos que a 

Estudante B compreende que no seu “fazer” do chapéu há algo de matemática, mas que tem a 

especificidade de ser “só” de cabeça, o que para ela caracterizaria, possivelmente, como outro 

tipo de matemática. Essa especificidade, entendida por nós como diferenciação de sentido de 

matemática, a “de cabeça” e “da escola”, é percebida na fala da Estudante A, quando esta 

nos relata: “A matemática de hoje é mais difícil de aprender. Negócio de caneta não é pra 

mim não”. A fala desta estudante reitera nosso entendimento de que ela se refere à 

matemática “da escola” como sendo a “de caneta”. Assim, compreendemos que as 

matemáticas “de cabeça” e “do chapéu” representariam aquelas dos saberes das vidas das 

estudantes; já a “da caneta” e a “da escola”, tidas como a “de hoje”, fazem referência aos 

saberes da matemática escolar.  

Dessa maneira, tecemos nossas considerações para a compreensão de que as 

estudantes apresentam saberes matemáticos oriundos de suas experiências do trabalho com 

palha de carnaúba e buscam aproximá-los, de suas maneiras, ao que é apresentado na escola 

como matemática. Entendemos que são estas “conexões que o jovem e o adulto estabelecem 

dos diferentes temas matemáticos entre si, com as demais áreas do conhecimento e com as 

situações do cotidiano que vão conferir significado à atividade matemática” (BRASIL, 2002, 

p. 15). Complementamos que este significado é conferido não somente à atividade 

matemática, mas é possível também estar ele ligado aos sentidos das permanências das 

estudantes na EJA. 

 

4.2.2.  Motivações e sentidos da permanência das estudantes na EJA 
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 Para início deste tópico frisamos que a constante presença dos jovens e adultos em 

turmas de EJA foi o fator propulsor para pesquisarmos a permanência nesta modalidade da 

Educação Básica. Ao longo de nosso estudo e leituras este fator foi desenvolvido integrando-

se a um objetivo de nossa pesquisa. Dessa forma, empenhamo-nos em compreender o que 

levaria os jovens e adultos a se fazerem presentes em duas turmas multisseriadas de EJA de 

uma escola municipal da zona rural de Sobral.  

 Nesta perspectiva, destacamos que o sentido de permanência interpretado a partir das 

falas das estudantes partiu de uma primeira pergunta, na qual buscamos captar as motivações 

que as fazem estar na escola. Tal pergunta foi: O que motiva você a estar na sala de aula da 

EJA? A Estudante A nos respondeu: 

É que eu quero aprender mais, na caneta.A Professora A é gente boa, mas 

ainda não começou as aulas né. Mas qualquer professor eu vou, tem esse 

negócio comigo não. Basta ter professor. Pra ter aula precisa ter a 

professora, ai quando chegar o dia eu vou de novo. Por causa que eu gosto 

é do ensino dela. E lá a gente conversa, tem as vivências, tem os dever, as 

meninas, a Fulana, as outras. 

 

 A leitura da resposta acima nos possibilita uma aproximação com uma fala anterior, 

na qual a Estudante A, ao falar sobre seus saberes matemáticos, reporta-se a uma 

“matemática de caneta”, em que entendemos referir-se à matemática escolar. Nesse sentido, 

ao declarar estar na escola “que eu quero aprender mais, na caneta”, compreendemos que a 

referida estudante reafirma como um de seus motivos, a busca por aprender os saberes 

escolares. Esta nossa compreensão é percebida também pela referência que ela faz à 

“professora” e ao “ensino”.  Contanto, ao finalizar dizendo “E lá a gente conversa, tem as 

vivências, tem os dever, as meninas, a Fulana, as outras”, percebemos existir uma relação 

positiva entre a estudante e seus pares na sala de aula. Compreendemos esta relação como 

outro fator que influencia sua permanência na EJA.  

 Para a Estudante B fizemos a mesma pergunta sobre suas motivações para estar na 

escola. Mostrando-se admirada, ela nos disse: “Ah bom! Essa pergunta é boa. É por que 

gosto né. Não faz sentido eu tá onde eu não gosto”. Diante disso, prosseguiu em sua resposta: 

É que eu quero aprender mais né. A gente vai lá, a professora ensina. Tem 

as conversação também. Muita coisa boa. A gente fica entretido. Eu 

acabava minhas capa de chapéu cedo, ai ia pra escola. Até a professora 

dizia: - Aff maria, eu me encabulo da Estudante B, faz cinco capae ainda 

vem pra escola, passo uma ruma de dever pra ela, ela não se mal diz nem 

nada. E também eu gosto da professora, mas gosto mais do ensino dela. E 

outro dia eu assisti na televisão uma mulher de sessenta e cinco ano, no EJA 

a noite, ela tava fazendo o vestibular. Eu fiquei admirada. Ela fazendo o 

vestibular. E eu pensei assim, meu Deus do céu, eu vou pra escola. Ai eu 

comecei a ir. 
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 Pela expressão e entonação de entusiasmo com que a Estudante B se refere o 

“acabava minhas capa de chapéu cedo, ai ia pra escola”, entendemos ser possível que 

responder a “ruma de dever”, lhe represente algo positivo, um sentido próprio de ela estar na 

escola. Além disso, quando a mesma cita que na escola “tem as conversação”, acontece 

“muita coisa boa” e onde “a gente fica entretido”, entendemos que a Estudante B sente-se 

acolhida neste espaço de ensino e de haver uma boa vivência na sala de aula.  

 Embora em turmas separadas e com professoras diferentes, percebemos dois pontos 

comuns que aproximam as fala das estudantes: o “aprender mais” e a “professora”. Sobre o 

primeiro ponto, a ênfase dada ao “mais”, nos permite entender que as estudantes 

compreendem ter alguns saberes, possivelmente, aqueles aprendidos na “escola da Branca”. 

Esta escola que ambas relataram ter frequentado quando crianças. No que diz respeito ao 

segundo ponto, compreendemos existir uma boa relação entre as professoras e os estudantes, 

o que foi percebido durante nossas observações nas turmas, e será apresentado em tópicos 

posteriores. 

 Tomando por base o estudo de Fonseca (2012), compreendemos que as motivações 

para os estudantes estarem na escola articulam-se dentro do que a referida autora chama de 

“motivações internas ou de ordem pessoal” (id. p. 48, grifo da autora). Estas motivações 

dizem respeito ao que as estudantes retratam estar na escola para cuidar de si, estando, 

sobretudo, movidas pelos seus desejos de realização pessoal, qual seja o de “aprender mais”. 

Compreendemos que as motivações apresentadas pelas estudantes partem também de 

suas “vivências” com colegas de turma, como sinaliza a Estudante A, ao falar das “meninas, 

a Fulana, as outras”. Bem como de exemplos cotidianos, como nos informa a Estudante B, 

referindo-se ter assistido uma senhora de idade, então estudante da EJA, prestando vestibular: 

“Eu fiquei admirada. Ela fazendo o vestibular. E eu pensei assim, meu Deus do céu, eu vou 

pra escola. Ai eu comecei a ir”. 

As respostas das estudantes sobre o que as motivam estar na escola nos dão pistas 

para a compreensão de que há algo, para além do “aprender”, que as motiva estarem na 

escola. Este “aprender”, como analisamos, veio carregado do “ensino”, representado pela 

figura da “professora”, mas também veio atrelado a um desejo interno de querer e às relações 

existentes no espaço da sala de aula. 

No intuito de captar um sentido de permanência, somamos às perguntas do roteiro de 

entrevista, outra em que pudéssemos entender um ponto de vista das estudantes sobre os 
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estudos na EJA e a contribuição destes em suas vidas. Nesse sentido, perguntamos às 

mesmas: Como as aulas da EJA contribuem para sua vida? 

Estudante A: - Eu aprendi o meu nome, somar, fazer as conta. Melhorou 

minha vida, pelo menos meu nome eu sei fazer direito. Não tenho 

dificuldade pra escrever meu nome, pra ler. 

Pesquisador: - O que você gosta de ler? 

Estudante A: - Assim, se eu for pra Sobral, uma placa eu sei ler, um colégio 

eu sei ler. Passa coisa que eu gosto na televisão, ai eu sei ler, não é muito 

não. Eu só não sei ler muito assim, carta né. A pessoa fazendo uma carta 

com as letra difícil, eu não sei. E as contas eu já sabia de cabeça, só que 

aprendi mais né. 

Pesquisador: - Como é essa letra difícil? 

Estudante: - Essas de escrever mesmo, com a mão. 

Pesquisador: - E como você faz essas contas de cabeça? 

Estudante A: - De cabeça assim, chega uma pessoa diz assim: 160 com mais 

150, quanto dá? Ai eu sei responder na hora. Ai eu não me perco. Uma 

pessoa que diz, eu paguei cento e tanto num canto e recebi tanto de troco, eu 

sei. Dai eu sei. Negócio de conta de cabeça eu sei. Tipo, quando eu também 

to lá na cozinha, as conta da merenda eu sei, que eu já sei pelo tanto de 

aluno. 

 

 

 No diálogo com a Estudante A percebemos que ela compreende uma contribuição 

dos estudos na EJA para o que entendemos ser sua vida fora da escola. No que diz respeito à 

leitura, a contribuição se dá, principalmente, para o deslocamento e localização da estudante 

na cidade, como ela nos diz: “Assim, se eu for pra Sobral, uma placa eu sei ler, um colégio eu 

sei ler”. Já sobre “as conta”, ao dizer: “eu já sabia de cabeça, só que aprendi mais né”, 

reforça nossa compreensão de que a mesma apresenta saberes de suas vivências e que, ao 

frequentar a escola, aprendeu “mais”. Além disso, a estudante mostra que utiliza seus saberes 

matemáticos “de cabeça” quando na escola, trabalhando na função de cozinheira, ajuda a 

fazer a merenda: “Tipo, quando eu também to lá na cozinha, as conta da merenda eu sei, que 

eu já sei o tanto de aluno”. 

 No intuito de compreender como a mesma faz “lá na cozinha”, continuamos nosso 

diálogo com a Estudante A.   

Pesquisador: - Como você faz para saber a merenda? 

Estudante A: - Pois bem, se for 50 aluno, se for Maria Izabel, já sei que é 

dois quilo de arroz e um frango. Se fosse pra 100 alunos, era 3 quilos e meio 

mais ou menos, ou 4 quilos, por que 50 alunos dá 2 quilos. É pela metade, 

por que se é 50 alunos são dois quilos, ai bota mesmo 3 quilos e meio, dá 

pra 100, se for 4 sobra né. Arroz rende né. Pra ficar bom era pra ser três 

frango. 

 

 Esta parte do diálogo reforça nossa compreensão de que as estudantes expressam 

saberes de suas vivências de mulheres trabalhadoras, que podem ser entendidos sob uma 
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perspectiva de saberes matemáticos. Neste exemplo dado pela Estudante A, entendemos haver 

todo um desdobramento de uma situação matemática em que o resultado final é a 

aproximação da quantidade correta de merenda escolar. Pela detalhada explicação apresentada 

pela referida estudante percebemos que ela compreende haver uma relação de proporção entre 

quantidade de estudantes e merenda. Entendemos que esta compreensão é possibilitada pela 

experiência da Estudante A na cozinha: “Tipo, quando eu também to lá na cozinha, as conta 

da merenda eu sei, que eu já sei pelo tanto de aluno”. Ao perguntarmos à Estudante A: Você 

gosta e estar na escola?, a mesma nos respondeu: “Gosto! Como disse, na aula tem muita 

coisa boa, não é só dever. Mas o dever também é bom”. 

 Perguntamos à Estudante B: Como as aulas na EJA contribuem para sua vida? 

Estudante B: - Ah, por que eu aprendi mais. Tinha atividade. A professora 

mandava fazer a família, o bê com á, ai ela mandava fazer, eu juntava as 

palavras. Uma coisa que eu não sabia. E as continhas que ela fazia, aqui e 

acolá eu destrinchava alguma. 

Pesquisador: - Era difícil essas contas? 

Estudante B: - Não. Não era muito difícil não. Ela passava mais no caderno 

e na folha, por que a lousa não prestava, e às vezes ia só os outros pra 

lousa, pra explicar. 

Pesquisador: - Como era esse dever do caderno? 

Estudante B: - Ela escrevia, dizia como era pra gente fazer. 

Pesquisador: - E você gostava de estudar na EJA? 

Estudante B: - Eu gosto né. Onde eu não sou bem recebida eu não fico! 

 

 O diálogo com a Estudante B nos permite entender que ela compreende uma 

contribuição dos estudos na EJA para sua vida. Esta contribuição se deu no sentido que ela 

aprendeu a ler e escrever: “Ah, por que eu aprendi mais. Tinha atividade. A professora 

mandava fazer a família, o bê com á, ai ela mandava fazer, eu juntava as palavras”. Assim 

como também ao que se refere ao saber da matemática escolar: “E as continhas que ela fazia, 

aqui e acolá eu destrinchava alguma”. 

 A fala da referida estudante também explicita a prática pedagógica matemática de 

sua professora, ao nos dizer: “Ela passava mais no caderno e na folha, por que a lousa não 

prestava, e às vezes ia só os outros pra lousa, pra explicar”. Isso reforça nosso entendimento 

de que as professora dispunha de diferentes tipos de atividades e estratégias pedagógicas a 

serem trabalhadas em suas aulas de Matemática. Destacamos que a Estudante B era uma das 

que a Professora B prestava mais assistência durante as aulas. Daí por que a referida estudante 

vai dizer: “às vezes ia só os outros pra lousa”, e como a professora “passava mais no 

caderno e na folha”, e dizia como era par fazer a atividade. A Estudante B nos diz que gosta 

de estudar na EJA, e ao enfatizar: “Onde eu não sou bem recebida eu não fico!”, reitera uma 
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fala anterior, em que declara suas motivações para estar na escola: “[...] É por que gosto né. 

Não faz sentido eu tá onde eu não gosto”. 

 Neste ponto debruçamo-nos sobre que o “gostar” de estar na escola, expressados nas 

falas das estudantes, nos permite a compreensão de que suas permanências no ambiente 

escolar extrapolam o sentido de “tempo”, de “uma permanência enquanto duração” (REIS, 

2016, p. 75) para a conclusão do curso de EJA. Isso pode ser entendido quando as estudantes 

discorrendo sobre seus percursos de vida escolar, nos dizem: “eu tô na EJA desde o tempo do 

Fulano. Faz muito tempo”, nos disse a Estudante B; já a Estudante A nos relatou: “Na EJA eu 

to no III, na EJA III. Agora né, mas to desde o tempo do Fulano. Desde o começo de tudo”.  

 Tomando por base a referência das estudantes quando nos dizem estar na escola 

“desde o tempo do Fulano”, compreendemos que elas estão, pelo menos, há quatro anos 

frequentando a EJA, que seria o tempo em que este “fulano” esteve à frente da coordenação 

pedagógicas das turmas de EJA na escola pesquisada, entre os anos 2012 e 2015. Conhecendo 

a história da escola em que as estudantes estudam e, sabendo que entre 2013 e 2017, todo o 

núcleo gestor passou alterações, assim como a coordenação pedagógica das turmas de EJA, às 

perguntamos: O que incentiva você a estudar na EJA? 

Estudante A: - A professora né. Tinha as visita dos alunos, elas vêm nas 

casa chamando a gente. O ensino, as aula também, que é muito boa.  

Pesquisador: - Como era esse ensino?  

Estudante A: - Era as aulas, pois bem, que a professora passava coisa 

diferente, de contar, diminuir, de ler. 

 

 Fizemos a mesma pergunta para a Estudante B, que nos deu a seguinte resposta: 

Estudante B: - Era mais a professora. Muitas vezes eu pensei em desistir ai a 

professora dizia: - Estudante B, deixe de ir pra aula não. Eu ia né. Ela 

ficava moda cutucando a gente. Mas eu ia por que gostava dela e do ensino 

dela. Era bom. 

Pesquisador: - E como era este ensino da professora? 

Estudante B: - Tinha muita atividade boa mesmo, divertido. Ela manda a 

gente juntar as palavras. Nem era difícil essa parte não, mas eu me enrolava 

mais nas conta. Mas nem era difícil também não. Uma aqui acolá era. 

 

 

 Destacamos das falas das estudantes que o “ensino” e a “professora” as incentivam 

em continuar na EJA. Embora separados, compreendemos que ambos os termos são 

indissociáveis, na medida em que o ensino é representado pela professora. Esta por sua vez, 

realizava visita aos estudantes o que, para a Estudante A, também seria uma forma de 

incentivo. 
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 No tocante ao “ensino”, entendemos que ambas as estudantes se referem às práticas 

pedagógicas de suas professoras, enfatizando como estas procediam em suas aulas e os tipos 

de atividades desenvolvidas: “[...] a professora passava coisa diferente, de contar, diminuir, 

de ler”, segundo a Estudante A. Da mesma maneira, aponta a Estudante B: “Tinha muita 

atividade boa mesmo, divertido. Ela manda a gente juntar as palavras. Nem era difícil essa 

parte não, mas eu me enrolava mais nas conta. Mas nem era difícil também não. Uma aqui 

acolá era”. 

 Em uma análise geral, compreendemos que as práticas pedagógicas matemáticas das 

professoras de EJA, mesmo estando estruturadas em uma lógica de dar conta dos conteúdos 

escolares, exercem influências para a permanência das estudantes na escola. Reiteramos nosso 

entendimento de que esta lógica implica do que é proposto às docentes na Formação de 

Professores que, por sua vez, baseia-se em um sentido de currículo como grade de conteúdos 

disciplinares. Contanto, entendemos ser possível que as docentes, quando em sala de aula 

desenvolvam suas formas artimanhas, as formas próprias e individuais do fazer na prática 

(FRANCO, 2015). Compreendemos que estas artimanhas somadas às relações de afetividade 

criadas nestas vivências, têm potencial incentivo para as permanências das estudantes na EJA. 

Neste sentido, encaminhamos nossas considerações para a compreensão de que são 

os saberes matemáticos escolares que as Estudantes A e B buscam aprender na EJA. É a 

matemática “da caneta”, “de conta”, do ensino da professora, que elas querem aprender, pois 

não reconhecem que os saberes de suas vivências também têm importância e são potenciais 

saberes matemáticos. 

 

4.2.3.  Vivências matemáticas na turma Multi EJA A 

 

 Neste tópico chamamos de vivências matemáticas as observações realizadas nas 

turmas de EJA, nas quais buscamos acompanhar as relações das Estudantes A e B no espaço 

da sala de aula, junto de seus colegas e professoras. Destacamos que as turmas Multi EJA A e 

Multi EJA B foram acompanhadas durante os dias em que ocorreram as aulas de 

Matemática34, entre os meses de fevereiro e março de 2018, e que as Estudantes A e B 

estiveram presentes em todas elas.  

                                                
34 Em ambas as turmas as aulas de Matemática ocorriam nas terças e quartas-feiras. Contudo, definimos que o 

acompanhamento das turmas e as estudantes seriam: para a turma Multi EJA A os dias de terça-feira, e para a 

Multi EJA B, os dias de quarta-feira. Tais dias foram assim definidos, pois a aula de Matemática ocorriam no 

segundo tempo de aula, de 19:40h às 21:20h, horário também que pudemos acompanhar as estudantes desde suas 

chegadas na escola. 
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 Frisamos que estes resultados e discussões dizem respeito apenas às observações do 

mês de fevereiro, em que focamos em acompanhar as estudantes em suas turmas. Tais 

resultados estão complementados com algumas falas captadas nas entrevistas com as 

estudantes e outras tomadas em notas do diário de campo, quando de nossa estada na sala. 

Ressaltamos que as primeiras observações ocorreram, respectivamente, nos dias 06 e 07de 

fevereiro, na turma Multi EJA A e na turma Multi EJA B, nas quais intentamos nos aproximar 

dos estudantes.  

Na noite de 06 de fevereiro estivemos na escola esperando os estudantes junto com a 

Professora A. Na ocasião desta aula estiveram presentes 14 estudantes (7 mulheres e 7 

homens). Segundo a professora, a primeira semana de aula “é só para revisão dos 

conteúdos”. Dado o início da aula, a Professora A nos apresentou aos estudantes, dizendo-

lhes que estaríamos ali para participar das aulas observando como ela lecionava. Os 

estudantes deram boas vindas e algumas perguntas foram feitas à professora: “Mas ele vai 

estudar também?”, “Eu pensei que era pra ser o professor também da noite”. A professora 

explicou o que era estar “observando” a sala de aula e enfatizou a importância de ter uma 

“pessoa pesquisando à EJA do Distrito”. 

No que diz respeito ao espaço físico, ressaltamos que a Multi EJA A funciona em um 

prédio extensão, localizado na sede do Distrito, distante aproximadamente 1 km da escola 

pólo. Percebemos que a sala de aula já contava com cartazes de regras de convivência, boas 

vindas, aniversariantes, espaços de produções de Língua Portuguesa e Matemática e, uma 

grande tabuada desenhada em cartolina. Tratava-se de uma sala que durante a manhã 

funcionava uma turma do 6º ano e de tarde, uma turma do 7º ano, ambas as turmas regulares. 

No turno da noite, esta mesma sala era uma espécie de “adequação da escola para um grupo 

que não é o ‘alvo original’ da instituição” (OLIVEIRA, 1999, p. 61), qual seja este alvo, os 

jovens e adultos da turma Multi EJA A.  

Nesse primeiro dia de observação percebemos que as carteiras eram organizadas em 

fileiras e os estudantes sentavam onde se sentissem à vontade. Ao longo das observações 

percebemos que os estudantes mais velhos sentavam-se à frente e os mais jovens, ao meio da 

sala. Embora a professora tenha dito, neste dia de aula, que eles poderiam sentar onde 

quisessem, ouvimos dos estudantes falas que representavam o “seu lugar” marcado na sala. 

Uma estudante, ao entrar na sala falou, como que procurando a colega, falou: “Cadê fulana 

que não ta no lugar dela”. A professora a respondeu que esta fulana ainda não havia chegado 

e que “sempre fica por ali mesmo perto da janela. É a Maria janela”. 
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Estas falas nos possibilitaram entender que os estudantes tinham os seus lugares 

simbólicos na sala de aula, possivelmente marcados pela suas convivências em turma. 

Entendemos que as falas também representam “delimitações bastante precisas que respeitam 

uma lógica de posições, em que cada aluno assume uma disposição carregada de significados, 

que abrangem atributos de seletividade e agrupamento” (CIPINIUK, 2017, p. 41). Contudo, 

constatamos que o agrupamento dos estudantes em “seus” lugares restringia-se apenas durante 

as explicações da professora, pois quando das atividades, eles agrupavam-se de formas 

variadas. 

A professora, seguindo seu horário de aulas35, optou por trabalhar a disciplina 

História no primeiro tempo e Matemática no segundo tempo36. Decidimos que durante as 

primeiras aulas de cada dia observaríamos o contexto da escola e, sempre que possível, 

tomando notas no diário de campo; já nas aulas de Matemática, focamos em observar a 

especificidade da sala de aula. Essa estratégia nos possibilitou ter noção das relações que 

aconteciam no ambiente escolar. 

Sobre os aspectos gerais do ambiente escolar percebemos que este é marcado pelo 

silêncio na sala de aula. Em alguns momentos houve interrupções, feitas estas pela merendeira 

(querendo saber a quantidade de alunos), do vigia (para avisar a uma das estudantes sobre a 

chave da sua casa) e, algumas vezes, pela presença de algumas crianças que ficavam 

conversando na calçada, próximo à janela da sala. Em um desses momentos a Professora A 

nos sinalizou: “é sempre assim, tem sempre uma coisa pra tirar nossa atenção”. Os 

estudantes não se mostravam incomodados e percebemos que eles já estavam acostumados 

com aquelas situações. Isso não tirava suas atenções nas aulas.  

Este “é sempre assim”, dito pela professora, nos permitiu perceber a ocorrência de 

fatos dos tipos citados em quase todas as aulas observadas. Reconhecendo existir uma 

sequência de repetição de tais fatos, a partir deste ponto optamos por concentrar nossas 

discussões nas observações das aulas de Matemática. Dessa maneira, durante a nossa primeira 

estada em sala acompanhando a aula desta disciplina, percebemos que os estudantes 

mostraram-se interessados pelo assunto “Números Naturais”, conforme tinha escrito pela 

professora no quadro. 

A aula de Matemática foi iniciada com um diálogo entre professora e estudantes, 

onde ela os perguntou: “Onde a gente pode ver os números?”, “Quantos números existem?”, 

                                                
35 Segundo a professora, ainda não havia sido repassado o horário de aulas pela SEDUC-Sobral, ficando à cargo 

delas elaborarem as primeiras aulas do mês de fevereiro. 
36 Referimo-nos ao primeiro tempo, o horário antes do intervalo da merenda escola e, ao segundo tempo, como o 

horário posterior a esta merenda. 
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“Vocês sabem fazer soma?”. Os estudantes iam respondendo e, diante disso, a professora 

demonstrou e exemplificou como resolver contas de adição com duas parcelas com números 

em quantidades variadas de algarismos: “A gente vai começar por essas que são mais 

simples”, disse a mesma, dirigindo-se às contas de duas parcelas e com números de dois 

algarismos expostas no quadro. 

Durante esta aula percebemos que houve interação entre os estudantes a partir do 

momento em que eles iniciaram a atividade proposta, que foi entregue pela professora. Esta 

interação consistiu em troca de materiais e discussão na resolução dos problemas 

matemáticos. Em meio ao “tempo” dado pela professora para os estudantes “responderem os 

probleminhas”, ela começou a andar pela sala observando como eles desenvolviam suas 

respostas. A aula foi finalizada com uma revisão onde houve um diálogo da docente com os 

estudantes sobre se o que ela estava fazendo estaria “certo” ou “errado” para obter “o 

resultado final” da conta.  

A segunda observação na turma Multi EJA A aconteceu no dia 20 de fevereiro, 

contando com a presença de 13 estudantes (7 mulheres e 6 homens). A Professora A iniciou a 

aula colocando alguns algarismos numéricos no quadro. O assunto da aula era “números no 

nosso dia a dia”, conforme falou a professora, retomando explicações de aulas anteriores e a 

atividade que seria trabalhada naquela aula. Ela distribuiu uma atividade impressa e enquanto 

os estudantes buscavam resolvê-la, ficou “chamando leitura”37 dos estudantes da EJA I e II38.  

Durante essa chamada de leitura percebemos que os demais estudantes começaram 

formar pequenos grupos entre si, no intuito de se “ajudar na atividade enquanto a professora 

chama os outros”, como nos disse a Estudante A. Ao andar por esses grupos, percebemos que 

a “ajuda” tratava-se não da troca de respostas entre eles, mas de alguns buscarem explicar 

como resolver os problemas matemáticos. Falas do tipo “não pode tirar um maior do menor”, 

“tem que diminuir pra saber a soma”, foram algumas das ouvidas entre os estudantes. 

A análise que fazemos deste momento de integração entre os estudantes em grupos, 

nos permite compreender existir entre eles uma boa relação de entrosamento e afetividade. 

Ouvimos de um deles: “Aqui ta tudo junto e misturado, é tudo primo, irmão. Tudo é família”, 

diante disso, entendemos ser possível que o grau de parentesco entre os mesmos tenha 

influência nesta proximidade, mas acreditamos não ser apenas este fator. É esta relação, por 

nós classificada como “boa”, que compreendemos quando a Estudante A nos diz, em sua 

                                                
37 A expressão “chamando leitura” refere-se à ação da professora, em sua mesa, chamar os estudantes para ler 

um texto. Na medida em que um estudante finalizada a leitura, ela vai “chamando” outro. 
38 Em posterior conversa com a Professora A, esta nos contou que o “teste de leitura é para saber o nível de 

leitura e o nível de EJA que o aluno está”. 
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entrevista, estar na escola também por que “[...] a gente conversa lá, tem as vivências, tem os 

dever, as meninas, a fulana e as outras”.  

O terceiro acompanhamento na turma Multi EJA A ocorreu no dia 27 de fevereiro, 

ocasião em que estiveram presentes 12 estudantes (7 mulheres e 5 homens). Na aula de 

Matemática deste dia a Professora A trabalhou com a resolução de problemas de adição e 

subtração. Para isso, ela retomou algumas explicações das aulas anteriores, onde falou das 

“partes de uma soma”, e iniciou o assunto subtração com números naturais. A professora 

começou a explicar o referido assunto por que seria ele trabalhado na atividade da aula 

“Bingo da Adição”39 (Figura 3) a qual, segundo ela, seria uma “atividade coletiva”. 

 

 

Figura 3 - Cartela do Bingo da Adição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fonte: Atividade cedida pela Professora A. 

 

 

A atividade “Bingo da Adição” envolveu todos os estudantes, conforme objetivou a 

professora. Ressaltamos que este envolvimento não se deu apenas na formação das equipes, 

mas também quando da resolução dos problemas propostos, assim como na aula 

                                                
39 Para executar esta atividade, a Professora A organizou 3 equipes de quatro estudantes, articulando em cada 

uma delas a presença de pelo menos um estudante de cada nível de EJA. Diante disso, ela sorteava duas contas 

que envolviam as operações soma e subtração, as quais as equipes deveriam resolvê-las, sendo o resultado uma 

“casa” a ser marcada na cartela do bingo, caso a equipe tivesse as respostas corretas. Embora estivesse definido 

que seria apenas uma coluna da cartela a ser marcada no jogo, esta atividade levou o tempo de toda a aula de 

Matemática. 
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anteriormente observada. Percebemos que todos os estudantes, dentro de seus limites, 

buscavam participar da atividade. Das falas ouvidas neste momento, a Estudante A, proferiu: 

“Oia é por isso que eu gosto de tá aqui. Todo dia tem uma coisa diferente”. Sua fala foi 

complementada por uma de outro estudante que disse: “se não fosse isso a gente nem tava 

aqui”. 

Entendemos que ambos os estudantes trazem em suas falas referências à atividade 

“diferente” proposta naquela aula. Para eles, seria a atividade do “bingo” a “coisa diferente” 

que os fazem estar na escola, quando o outro estudante nos diz: “se não fosse isso a gente 

nem tava aqui”. Tais falas corroboram para reafirmamos haver uma boa relação entre os 

estudantes da turma Multi EJA A e trazem à tona, a resposta da Estudante A, quando na 

entrevista, perguntamos a mesma: Como você se sente sendo estudante da EJA? 

É bom, por que eu não sabia meu nome agora aprendi, que eu não sabia 

escrever. As conta eu já sabia de cabeça. E a gente vai pra aprender, ver as 

pessoas, me sinto muito bem recebida. A gente esquece a vida aqui de fora e 

fica tentando estudar lá. 

 

Este “me sinto muito bem recebida” nos permite entender um sentido de 

acolhimento, no qual compreendemos contribuir para que a Estudante A permaneça na escola. 

Esta nossa interpretação é dada a partir da resposta desta estudante para a pergunta: Você 

gosta de estar na EJA?: - “Gosto! Como disse, na aula tem muita coisa boa, não é só dever. 

Mas o dever também é bom”. 

De uma maneira geral, as nossas estadas no acompanhamento e observações das 

“vivências” matemáticas da turma Multi EJA A encaminham para a compreensão de que os 

estudantes apresentam uma relação de afetividade positiva. É possível que tenha influência do 

grau de parentesco entre os mesmos, mas entendemos ser esta reforçada pelo que Mileto 

(2009, p. 170) chama de “marcante e frequente exemplo de cooperação e solidariedade”, 

definido por ele como “importantes redes de relações que forneceram um suporte mútuo para 

a efetivação de processos de permanência” (id. ibid.) dos estudantes da EJA na escola. 

Ademais, compreendemos, a partir desta última fala da Estudante A, que as 

atividades propostas, referidas por ela como “o dever” e que entendemos ser a prática 

pedagógica matemática da Professora A, de certa maneira contribui para sua permanência na 

escola. 

 

4.2.4. Vivências matemáticas na turma Multi EJA B 
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Sobre a Multi EJA B, nossa primeira observação nesta turma aconteceu no dia 07 de 

fevereiro, ocasião em que a aula de Língua Portuguesa ocorreu no primeiro tempo e a de 

Matemática, no segundo tempo. Chegando nesta extensão, que fica a 4 km da escola pólo, os 

estudantes já se encontravam dentro da sala, pois iniciara uma fina chuva. Nesta aula 

estiveram presentes 12 estudantes (7 homens e 5 mulheres). 

 A Professora B nos apresentou aos estudantes como “o professor que era da escola e 

agora era pesquisador, que estava ali para entender como é ensinar na EJA”. A reação dos 

estudantes aconteceu por meio de perguntas do tipo: “Mas ele num já sabe ensinar na EJA?”, 

disse um dos estudantes que obteve a seguinte resposta da Estudante B: “Ele agora é 

professor e pesquisador da EJA”.  

 Sobre o espaço físico, a turma Multi EJA B funciona em um prédio extensão em que 

nos turnos manhã e tarde funcionam turmas da Pré-Escola, sendo todo o ambiente 

infantilizado. Havia decoração de boas vindas, quadro de aniversariantes e varal, onde seriam 

penduradas as atividades das crianças ao longo do ano. Os estudantes da EJA ocupavam as 

mesas e cadeiras de uma turma de Infantil V, que eram, segundo a professora, “as maiores 

dali”. Com as mesas pequenas, eles formavam uma grande mesa de frente para um quadro 

branco.  

 Nesta turma também percebemos que os lugares eram marcados simbolicamente, 

contanto, por gênero, onde homens e mulheres ficam próximos de si e em lados opostos da 

professora. Esta localização espacial ocupada pelos estudantes não interferia na execução das 

atividades coletivas. Os lugares onde os mesmos sentavam eram influenciados também pelo 

nível de EJA: os estudantes da EJA I, se homens ou mulheres, ficavam mais próximos da 

professora, pois “precisavam de mais atenção”, segundo esta nos falou.  

 A respeito dos aspectos gerais do ambiente onde fica situada a extensão onde 

funciona a referida turma, diferente da escola anterior, esta é cercada por um muro. Razão 

pela qual, as aulas eram bem tranquilas nesta turma Multi EJA B, sendo poucas as 

interrupções nela existentes. Assim como na turma Multi EJA A, nesta turma prevalece 

também o silêncio na sala de aula, o que posteriormente percebemos estar ligado ao comum 

interesse dos estudantes “pelo aprendizado” (CIPINIUK, 2017, p. 41), ou como destaca a 

Estudante B, “a concentração no estudo”. Esse contexto de silêncio e concentração se 

apresentou durante todas as observações sendo, às vezes, marcado por algum momento de 

descontração, dado por comentários ou piadas dos estudantes. 

 Especificamente a respeito das observações realizadas nas aulas de Matemática na 

turma Multi EJA B, destacamos que a primeira aula foi iniciada com uma “Revisão”, 
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conforme a professora escreveu no quadro. A Professora B, antes de apresentar algumas 

definições, começou indagando aos estudantes: “O que é somar?”, “O que a gente pode 

somar?”. Depois de ouvir as respostas dos estudantes, ela seguiu explicando como se fazia 

para somar, a partir de uma conta de adição apresentada no quadro. Em seguida entregou uma 

mesma atividade impressa com algumas questões para os estudantes resolverem. 

 Neste primeiro acompanhamento observamos que alguns estudantes resolveram em 

pouco tempo a atividade de matemática, enquanto outros tiveram dificuldade em compreender 

“como fazer com as casa de lugar dos números”, como disse um deles. A partir desta fala, a 

Professora B explicou as casas decimais e “para onde vai o número da dezena, quando se 

soma dois números”, o que percebemos ter facilitado o entendimento dos estudantes 

 Nossa segunda observação aconteceu no dia 21 de fevereiro. Nesta aula estiveram 

presente13 estudantes (7 mulheres e 6 homens) e teve como objetivo “fazem algumas 

questões como de soma”, de acordo com a fala da professora enquanto ela “fazia o teste de 

leitura”. Este teste tratou-se do mesmo que a Professora A aplicou na turma Multi EJA A. 

Enquanto ela fazia a chamada de leitura no teste, os demais estudantes ficaram realizando a 

atividade, momento em que percebemos uma interação dada pela ajuda em explicações sobre 

as questões matemáticas. Isso também contou com a influência da professora que, entre uma 

leitura e outra dava “uma olhada como eles estavam fazendo”. 

 Nesta segunda aula percebemos que alguns estudantes buscavam ajudar outros que 

mostraram sentir dificuldade, enquanto a professora dedicava atenção a dois deles que, 

segundo ela, “não sabiam ler. Eram da EJA I”. Dos demais, aqueles que sentiam dúvida 

buscavam a professora para explicações individuais. Percebendo que a professora estava 

sobrecarregada, nos propomos em ajudar dois estudantes em um dos problemas (Figura 4) 

que, segundo eles “tava confuso na questão”, a qual apresentava o seguinte enunciado: 

“Calcule a soma de todos os elementos geométricos”. Eles não lembravam o que “era este 

geométrico”.  
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   Figura 4 - Problema de Matemática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Atividade cedida pela Professora B. 

 

 

 Ao final da aula a professora deu o visto na folha de atividade de cada estudante. 

Este momento pareceu ser de tamanha importância para os estudantes; dentre as falas destes 

ouvimos: “quero meu visto por que hoje fiz tudinho” e, “a aula só termina com o visto da 

tia”. Entendemos ser possível que esta valorização do “visto da tia” esteja ligado a um 

sentimento de satisfação dos sujeitos em estarem no ambiente escolar. Esta satisfação pode 

ser compreendida na diferenciação que a Estudante B faz entre a “escola da Branca” e a EJA, 

quando a perguntamos: Como você se sente sendo estudante da EJA? 

É bom. Maravilhoso. Tem diferença da EJA e da escola da Branca. É que eu 

aprendi mais agora na EJA que na escola da Branca. Aprendi muita coisa, 

que eu não sabia quase nada. Nem um número eu sabia fazer. Agora é bom. 

A professora faz atividade, ela botava a gente fazia. Era no caderno 

também. 
 

 A última observação em que focamos em perceber a interação entre os estudantes da 

turma Multi EJA B ocorreu no dia 28 de fevereiro. Esta aula contou com 12 estudantes (6 

mulheres e 6 homens) e foi realizada uma atividade chamada pela Professora B de “Dominó 

da matemática”. A professora organizou os estudantes em três equipes as quais deu peças de 

dominó para cada uma. Ao apresentar a atividade ouvimos, por parte dos estudantes, falas do 

tipo, “hoje é o lúdico”, que foi reforçada pela resposta da professora: “sim, hoje é um jogo 

lúdico”. Estas falas nos permitiram compreender outra, proferida pela Estudante B, quando 

esta nos diz, na entrevista, que a professora “levava várias atividades diferentes” para a sala 

de aula. 
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 Nas peças deste dominó continham expressões numéricas com algumas operações de 

soma e subtração que, para ser encaixadas as peças precisaria que os estudantes as 

resolvessem. Ao longo desta atividade percebemos que alguns estudantes eram mais ágeis nas 

contas que outros. Percebemos haver também uma relação positiva entre os estudantes e 

destes com a Professora B, onde esta, na medida em que caminhava pela sala, explicava 

algumas dúvidas sobre as contas contidas em algumas peças do dominó.  

 Em linhas gerais, analisamos haver uma interação positiva entre os sujeitos da turma 

Multi EJA B. As vivências na sala de aula contribuíram para percebermos existir 

aproximações entre a estrutura, metodologia das aulas e as práticas das professoras A e B. 

Além disso, destacamos a maior presença de mulheres nas aulas em ambas as turmas, o que 

reforça a análise e leitura que fizemos dos diários de classe, quando da seleção das turmas a 

serem observadas, que já apontava ser as estudantes mulheres as que mais tinham presenças.  

 Nesse sentido, encaminhamos nossas interpretações para a compreensão de haver nos 

espaços das turmas Multi EJA A e B relações de afetividades e, ao mesmo tempo tensões, 

quanto à ocupação dos espaços das salas de aula. Contudo, os estudantes não hesitam em 

participar das atividades matemática propostas pelas professoras, tampouco de agruparem-se 

por gêneros, idades ou níveis de EJA distintos.  

 Compreendemos também que as práticas pedagógicas matemáticas das professoras 

têm, de certa forma, influências para os estudantes estarem na escola, aprendendo a 

“matemática de caneta” ou “a matemática difícil”, como nos disseram as Estudantes A e B, 

respectivamente. Assim, entendemos que os estudantes elaboram táticas de permanência na 

escola: ajudam-se, trocam informações, agrupam-se (MILETO, 2009). Constroem eles suas 

vivências matemáticas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste tópico encaminhamos nossas considerações finais lançando mão de um 

panorama do caminho construído na pesquisa até o ponto em que discutimos os resultados 

finais. Nesta perspectiva, retomamos a indagação inicial: O que me levou a pesquisar a 

educação de jovens e adultos sob a perspectiva da educação matemática? As respostas desta 

indagação direcionaram nosso estudo, permearam nossas discussões e deram estruturação a 

esta dissertação. Ao respondê-la aqui, consideramos que foram dois fatores: o contato com os 

estudantes da EJA e nossos estudos no curso de Mestrado.  

Como destacado nas nossas considerações iniciais, os dois fatores citados tiveram 

como ponto central um estranhamento, dado entre as falas de professores mais experientes na 

EJA e nossa realidade, quando em contato com as turmas desta modalidade, em uma escola 

municipal da zona rural de Sobral. A frequência assídua dos estudantes jovens, adultos e 

idosos, em uma dessas turmas, nos chamou atenção, fato este que nos levou a refletir sobre 

que motivações os faziam estar naquele espaço de ensino. Esta reflexão nos possibilitou 

empreender buscas nos arquivos de frequência da EJA da escola, onde nos deparamos com a 

realidade de que os estudantes mais presentes nas aulas vinham constituindo um grupo desde 

anos escolares anteriores. Isso nos levou a uma nova reflexão, agora sobre que sentidos de 

permanência eles traziam de suas realidades para não interromper seus estudos na EJA.  

Movidos pelo sentimento de estranhamento, nossas reflexões e experiência docente, 

nos propomos em pesquisar as influências de práticas pedagógicas matemáticas de 

professores para a permanência dos estudantes na EJA da zona rural. Partimos do 

entendimento de que os estudantes detêm de saberes matemáticos de suas vivências na lida 

com e no mundo, além de possíveis experiências de anos escolares anteriores aos seus 

ingressos nas turmas de EJA. Este entendimento nos possibilitou a compreensão de serem os 

jovens, adultos e idosos estudantes da EJA, pessoas alfabetizadas, no sentido de que, tendo 

experiências de vidas, fazem leituras de suas realidades e detêm de sabres matemáticos, 

mesmo que diferentes dos esperados pela escola. 

Nossas leituras iniciais de dissertações de Mestrado, que compuseram a revisão de 

literatura, e as leituras de estudos que consideramos como aporte teórico, nos levou a 

constatação de haver poucas pesquisas sob a perspectiva da educação matemática na EJA que 

considerasse a permanência de estudantes na escola. A quantidade se reduzia se 

considerássemos a especificidade da contribuição das práticas pedagógicas dos professores, 

foco de nossa pesquisa. Tais estudos e dissertações que encontramos concentravam seus lócus 
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de pesquisas em espaços das Regiões Sul e Sudeste do país, o que possibilitou a compreensão 

de que a contribuição de nossa pesquisa seria, dentre outras possíveis, a de inserir a Região 

Nordeste no rol das discussões sobre Educação Matemática na Educação de Jovens e Adultos. 

Além do fato de o sentido de permanência nela trabalhado ser dado ante os pontos de vistas de 

professores e estudantes. 

Imbuídos destes entendimentos, optamos por uma metodologia de pesquisa que 

orientasse nosso estudo como do tipo qualitativo. Desta maneira, conforme apresentado no 

primeiro capítulo, considerando nossa pretensão em compreender as práticas dos professores 

de EJA, bem como os significados que os estudantes conferem a estas práticas para suas 

permanências na escola, definimos a entrevista e a observação como nossos instrumentos de 

coleta de dados.  

Conhecendo a realidade dos sujeitos, optamos pelas entrevistas do tipo 

semiestruturadas contando com um roteiro que norteou nossas perguntas. Este roteiro foi 

previamente testado com alguns estudantes e professores que não fariam parte de nossa 

pesquisa para, posteriormente, ser aplicado aos nossos informantes-chave, que foram 

selecionados a partir de critérios pré-estabelecidos. Destacamos que durante a realização das 

entrevistas, estudantes e professores responderam um questionário de perguntas que foi 

elaborado com o intuito de traçarmos os perfis dos mesmos. No que diz respeito à observação, 

optamos por seguir a metodologia do tipo participante, tendo em vista a necessidade de nos 

colocarmos nas vivências das salas de aulas e dos espaços de formações frequentados pelas 

professoras.  

Coletados nossos materiais de análises e reconhecendo a quantidade destes, 

construímos nossa pesquisa sob duas variantes: uma interna a sala de aula, em que 

consideramos aqueles materiais coletados a partir de nossa entrada em campo, isso incluiu 

entrevistas, observações e questionários; e outra, externa a sala de aula, em que foram 

agrupados alguns documentos oficiais de educação.  

Selecionados os materiais que comporiam nosso corpus de pesquisa, analisamos os 

mesmos por meio da técnica de Análise Textual Discursiva. A utilização desta técnica nos 

possibilitou perceber aproximações entre os materiais de observações, de entrevistas, alguns 

documentos oficiais de educação e nosso aporte teórico que orientaram a estruturação dos 

metatextos apresentados em forma de capítulos. 

Optamos por focar nosso estudo nas temáticas: Prática pedagógica, Currículo, 

Educação Matemática, Etnomatemática e Permanência, as quais direcionaram a elaboração do 

questionário e do roteiro das entrevistas. Estas temáticas foram primeiramente destacadas no 
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segundo capítulo, espaço onde nos detivemos em apresentar nossa revisão de literatura e um 

panorama de alguns estudos sobre cada uma delas. A leitura destes estudos nos permitiu 

entender alguns pontos de discussões com que os autores apresentavam as temáticas, o que 

contribuiu para a seleção do aporte teórico que balizou a nossa pesquisa.  

Dessa maneira, no referido capítulo direcionamos a escrita no sentido de mostrar sob 

que ponto de vista estaríamos nos reportando ao discorrer sobre as temáticas, destacando 

nossas primeiras aproximações com as mesmas. Partimos da premissa de que entendemos a 

EJA enquanto modalidade da Educação Básica, para então, apresentar quem eram os sujeitos 

jovens, adultos e idosos referidos na pesquisa, no intuito de esclarecer que dentre as 

características de estudantes de EJA, há especificidades quando falamos dos moradores na 

zona rural do Ceará.  

No que tange às práticas pedagógicas, as compreendemos como ações elaboradas 

pelos professores, que precisam estar movidas pela intencionalidade de possibilitar a 

aprendizagem dos estudantes e como ações em constante construção. Entendemos que esta 

construção sofre influências externas a sala de aula, sendo reflexo do sentido de currículo 

adotado pelo sistema de ensino. Daí por que aproximação estabelecida entre práticas 

pedagógicas e currículo em nossa pesquisa. Contanto, frisamos que nosso entendimento a 

respeito de currículo corrobora com estudos que o entendem enquanto prática discursiva que 

tem por objetivo definir o que deve ou não ser apresentado no espaço de ensino. Tendo por 

base nosso entendimento de que os saberes matemáticos que os estudantes trazem de suas 

vivências têm igual valor aos saberes escolares, tomamos como referência alguns estudos 

etnomatemáticos, para apresentar nossas compreensões sobre que sentido de matemática e 

educação matemáticas defendemos na pesquisa. 

Reiteramos que as leituras realizadas no segundo capítulo foram essenciais à 

definição dos aportes teóricos tomados como nossas referências, os quais apresentamos no 

terceiro capítulo. Neste, por sua vez, optamos por definir, para o leitor, que estudos e autores 

embasaram os entendimentos em cada temática abordada e contribuíram para nossas 

interpretações somadas às análises.  

Destacamos aqui os sentidos de permanência que foram discutidos neste terceiro 

capítulo: um primeiro, que diz respeito ao ato de durar no tempo, no caso, de estada na escola 

para a conclusão do curso de EJA. Este sentido foi utilizado por nós quando da seleção dos 

sujeitos. Um segundo sentido, que foi percebido a partir das falas dos estudantes, que nos 

remeteu ao entendimento de permanência enquanto pertencimento ao espaço escolar. Ambos 

os sentidos nos permitiram reconhecer que os estudantes estão na escola por motivações 
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específicas, dentre as quais, a busca pelo saber escolar e as relações de boa convivência e 

afetividade tecidas nas turmas de EJA.  

Tais sentidos e motivações de permanência foram apresentados em nossos resultados 

e discussões, contemplados no quarto capítulo da dissertação. Neste, optamos por destacar, 

separadamente, os materiais construídos e elaborados com as professoras daqueles das 

estudantes, de maneira que em cada parte centramos as análises considerando a especificidade 

das sujeitas no espaço escolar e na pesquisa. 

A respeito dos acompanhamentos das Formações de professores e dos Planejamentos 

pedagógicos, percebemos que as professoras acompanhadas mantêm relações de proximidade 

positiva, tanto com os outros professores, quanto com o formador e a coordenadora 

pedagógica da EJA. A partir das falas das professoras dadas nas entrevistas, entendemos que 

elas compreendem tais momentos de estudos e formações como espaços onde elas vão 

aprender como ensinar os jovens e adultos. Contanto, entendemos que esta compreensão por 

parte das docentes, resulta das formas em que são estruturadas as Formações de professores e 

os Planejamentos pedagógicos. 

Nossas observações dos momentos de formações nos permitiram caracterizá-los 

como sendo espaços onde se buscam padronizar as práticas pedagógicas dos professores de 

EJA no sentido de dar conta da grade de conteúdos propostos pelo sistema municipal de 

ensino. O que entendemos influenciar também no modo com que as professoras executam 

suas aulas, e na maneira que elas compreendem suas práticas pedagógicas.  

Durante o período em que tivemos acompanhando as aulas de Matemática nas duas 

turmas observadas constatamos que, além das atividades e conteúdos trabalhados, as 

professoras seguiam uma mesma sequenciação metodológica de aula: iniciava-se com 

discussões sobre o que seria abordado na aula, seguida de explicações a respeito das 

atividades, um “tempo” dado aos estudantes para responderem as atividades e uma correção 

coletiva. Percebemos que as docentes buscavam aproximar o conteúdo a ser trabalhado às 

“realidades” da EJA, seja por meio de possíveis contextualizações ou com atividades que as 

permitam trabalhar em grupos articulados de acordo com os “níveis de dificuldades” de cada 

estudante. 

Em uma perspectiva abrangente, em nosso acompanhamento das aulas de 

Matemática, percebemos haver uma boa relação das professoras com os estudantes. Da parte 

destes, foi percebida uma aceitação das práticas e das maneiras com as professoras elaboram e 

estruturam suas aulas. Alguns diálogos percebidos nas observações nos permitiram uma 

primeira análise de que o “ensino” era uma das motivações para os estudantes estarem na 
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escola. Além deste, estavam as vivências entre colegas e as relações de afetividade construída 

no espaço escolar. 

 No que diz respeito aos pontos de vistas das professoras sobre a permanência dos 

estudantes, estas, em linhas gerais, apontaram que uma contribuição seria adotar aulas “mais 

dinâmicas”. As mesmas citaram exemplos de ser aulas com músicas, atividades 

diferenciadas, jogos ou ação de comemorar datas de aniversário. Percebemos que as docentes 

buscam concretizar o que propõem, contudo, nas aulas de Matemática, há direcionamentos 

para que os estudantes busquem responder as atividades, em sua maioria, do tipo resolução de 

problemas.  

Nos tópicos sobre as estudantes, nas entrevistas, percebemos que as mesmas 

apresentam saberes de suas vivências. Por serem de quase mesmas idades e, desde crianças, 

estarem moradoras de um mesmo espaço de comunidade que têm traços, costumes e culturas 

comuns, as estudantes tecem estes saberes a partir de suas lidas no trabalho e manejo da palha 

de carnaúba. Entendemos os mesmos como saberes matemáticos, tendo em vista estarem eles 

ligados a processos de organização, quantificação e contagem em uma perspectiva 

matemática. Entretanto, compreendemos como saberes trançados às suas histórias de 

mulheres trabalhadoras que desde cedo tiveram que sobreviver às suas realidades e condições 

de vida.  

Ainda nas entrevistas, as falas das estudantes nos permitiram um entendimento de 

que elas estão na EJA em busca de adquirir os saberes da matemática escolar. Estes são tidos 

por elas como matemáticas “de caneta”, “mais difícil” ou “as conta”. Este nosso 

entendimento foi compreendido também quando as mesmas nos dizem que estão na escola 

pelo “ensino da professora”, os quais elas consideram como sendo “bom”. 

Destacamos que durante nosso acompanhamento nas turmas de EJA 

disponibilizamos momentos para focar nas vivências dos estudantes na sala de aula. Em meio 

a isso, compreendemos que os mesmos constroem relações afetivas, sejam estas dadas pela 

proximidade de grau de parentesco ou pela convivência de anos escolares em uma mesma 

turma de EJA. Entendemos que estas vivências influenciam nas formas com que os mesmos 

se reconhecem em sala, nos diálogos ocorridos e na maneira de compreender que o outro tem 

dificuldade. Alguns casos de “ajuda” entre os estudantes foram percebidos, principalmente, 

durante as atividades matemáticas desenvolvidas em grupos. Estas observações 

encaminharam nossos entendimentos para a compreensão de que os estudantes constroem 

entre si, laços de companheirismo que influenciam para suas permanências na escola. 
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Os diálogos com as estudantes pesquisadas nos permitiram afirmar nossa 

compreensão de que algumas de suas motivações para estarem na EJA da zona rural seriam as 

vivências com seus pares na sala de aula e o “ensino” das professoras. Assim como 

observamos em nossos acompanhamentos das turmas, as estudantes estabelecem relações 

positivas com seus colegas e professores na sala de aula. Fato este que foi evidenciado quando 

em suas entrevistas, as mesmas nos disseram estar na EJA por que gostam da escola. Este 

gostar veio acompanhado de falas demonstrando estar ele relacionado às relações de 

afetividade.  

Já o “ensino”, proferido pelas estudantes, nos permitiu uma interpretação de serem 

as práticas pedagógicas matemáticas das professoras. Ao nos dizer “[...] Por causa que eu 

gosto é do ensino dela”e “[...] E também eu gosto da professora, mas gosto mais do ensino 

dela”, referindo-se às professoras, as estudantes trazem uma primeira sinalização de que as 

maneiras, formas próprias de as docentes ensinar a matemática escolar têm influência em sua 

decisão de estar na escola. Tais formas próprias, como percebemos, têm proximidade com 

algumas atividades matemáticas propostas pelas professoras durante as aulas observadas, que 

elas entendem como “atividades diferenciadas”. 

Compreendemos estarem as práticas pedagógicas matemáticas das professoras 

acompanhadas, articuladas em uma proposta de padronização, possivelmente pensada nos 

espaços de formações por elas frequentados. Entendemos também que tais espaços serem 

influenciados pelo sentido de currículo adotado pelo sistema municipal de ensino de Sobral. 

Em nossas interpretações, no referido sistema entende-se currículo como documento guia das 

ações das escolas e professores em sala de aula.  

Contudo, as professoras, tendo ciência das especificidades dos estudantes, buscam, 

às suas maneiras, aproximar suas práticas pedagógicas às realidades das turmas de EJA, 

permitindo existir um movimento de resistência ao que é proposto como orientações. No 

entanto, compreendemos que tais práticas, mesmo que pedagógicas, no sentido de haver uma 

intencionalidade quanto à aprendizagem dos estudantes, ainda assim estruturam-se em uma 

lógica de repassar os conteúdos matemáticos. Havendo uma preocupação em dar conta da 

grade curricular de Matemática, as professoras elaboram estratégias variadas de como ensinar 

os conteúdos propostos: leituras coletivas, atividades em grupo, atividades lúdicas, foram 

algumas estratégias observadas. 

Encaminhamos nossas considerações finais para a compreensão de que, embora as 

práticas pedagógicas matemáticas das professoras acompanhadas estruturem-se em uma 
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perspectiva de dar conta da transmissão dos conteúdos da matemática escolar, estas têm suas 

influências para a permanência das estudantes na EJA da zona rural de Sobral. 

Entendemos que é a matemática “de caneta”, apresentada nas práticas das docentes, 

que as estudantes desejam aprender. Contanto, compreendemos que esta mesma matemática 

pode ser estruturada dentro de uma proposta de ensino que considere as especificidades dos 

saberes dos estudantes. Para isso, maneiras outras de articular as Formações de professores de 

matemática da EJA precisam ser pensadas e colocadas em práticas como possíveis políticas 

educacionais. 
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QUESTIONÁRIO DO ESTUDANTE 

Em: ___/___/____ 

 

1. DADOS PESSOAIS 

 

Sexo: M (  ) F (  ) Outros:_______________________ 

Idade:________________ 

Etnia: Branca  (  )       Preta (  )     Amarela (   )       

           Parda   (  )      Indígena (  )    Outros________________________ 

Estado Civil: Solteiro(a) (  )        Casado(a) (  )    Viúvo(a) (  )  Outros:__________________ 

 

2. DADOS SOCIOECONÔMICOS  

 

Cidade de nascimento? __________________________ 

Onde mora atualmente? __________________________ 

Tem filhos? Sim (  )  Não  (  ) Quantos? ____________________________ 

Quem mora com você? Filhos (  )    Pai (  )  Mãe (  )   Outros: _________________________ 

Quantas pessoas moram com você? ____________________________ 

Pratica atividade remunerada?    Sim (  )   Não (  )  

Função?_______________________________________________________ 

Qual é a sua participação na vida econômica de sua família? 

(  ) Não trabalho e não sou responsável pela sustento da família  

(  ) Trabalho e sou único(a) responsável pela sustento da família 

(  ) Trabalho, mas não sou o(a) único(a) responsável pela família 

 

3. DADOS DE ESCOLARIDADE 

 

Estudou antes da EJA? Sim (  )    Não (  ) 

É a primeira vez que estuda na EJA?  Sim (  )    Não  (  ) 

      Se você respondeu NÃO na questão acima, responda a outra questão abaixo: 

 

      Onde ficava a(s) escola(s) que você estudou antes na EJA? 

       (  ) Na cidade de Sobral. 

 (  ) Em outro distrito de Sobral 

 (  ) Outra cidade 

 

Desistiu da escola antes da EJA?  Sim (  )   Não (  )    Quantas vezes? ___________________ 

Por que motivos desistiu da escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO DO PROFESSOR 

Em: ___/___/____ 

 

1. DADOS PESSOAIS 

 

Sexo: M (  ) F (  ) Outros:_______________________ 

Idade:________________ 

Etnia: Branca  (  )       Preta (  )     Amarela (   )       

           Parda    (  )      Indígena (  )    Outros:________________________ 

Estado Civil: Solteiro(a) (  )        Casado(a) (  )    Viúvo(a) (  )  Outros:__________________ 

 

2. DADOS SOCIOECONÔMICOS  

 

Cidade de nascimento? __________________________ 

Onde mora atualmente? __________________________ 

Tem filhos? Sim (  )  Não  (  )        Quantos? ____________________________ 

Quem mora com você? Filhos (  )    Pai (  )  Mãe (  )    Outros: _________________________ 

Quantas pessoas moram com você? ____________________________ 

Pratica outra atividade remunerada?    Sim (  )   Não (  )  

Função?___________________________________________________ 

Qual é a sua participação na vida econômica de sua família? 

(  ) Não trabalho e não sou responsável pela sustento da família  

(  ) Trabalho e sou único(a) responsável pela sustento da família 

(  ) Trabalho, mas não sou o(a) único(a) responsável pela família 

 

3. DADOS DE ESCOLARIDADE 

 

Nível de escolaridade:  

(  ) Ensino Médio/ Normal 

(  ) Superior Incompleto  Graduação -   (  ) Licenciatura   (  ) Bacharelado  (  ) Tecnológico 

 Curso: ____________________________________________________ 

 IES Pública Estadual (  ) 

 IES Pública Federal    (  ) 

 IES Privada                 (  ) 

 

(  ) Superior Completo Graduação  -    (  ) Licenciatura  (  ) Bacharelado  (  )Tecnológico 

 Curso: _____________________________________________________ 

 IES Pública Estadual (  ) 

 IES Pública Federal   (  ) 

 IES Privada                (  ) 

 

Possui Pós- Graduação lato sensu (Especialização)?   

Sim, incompleto (  )  

Sim, completo    (  ) 

Não                     (  ) 

 

Curso(s): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Possui curso(s) na área da EJA?  Sim  (  )    Não (  ) 

Se Sim, qual(is) curso(s) e IES? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Possui Pós- Graduação strictu sensu?  

Sim, Mestrado incompleto      (  )  

Sim, Mestrado completo         (  ) 

Sim, Doutorado incompleto    (  ) 

Sim, Doutorado completo       (  ) 

Não                                          (  ) 

 

Para quaisquer das opções Sim acima, especifique o(s) curso(s) e IES do(s) mesmo(s): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Há quanto tempo leciona? ____________________ 

Lecionou apenas na Rede Municipal de Sobral?  Sim (  )  Não  (   ) 

Se Não, especifique as outras redes de ensino abaixo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Há quanto tempo leciona na EJA? _______________________ 

Participa da Formação de Professores da EJA? Sim (  )  Não (  ) 

Possui outras experiências na área da educação? Sim (  )   Não  (  ) 

Se Sim, especificar a(s) experiência(s) abaixo: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Especifique abaixo o principal motivo que o(a) faz estar lecionando na EJA:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ENTREVISTA COM A ESTUDANTE “A” 

 

Pesquisador: - Bom dia Estudante A! A gente vai conversar um pouco sobre quem é a 

Estudante A, como você se sente enquanto estudante da EJA. Preciso que você 

me conte, fale um pouco sobre sua história de vida na escola. Preciso que você 

me fale como foi seu percurso de vida escolar? 

Estudante: - É uma história muito grande. Assim, eu estudei na escola da Branca, quando era 

menina ainda. Mas com pouco tempo eu tive que sair né, eu era pobre e tinha 

que trabalhar. E também com pouco tempo eu me casei. Quando esse colégio 

de agora, essa escola da EJA, chegou aqui, foi na época que eu me casei, eu 

comecei a namorar o meu marido de hoje, que na época era meu namorado, ai 

ele não deixou eu estudar. Eu ia estudar mesmo, eu ia fazer minha matrícula ele 

não deixou. Eu fui na onda dele. 

Pesquisador: - Ele não deixou por quê?  

Estudante: - Porque ele era daquele tempo, que a mulher não podia estudar nem trabalhar 

nem nada. Até hoje ele é atacado. Mas ai, antes a Branca, que é a J. F. S., 

fundou essa escola em casa, nessa época não tinha colégio. Ficava aqui no 

Bonfim. Eu tinha uns 12 anos, eu fiz a classe de ABC mesmo. Eu ia pra 

Branca, mas eu sai e depois me casei e não fui mais estudar.  

Pesquisador: - O que era essa classe de ABC?  

Estudante: - Era aquelas letrinhas assim, ba, be, bi, bo , bu, a, e, i, o, u.  

Pesquisador: - E da matemática o que era que ela ensinava, lembra?  

Estudante: - Lembro mais de nada de conta não. Sou muito boa em conta, mas de cabeça.  

Pesquisador: - De cabeça?  

Estudante: - Soma assim de cabeça, pra eu somar na cabeça. Eu sei somar. Uma conta eu sei 

na cabeça, mas de caneta, já não conte comigo, eu não sei de nada. Só sei fazer 

meu nome.  

Pesquisador: - E depois dessa classe da Branca, você estudou onde?  

Estudante: - No EJA aqui mesmo, na escola que eu passei pra ser merendeira. Agora tô na 

EJA III. Agora né, mas tô desde o tempo do R.M., que era o coordenador. Eu to 

desde o começo de tudo. 

Pesquisador: - E como você se sente sendo estudante da EJA? 

Estudante: - É bom, por que eu não sabia meu nome agora aprendi, que eu não sabia 

escrever. As conta eu já sabia de cabeça. E a gente vai pra aprender, ver as 
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pessoas, me sinto muito bem recebida. A gente esquece a vida aqui de fora e 

fica tentando estudar lá. 

Pesquisador: - O que incentivava você a estudar na EJA?  

Estudante: - A professora né. Tinha as visita dos alunos, elas vinha nas casa chamando a 

gente. O ensino também, que é bom. Era as aulas, pois bem, que a professora 

passava coisa diferente, de contar, diminui, de ler. 

Pesquisador: - E você gosta de estar na EJA?  

Estudante: - Gosto! Como disse, na aula tem muita coisa boa, não é só dever. Mas o dever 

também é bom.  

Pesquisador: - O que motiva você a estar na sala de aula da EJA? 

Estudante: - É que eu quero aprender mais, na caneta. A professora  é gente boa, mas ainda 

não começou as aulas né. Mas qualquer professor eu vou, tem esse negócio 

comigo não. Basta ter professor. Pra ter aula precisa ter a professora, ai quando 

chegar o dia eu vou de novo. Por causa que eu gosto é do ensino dela. E lá a 

gente conversa, tem as vivências, tem os dever, as meninas, a V., as outras. 

Pesquisador: - E como você vê que as aulas da EJA contribuem para sua vida? 

Estudante: - Eu aprendi o meu nome, somar, fazer as conta. Melhorou minha vida, pelo 

menos meu nome eu sei fazer direito. Não tenho dificuldade pra escrever meu 

nome, pra ler. 

Pesquisador: - O que você gosta de ler? 

Estudante:  - Assim, se eu for pra Sobral, uma placa eu sei ler, um colégio eu sei ler. Passa 

coisa que eu gosto na televisão, ai eu sei ler, não é muito não. Eu só não sei ler 

muito assim, carta né. A pessoa fazendo uma carta com as letra difícil, eu não 

sei. E as contas eu já sabia de cabeça, só que aprendi mais né. 

Pesquisador: - Como é essa letra difícil? 

Estudante: - Essas de escrever mesmo, com a mão. 

Pesquisador: - E como você faz essas contas de cabeça? 

Estudante: - De cabeça assim, chega uma pessoa diz assim: 160 com mais 150, quanto dá? 

Ai eu sei responder na hora. Ai eu não me perco. Uma pessoa que diz, eu 

paguei cento e tanto num canto e recebi tanto de troco, eu sei. Dai eu sei. 

Negócio de conta de cabeça eu sei. Tipo, quando eu também to lá na cozinha, 

as conta da merenda eu sei, que eu já sei pelo tanto de aluno. 

Pesquisador: - Como você faz para saber o tanto da merenda? 
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Estudante: - Pois bem, se for 50 aluno, se for Maria Izabel, já sei que é dois quilo de arroz e 

um frango. Se fosse pra 100 alunos, era 3 quilos e meio mais ou menos, ou 4 

quilos, por que 50 alunos dá 2 quilos. É pela metade, por que se é 50 alunos são 

dois quilos, ai bota mesmo 3 quilos e meio, dá pra 100, se for 4 sobra né. Arroz 

rende né. Pra ficar bom era pra ser três frango. 

Pesquisador: - Ai fica fácil de saber a quantidade da merenda né! Mas me fala mais sobre a 

EJA. Você gosta de ser estudante da EJA?  

Estudante: - Eu acho bom né. Como disse, tem muita coisa boa pra gente aprender lá. Tem as 

aulas, as coisas pra fazer, os dever.  

Pesquisador: - Você falou das aulas, eu vou estar junto com vocês em algumas aulas. Eu 

preciso saber como elas acontecem. Você pode me dizer um pouco como 

acontecem as aulas de matemática da EJA? 

Estudante: - Bom assim, a Professora A, ensinava diminuir, multiplicar eu não aprendi. 

Ensinava somar. Somar eu aprendi, somar. Ela fazia no caderno, passava no 

caderno. Na lousa não, ela só fazia no caderno. Na lousa ela só botava os 

meninos, o W, a V, que sabia mais. Mas nós mesmo, que não sabe de nada, ela 

botava no caderno e ficava explicando.  

Pesquisador: - E quem eram esses que “não sabia de nada”?  

Estudante: - Assim nós, eu, a M, que não sabia muito. Ai tinha outra V já é sabida né. Tudo 

que ela botava na lousa esta V já explicava, ela entendia. O W também. Pra 

gente ela fazia no caderno. Ela escrevia no caderno e explicava.  

Pesquisador: - Mas quem fazia a leitura no caderno?  

Estudante: - Era nós, ela explicava, botava lá né, pois bem, ela botava o 9, botava o 5, era pra 

somar embaixo. Ela quem colocava, ai ela vinha explicando o que era pra 

fazer, se era pra somar, se era pra diminuir. Ela levava aqueles trabalhos de 

folha, que ela tirava na escola, xerocada, do livro também. Tinha de tampinha. 

Pesquisador: - E como era essa de tampinha?  

Estudante: - De somar. Diminuir também.  

Pesquisador: - Pelo visto eram várias atividades que a professora levava. Isso é bom! Mas 

me fala sobre você e a matemática. Como a matemática está presente na sua 

vida e na escola? 

Estudante: - Você vai falar de matemática é? Nada de matemática eu entendo não. Assim, a 

matemática de caneta, você ta perguntando? 

Pesquisador: - Existe outra matemática? 
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Estudante: - Ah! Sei só de cabeça. Antes de eu estudar já sabia. 

Pesquisador: - Explica como você sabe disso? 

Estudante: - Sei lá, eu acho que é de mim, de cabeça mesmo. Antes eu trabalhava com meu 

pai. Eu trabalhava com prensa de carnaúba. Meu pai trabalhava com cera né e 

era tudo anotado, pesado e tudo. Era pesar na balança. Botava cinco sacos de 

cera, ai ele ia somando. 

Pesquisador: - E como você sabia o peso dos sacos? 

Estudante: - Na cabeça eu sabia, na soma não, por que quem ia somar era o dono da cera.  

Pesquisador: - Como era essa soma na cabeça? 

Estudante: - É assim ó, pois bem, pesasse cinco saca, dava 130, ai pesava de novo, dava 150, 

pesava de novo dava 200, ai eu ia olhando e só na cabeça dava pra somar bem 

direitinho. 

Pesquisador: - E como você sabia o peso dos sacos de cera?  

Estudante: - Na cabeça eu sabia, na soma não, por que quem ia somar era o dono da cera. 

Mas na cabeça eu sabia. Tinha de todo peso, tinha um que dava 150, outros 

dava 200, dependendo do tamanho do saco de cera. É só um não. Quando 

botava na balança botava de cinco. Do mesmo jeito pesava o pó, de carnaúba.  

Pesquisador: - E como você sabia a diferença entre o que pesava mais e o que pesava menos?  

Estudante: - A cera pesava mais. É que a cera era feita do pó derretido, e o pó ainda é pra 

fazer a cera. O pó é maneiro.  

Pesquisador: - Como você sabia que um saco de cera pesava mais e o outro pesava menos?  

Estudante: - Porque pesava, botava na balança e pesava.  

Pesquisador: - Me explica como era colocado na balança. 

Estudante: - Era uma balança grande, uma balança de braço. Aparecia o peso, ai tinha um 

peso de 50, tinha o de 10, tinha o de 20, tinha o de 100. Botava no braço da 

balança, ai botava a cera, cobria o saco e pesava, o braço dizia o peso. Botava 

primeiro o peso, pois bem, se era 5 saca, botava o 100, botava o 50,  botava o 

20, botava o 10, tudo nesse braço. Ia somando tudo. 

Pesquisador: - E como você sabia quanto ia ser arrecadado de dinheiro?  

Estudante: - Era na arroba, no quilo. Tantas arroba, ai se é 100 arroba, 70 arroba, dependia. 

Nem lembro quanto custava uma arroba, mas meu pai tinha muito dinheiro, é 

por que ele gastava na bebida, na época meu pai tinha nome de rico. Ele 

anotava no caderno, quando o pessoal pagava a ele. Era muita gente, os outros 

cortava a palha e levava o pó pra ele. Ai quem fazia era meus irmãos. Era três 



    179 
 

irmãos que trabalhava, o A., o B. e o C., que tinha que ser três pessoas pra 

poder trabalhar na prensa. Até eu trabalhava, por que eu botava água pra 

prensa. A água era do rio nessa época, que não tinha água encanada não. Era 

água do rio, num jumento de quatro caneco, até eu botava. Passava o dia todo 

botando água pra prensa.  

Pesquisador: - E esse caneco do jumento cabia quanto de litro? 

Estudante: - 20 litro cada caneco. Eu botava 800 litro de água, passava o dia, eu acho que 

botava umas dez viagem.  

Pesquisador: - Você acha que a matemática da prensa da carnaúba e a matemática da Escola 

tem diferença?  

Estudante: - Tem. A de hoje é mais difícil de aprender. 

Pesquisador: - Por quê?  

Estudante: - Sei lá, por que é mais difícil. Negócio de caneta não é pra mim não. Eu sou 

muito boa na cabeça.  

Pesquisador: - A professora aceitava esse cálculo de cabeça na escola?  

Estudante: - Eu não dizia a ela não. Ela me dava uma soma, né. Ai explicava. Ai eu ia 

calcular na minha cabeça, somar. O pensamento de somar, já sabia negócio de 

soma, já sabia. Quando ela me dava, eu somava bem ligeirinho. A primeira que 

acabava era eu. Já é de mim. 

Pesquisador: - Como você dizia para ela que fazia a conta na cabeça? 

Estudante: - Eu dizia: Óia, nada assim de caneta eu sei mais. Negócio de soma eu dou na 

hora, que eu respondo. A matemática de hoje é mais difícil de aprender. 

Negócio de caneta não é pra mim não. É de mim. Meu esposo tem a quinta 

série e nada que tem soma aqui ele faz, tudo é eu. Meu menino tem o segundo 

grau. Às vezes ele chega, mãe uma conta tal, de tanto com tanto, quanto dá? Eu 

vou explicando direitinho. Ah, se eu tivesse estudado, eu era muito sabida de 

conta. Eu não tinha me perdido não. 

Pesquisador: - Perdido como?  

Estudante: - Sei lá, eu acho que sabia muito de matemática, de conta. Eu acho que tinha 

aprendido bem mesmo, a conta da caneta. É de mim, por que do jeito que eu 

sou, se tivesse estudado eu tinha aprendido mesmo, né. Era mesmo sabida. Eu 

estudei pouco, mas sei de cabeça, de cabeça.  

Pesquisador: - O que incentiva você a estudar na EJA? 
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Estudante: - A professora né. Tinha as visita dos alunos, elas vêm nas casa chamando a 

gente. O ensino, as aula também, que é muito boa.  

Pesquisador: - Como era esse ensino?  

Estudante: - Era as aulas, pois bem, que a professora passava coisa diferente, de contar, 

diminuir, de ler. 

Pesquisador: - E você gosta de estar na EJA? 

Estudante: - Gosto! Como disse, na aula tem muita coisa boa, não é só dever. Mas o dever 

também é bom. 

Pesquisador: - Você gostaria de dizer mais alguma coisa sobre a EJA, a escola, a 

matemática? 

Estudante: - Olha, não tenho a nada a reclamar não. Eu gosto sabe, tem gente que não gosta, 

fala da gente que estuda, mas eu gosto. Eu tenho pra mim que não vou deixar 

de ir pra EJA não.  

Pesquisador: - Então dona Estudante A, gostaria de agradecer você por essa conversa. Suas 

falas foram muito boas, e eu encerro aqui nossa entrevista. Obrigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    181 
 

ENTREVISTA COM A ESTUDANTE “B” 

 

Pesquisador: - Oi dona Estudante B, boa tarde! A gente vai conversar um pouco sobre você, 

sua vida, como é a vida aqui no Bonfim e na escola. Vai ser um bate papo, pelo 

visto bastante produtiva. Eu conversei com a Estudante A, me parece que vocês 

cresceram por aqui mesmo no Bonfim né. Então, eu acho que você pode 

começar me contando um pouco de como foi sua vida aqui no Bonfim, como 

foi seus estudos. Fala um pouco de como foi seu percurso de vida escolar. 

Estudante: - Ah, eu era muito pobre. Quer dizer, mais ainda né, que eu não sou rica. Sou rica 

de saúde, graças a Deus. A gente morou sempre aqui, plantando, arando roçado 

e fiando palha de carnaúba. Quando eu era menina eu estudei na casa da 

Branca, fiz só o bêabá. Ai eu sai né. Fui trabalhar. Depois casei, tive filho e 

passei tempo sem estudar. Ai apareceu essa EJA com a tia G e o R.M veio aqui, 

falou com a gente, comigo e as menina da rua aqui, a tia G  também veio. Ai 

depois foi a outra professora, a D, depois veio a outra professora, depois dessas 

duas. Era assim uma ruma de professora, conheci todas elas.  

Pesquisador: - E como era esse bêabá, essa aula na Branca? 

Estudante: - Era só as letras mesmo, ler e as cartilha daquele tempo. Uma coisinha aqui e ali 

de conta. Mas era bom. Eu gostava. Mas eu sai pra trabalhar muito nova. 

Pesquisador: - E na EJA como eram as professoras ensinavam? 

Estudante: - Era bom. E ainda é bom né. Tem também as letras, ler e os livros, caderno, todo 

o material. De matemática daquele tempo eu não lembro não. De agora desses 

tempo, tem as conta pra gente, os dever e tudo. Mas na lousa só vai os mais 

avançados. Era mais era ler o bêabá. A gente que sabia de nada fazia era a 

alfabetização. E é assim, eu to na EJA desde o tempo do R.M. Faz muito 

tempo.  

Pesquisador: - Nossa! Que bacana, o R.M. faz tempo também que saiu da escola né. Então 

faz tempo mesmo que você está na EJA. Me fala então sobre como é que você 

se sente sendo estudante da EJA? 

Estudante: - É bom. Maravilhoso. Tem diferença da EJA e da escola da Branca. É que eu 

aprendi mais agora na EJA que na escola da Branca. Aprendi muita coisa, que 

eu não sabia quase nada. Nem um número eu sabia fazer. Agora é bom. A 

professora faz atividade, ela botava a gente fazia. Era no caderno também. 
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Pesquisador: - E você gosta de estar na escola? 

Estudante: - Ah bom! Essa pergunta é boa. É por que gosto né. Não faz sentido eu tá onde eu 

não gosto.  

Pesquisador: - E o que motiva você a estar na sala de aula de EJA? 

Estudante: - É que eu quero aprender mais né. A gente vai lá, a professora ensina. Tem as 

conversação também. Muita coisa boa. A gente fica entretido. Eu acabava 

minhas capa de chapéu cedo, ai ia pra escola. Até a professora dizia: - Aff 

maria, eu me encabulo da Estudante B, faz cinco capa e ainda vem pra escola, 

passo uma ruma de dever pra ela, ela não se mal diz nem nada. E também eu 

gosto da professora, mas gosto mais do ensino dela. E outro dia eu assisti na 

televisão uma mulher de sessenta e cinco ano, no EJA a noite, ela tava fazendo 

o vestibular. Eu fiquei admirada. Ela fazendo o vestibular. E eu pensei assim, 

meu Deus do céu, eu vou pra escola. Ai eu comecei a ir. 

Pesquisador: - A professora incentivava você a estar na escola? 

Estudante: - Sim. Era mais a professora mesmo. Muitas vezes eu pensei em desistir ai a 

professora dizia: - Estudante B, deixe de ir pra aula não. Eu ia né. Ela ficava 

moda cutucando a gente. Mas eu ia por que gostava dela e do ensino dela. Era 

bom. 

Pesquisador: - E como era este ensino da professora? 

Estudante: - Tinha muita atividade boa mesmo, divertido. Ela manda a gente juntar as 

palavras. Nem era difícil essa parte não, mas eu me enrolava mais nas conta. 

Mas nem era difícil também não. Uma aqui acolá era. 

Pesquisador: - E na sua idade, você acha que dá para aprender alguma coisa? 

Estudante: - Rapaz vamos ver. Tô acalentando né. Todo dia é um aprendizado bom, 

diferente. 

Pesquisador: - Você desistiu alguma vez da EJA? 

Estudante: - Não.  

Pesquisador: - Você gosta da EJA? 

Estudante: - Gosto sim. É bom né por que a gente aprende. Desde que eu entrei nunca 

desisti. Faz tempo que tô na EJA, era antes dessa diretora tinha outra, e eu to 

desde o tempo antes dessa outra, a T. 

Pesquisador: - E como as aulas na EJA contribuem para sua vida? 
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Estudante: - Ah por que eu aprendi mais. Tinha atividade. A professora mandava fazer a 

família, o bê com á, ai ela mandava fazer, eu juntava as palavras. Uma coisa 

que eu não sabia. E as continhas que ela fazia, aqui e acolá eu destrinchava 

alguma. 

Pesquisador: - Eram difíceis essas contas? 

Estudante: - Não. Não era muito difícil não. Ela passava mais no caderno e na folha, por que 

a lousa não prestava, e às vezes ia só os outros pra lousa, pra explicar.  

Pesquisador: - Como era esse dever do caderno? 

Estudante: - Ela escrevia, dizia, ai era pra gente fazer.  

Pesquisador: - E você gostava de estudar na EJA? 

Estudante: - Eu gosto né. Onde eu não sou bem recebida eu não fico! 

Pesquisador: - É verdade, não faz sentido a gente estar onde não é bem recebido. As pessoas 

ficam olhando diferente pra gente, é estranho. Mas me fala um pouco sobre as 

aulas na EJA. Como acontecem as aulas de Matemática na EJA? 

Estudante: - A professora passava as atividades pros outros, aqui e acolá a gente entendia 

alguma coisa.  

Pesquisador: - E como eram essas atividades?  

Estudante: - Era dever normal, no caderno. De mais, de menos. 

Pesquisador: - Bacana! Mas me fala um pouco sobre como a matemática está presente na sua 

vida e na escola? 

Estudante: - Ah! Eu sei fazer conta de cabeça. Assim, depende né, às vezes tem conta que dá 

pra saber. O meu chapéu mesmo que eu faço eu sei o dinheiro que eu faço, da 

pra mim entender. 

Pesquisador: - Como é que você sabe?  

Estudante: - Ora, sabendo. Pela quantidade de chapéu, pelo dinheiro.  

Pesquisador: - Como é esse “pelo dinheiro”? 

Estudante: - Assim, se for dez capa, é tanto. A gente sabe. Se eu for vender, eu entrego a 

mulher e eu já sei o tanto que eu já vou receber. Se eu entregar cinco capa, dá 

dois e dez. Dez capa a dois reais dava vinte reais. Ai tem os dez de cá e sobrava 

dez.  

Pesquisador: - Esse tipo de conta existe na escola? 

Estudante: - Ah bom, ai você não me explicou né? É sobre a conta né? Se você tivesse me 

dito eu tinha falado. Eu falei do chapéu. 

Pesquisador: E onde você aprendeu a fazer chapéu? 
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Estudante: - Rapaz, isso foi desde quando eu me entendi no mundo. Meu pai morreu eu tinha 

sete mês de nascida, ai eu era a mais velha, tinha que ajudar em casa. Ai minha 

mãe me ensinou e eu aprendi a fazer.  

Pesquisador: - E como vai colocando as palhas? 

Estudante: - A gente escolhe pelo olho da palha. Risca o olho e vai trançando, uma palha em 

cima da outra. Coloca uma, depois a outra por cima, fazendo o jogo da velha. É 

uma matemática.  

Pesquisador: - Como assim? 

Estudante: - É que a gente baixa a cabeça pra ir tudo direito. Tem que ir trançando se não 

erra. Uma, duas, três palhas. Trançando.  

Pesquisador: - Como é que coloca a palha? 

Estudante: - São duas palhas. Coloca duas palhas, depois uma palha. A gente bate a cabeça, 

direitinho matemática. Faz como seja matemática de cabeça. 

Estudante: - Como é essa matemática de cabeça? 

Estudante: - A gente pensar e fazer. Ver como é que ta fazendo isso aqui pra não errar, pra 

não sair algum erro.  

Pesquisador: - E você faz essa matemática de cabeça na escola? 

Estudante: - Às vezes né. Quando a professora botava as contas ai a gente ia dividir, era a 

tabuada. Por exemplo, um feixo de palha dá cinquenta chapéu, daí comprando 

dois da cem, por ai, se não perder quando puxar a palha. É isso, tipo uma 

matemática só que de cabeça. A matemática da escola é mais fácil, por que a 

gente ta lá pra aprender alguma coisa. 

Pesquisador: - Qual a matemática mais fácil? 

Estudante: - A da escola, por que a gente ta lá, pra aprender alguma coisa. E é o que dá 

futuro. 

Pesquisador: - Como assim dá futuro? 

Estudante: - Porque a gente aprende né, as conta, aprende tudo. Fica lá entretido aprendendo 

e é bom. 

Pesquisador: - Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre a escola, sobre a EJA ou sobre 

a matemática? 

Estudante: - Olha, acho que não né. Falei muita coisa. Mas que a EJA é bom, isso é. 

Pesquisador: - Dona Estudante B, gostaria de agradecer você por essa conversa maravilhosa. 

Eu aprendi muita coisa, inclusive sobre chapéu e sobre a palha de carnaúba. 
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ENTREVISTA COM A PROFESSORA “A” 

 

 

Pesquisador: - Bom dia Professora! Obrigado por você ter aceitado o convite para contribuir 

com minha pesquisa. Eu entendo que este nosso encontro vai ser uma conversa, 

um momento de troca de figurinhas. Vamos dialogar, essa é a verdade! 

Professora: - Eu que agradeço, professor. Fiquei feliz pelo convite e por alguém lembrar da 

EJA. A gente é tão pouco lembrado, de uma maneira geral. 

Pesquisador: - O fato de querer mostrar a EJA, especialmente a da zona rural, foi um fator 

que me motivou a pesquisar as turmas do Bonfim. E também o fato de eu 

conhecer a comunidade, os estudantes e saber que eles e vocês professoras têm 

um potencial que merece ser reconhecido. E já iniciando nossa conversa, eu sei 

que nos conhecemos, mas nem tanto. Gostaria que você me falasse um pouco 

sobre seu percurso de vida escolar e vida profissional. Fala um pouco sobre 

você. 

Professora: - Então, eu sempre fui aluna da escola pública e de faculdade pública, daí quando 

eu me formei em Biologia, a primeira oportunidade que eu tive foi na EJA. Só 

que eu fiquei um pouco nervosa porque eu não sabia como ia agir. Era uma 

algo novo, até diferente do que a gente ver na faculdade, lá a gente não é nem 

preparado para isso. Foi minha primeira experiência profissional e foi uma 

coisa que eu tive que me adaptar muito a um ensino diferente e a uma 

experiência nova, que mudou muito a minha forma de pensar, de elaborar 

minhas aulas, de como desenvolver determinados conteúdos, sabe.  

Pesquisador: - E como é ser professor da EJA na zona rural? 

Professora: -  É um desafio. Acho que quando você escolhe ser professor, é um desafio em 

tudo quanto for, e na EJA, principalmente, por que você vai encontrar pessoas 

carentes que querem aprender. A gente sabe que são pessoas que saem de casa 

querendo aprender. Saem cansadas. Os meus alunos eram pessoas que 

trabalhavam na roça, alguns não conseguiam pegar o lápis direito com a mão já 

tão grossa. São pessoas que já saem de casa com cansaço, mas que estão ali 

para aprender. Então isso já me estimulava a fazer com que eu desse uma boa 

aula, me adaptasse a dificuldade que eles tinham. Meu desafio era maior por 

que eu ensinava Multi EJA, da EJA I a EJA IV, uma mesma sala de aula com 4 

turmas. Eu tinha que saber dividir a sala de aula de acordo com as séries, eu 
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tinha que saber dividir os conteúdos, por que nem todo mundo alcançava, tinha 

que saber fazer tudo direitinho, senão era uma confusão. E ai eu tinha que 

dividir o tempo da aula, por exemplo, eu estava no EJA I, ai eu tinha que 

passar alguma coisa para os outros irem fazendo, enquanto eu estava na EJA I. 

Eu deixava a atividade na EJA I e ia para a EJA II, deixava os outros ocupados 

um pouco, para não ficarem perdendo tempo. Eu sempre tinha que ter este 

planejamento maior.  

Pesquisador: - E como era essa divisão dentro da sala de aula? 

Professora: - Eu já tinha a lista dos alunos, daí que eu separava por segmento, a primeira fila 

ficavam os alunos da EJA I, ai seguia, EJA II, EJA III e EJA IV, nas filas, um 

do lado do outro. É bom que eles já chegavam e já sentavam no lugarzinho 

deles. Deu para trabalhar bem com eles, mas às vezes eu encontrava 

dificuldades, por que eu era só uma para aquela turma toda. Então, às vezes eu 

estava aqui na EJA II, explicando um assunto de matemática, lá estava o EJA 

IV com dificuldade em outra questão com outro assunto. Eles me chamavam, 

eu ficava: Meu Deus, e agora!? Eu tinha que ir e dizia: - Gente só um 

minutinho. A gente tem que ter um cuidado maior ainda, por que eles são 

muito sensíveis, são carentes de atenção nessa parte, por isso tem que manter o 

equilíbrio ali entre aluno e professor para você não passar uma imagem de que 

não está dando atenção a eles. Eu me policiava todo dia com relação a isso. Eu 

tentava ajudar o máximo que eu podia, o máximo que eu podia eu dava 

atenção. Eu tinha até medo de falar assim, gente espera só um minutinho, 

espera só eu terminar aqui. Eu tinha medo sabe, por que eu não queria magoar 

meus alunos de forma alguma. Às vezes eu chegava em casa e ficava 

pensando, meu Deus será que eu fiz alguma coisa que magoou esse aluno? Eu 

tinha uma aluna que tinha dificuldade na leitura, ela achava que o problema era 

em mim, não era nela. Ela achava que era eu que não sabia e é por que eu 

procurava o caminho mais fácil.  

Pesquisador: - Mais fácil em relação a quê? 

Professora: - Eu procurava adaptar uma atividade para ela, ver se ela acompanhava. O 

problema dela é que ela queria decorar e eu queria que ela aprendesse. Tipo 

assim, se eu botasse as palavras bola, gato e casa, eu queria que ela lesse 

aquelas palavras, mas ela não. Ela queria que eu lesse para que ela decorasse e 

ela dissesse para mim. Então isso não ia funcionar, ela ia achar que estava 



    187 
 

sabendo, mas eu sabia que não. Então eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que 

tentar fazer com que ela lesse aquelas palavras, e não só decorar, por que na 

hora da leitura eu chamava individual. O filho dela às vezes ia com ela, ai dizia 

as palavras e ela já chegava com tudo decorado. Se eu colocasse uma lista 

enorme de palavras, ela vinha com tudo decorado. Ela é uma pessoa que tem a 

capacidade de decorar muito grande. 

Pesquisador: - E na matemática, quais foram as dificuldades que você encontrou nos 

estudantes? 

Professora: - Na matemática a maior dificuldade era quando a gente ia subtrair daquela 

forma de pedir emprestado, eles tinham muita dificuldade. Até da forma como 

eu aprendi eu modifiquei para ver se facilitava o aprendizado. E a 

multiplicação. Mas a multiplicação era melhor do que a subtração, eles 

entediam mais. E também a gente contava com as Formações de professores 

onde era ofertadas muitas atividades legais, dava para gente fazer muitas coisas 

boas. 

Pesquisador: - Vamos falar um pouco sobre essas coisas boas! Me fala como aconteciam as 

Formações de Professores? 

Professora: - Eram divididos os professores formadores de cada disciplina e a partir daí eles 

trabalhavam os temas, por que era Multi EJA e eram muitas atividades que 

vinha de cada segmento. Eles dividiam direitinho o tempo e tentavam passar 

como a gente deveria passar para os estudantes, mas é claro que só a gente 

sabia da vivência e da realidade. 

Pesquisador – E qual a contribuição da Formação de professora para sua prática em sala de 

aula? 

Professora: - Eu tenho certeza que contribuiu demais. Assim, por que a gente tinha as 

atividades que já vinham de acordo com a necessidade de nossos alunos. Claro 

que vinham coisas mais avançadas, mas o meu EJA IV era muito bom, a nível 

de nono ano. Então, a matemática é fácil demais para eles, eu tive essa sorte. E 

as outras atividades que vinham mais fáceis, principalmente a de Português, 

contribuíam bastante. Tinha algumas que vinham com cruzadinha e isso 

ajudava. Eu só sentia dificuldade maior com os livros, por que os livros eram 

muito avançados. 

Pesquisador: - Mas você utilizava os livros também? 
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Professora: - Utilizava. Só que eu tentava penerar porque não dava, tinha textos muito 

grande, por exemplo, o livro da EJA II, tinha texto muito grande que meus 

alunos não conseguiam ler. Ai eu procurava a partezinha mais fácil, e não dava 

para fazer as atividades. Mas eu sempre levava um complemento, eu sempre 

procurava atividades em casa, imprimia e levava. Isso me ajudava na 

elaboração das aulas sabe. 

Pesquisador: - E como você elabora sua aulas para as turmas de EJA? 

Professora: - Eu faço o seguinte: quando eu vou planejar eu começo pela EJA I. Como os 

alunos da EJA I estão começando agora a conhecer as letrinhas e tudo, eu 

tentava pegar uma atividade diferenciada. Às vezes eu conseguia fazer uma 

mesma atividade, por exemplo, se fosse Ciências. O EJA I não, por que ainda 

estavam começando a ler, mas a partir da EJA II eu tentava pegar o mesmo 

tema e aplicar com todos, só que cada um com a sua dificuldade. Isso foi 

pensado no Planejamento pedagógico, eu achei legal a ideia, ai resolvemos 

trabalhar desse jeito. Alguns conteúdos davam para adaptar, trabalhar no todo, 

mas dividindo a turma, cada um na sua necessidade; outros conteúdos não 

dava, ai eu trabalhava de outra forma, que seria trazendo umas atividades 

diferenciadas. 

Pesquisador: - E como era essa divisão das turmas? 

Professora: - Por exemplo, quando ia falar do lixo, eu trabalhava o lixo em geral, o EJA II 

ficava com o cartaz ai a gente ia pegar, inclusive eu dei até essa ideia na 

Formação, a gente ia recortar os materiais e o tempo de decomposição de cada 

um. Ai eles cortavam o material, colavam dentro do tempo. Era trabalho em 

equipe. Trabalhar em equipe com eles era bom demais. Eles gostavam demais, 

fazer os cartazes, colocar o nome, eles se sentiam, só você vendo, era uma 

felicidade sem fim, de eles verem os trabalhos na partizinha da EJA, no mural.   

Pesquisador: - Entendendo. Dessa forma então dava para trabalhar com todos os estudantes. 

Mas e sobre a matemática, me fala um pouco sobre como você elabora as aulas 

de Matemática da EJA? 

Professora: - Então, a partir do material que a gente recebia na Formação e do livro que a 

gente tinha, a gente começava a pensar, a trabalhar aquele conteúdo na sala de 

aula. Geralmente eu pegava muitas atividades na internet, imprimia e levava; 

por exemplo, a questão de conjunto, a quantidade de coisas que tinha ali, a 

multiplicação. O meu EJA II pegava a mesma multiplicação da EJA IV, as 
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contas simples eles pegavam. Então eu conseguia trabalhar a matemática em 

geral assim. O mu desafio na matemática era quando ia resolver 

problemas.Tinha aluno que não sabia ler, mas fazia conta como ninguém. 

Quando eu ia trabalhar problemas eles não sabiam ler o problema, eu lia o 

problema para eles: Gente como é que a gente vai armar isso aqui? Tá aqui o 

problema, quem que vem primeiro? A gente vai colocar primeiro o quê? A 

quantidade de quê? Ai eles já formavam. Eles não sabiam ler, mas eles já 

formavam o problema, só na hora de eu começar a falar já entrava na cabeça 

deles. Isso daí veio lá da Formação de Professores, por que a gente vê relatos, 

na nossa Formação da EJA, que ajuda bastante. 

Pesquisador: - Que tipos de relatos? É conversa entre vocês professores? 

Professora: - Eu lembro que o professor falou isso uma vez, ele deu um exemplo e 

justamente o exemplo bateu com o aluno que eu tinha que não sabia ler, mas 

fazia conta como ninguém. Ai eu explorava cada vez mais, sabe fazer conta, ai 

eu explorava, vamos explorar problemas. Na Formação eu falei: - professor, o 

meu aluno não sabe ler, como é que ele vai fazer o problema? Ele foi disse: - 

você ler o problema e seu aluno arma. Será que ele vai conseguir? Eu me 

perguntava. Ele conseguiu. Inclusive eu fiz até uma provinha, que eu elaborei 

juntamente com a coordenadora. A gente pensou nessa prova, daí eu falava na 

sala: - Gente vai vir uma prova. Quando chegou na hora da matemática, eu 

dizia: - Ó, no problema tal, vocês já estão vendo os números que aparecem ai, 

ta vendo o número maior, o número menor, como é que a gente vai fazer? 

Depois que eles armavam tudo ai eu lia, gente é esse o problema, vocês vão 

fazer a continha de mais ou de menos? A partir da interpretação, eles já sabiam 

e faziam as continhas.    

Pesquisador: - Interessante! Eu penso que o fato de eles estarem aprendendo faz com que 

eles fiquem motivados. Assim como também motiva a gente, enquanto 

professores, saber que nosso trabalho está dando resultado. Isso é bastante 

positivo para os dois lados. Mas me fala um pouco sobre que motivos você 

considera que levariam os estudantes a permanecerem em seus estudos na 

EJA? 

Professora: - Acredito que a parte de valorizar esses alunos é uma coisa primordial para 

quem trabalha na EJA. A gente sabe que a EJA tem evasão, eles trabalham o 

dia inteiro. É chato até quando gente que vai à faculdade e a aula não é tão 
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gratificante, imagina para quem trabalha o dia todinho no sol e chega à noite 

querendo aprender alguma coisa e a aula não tem motivação nenhuma. Ai foi 

pensado com os professores a questão de todo mês a gente celebrar os 

aniversariantes. Tudo era por conta dos professores. Teve um aluno meu que 

disse que nunca na vida ele tinha tido uma festa de aniversário, e a 

oportunidade que ele teve foi na escola. Quem faltava menos também a gente 

fazia o quadro de Aluno destaque. Era uma competição só. Tinha gente que 

não faltava por nada. Olhe, na enchente, não foi uma enchente, mas toda vez 

que chove a estrada fica coberta de água, faltaram quase todos os alunos, 

menos uma aluna que sempre estava lá. Só foi eu e essa aluna nesse dia. 

Pesquisador: - Como você considera que as aulas de matemática podem contribuir para a 

permanência dos estudantes na escola? 

Professora: - Sendo uma aula mais dinâmica eles com certeza permaneceriam. Quanto a isso, 

lá na Formação de professores a gente aprendia músicas para poder lembrar as 

regras de matemática, sempre tinha algumas coisas assim, que a gente levava 

para a sala de aula e dava muito certo. Eles diziam que deixar o pessoal da EJA 

solto, em uma aula monótona, não dava certo. Tinha que motivar, tinha que 

estimular. Teve uma situação em que eles trabalharam em grupo uma 

atividade. Nessa parte eles adoraram, se derreteram de felicidade com esse 

negócio de estar trabalhando junto, em equipe. Eles apresentam seminário para 

mim, da forma deles, mas apresentaram, foi um cartaz sobre meio ambiente. 

Eles fizeram uma pesquisa, de uma para outra eu tive a ideia, gente vamos 

apresentar para turma, os outros EJAs estão doido para saber o que vocês estão 

fazendo ai. Ai ele vieram para frente, apresentaram. Eu fiquei tão orgulhosa 

nesse dia. 

Pesquisador: - Muito bom ver eles estimulados, isso dá ânimo na gente. Eu penso que nós 

devemos sempre pensar o melhor para os estudante da EJA, e como você falou, 

parece que eles e a própria EJA são esquecidos. Ver eles felizes deixa a gente 

feliz. Então, professora, percebo que você tem ideias bacanas de aulas, de 

motivação. Para fechar esse nosso momento de conversa, você poderia 

descrever para mim uma estratégia que possa contribuir para a permanência 

dos estudantes na EJA. 

Professora: - Trabalhar em grupo. Esta foi uma das minhas metodologias e que eu faço até 

hoje. Eu já usei em outras salas de aula, quando nos estágios da faculdade, daí 
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resolvi levar para a EJA. Como eu disse, os aniversariantes do mês, era uma 

estratégia de motivação. Projetos sobre a frequência, quem faltava menos a 

gente dava uma estrela: o aluno destaque era o que faltava menos, o nome dele 

ia lá para o cartaz dos estaques. E trabalhar com apresentação de cartazes: 

fizemos uma atividade, eles apresentavam para os outros, depois tudo era 

colocado na parte da EJA. Às vezes eu chegava na sala e eles estavam tão 

cansados que eu chegava falando: - Levanta o ânimo meu povo, vamos animar, 

vamos fazer atividades diferentes hoje. Ai fazia. Então isso motivava muito, a 

questão de não ter uma aula, por que a gente sabe que, por ser EJA, muitos 

professores relaxam, de uma certa forma, ah! vou passar isso aqui que é o 

básico e pronto. E não, não é assim. Não é por que seu aluno está começando 

agora e ele já tenha uma idade que se costuma ter no ensino regular, que ele 

não possa aprender de uma forma diferenciada. Lá na Formação de Professores 

a gente tinha música para poder lembrar as regras de matemática, sempre tinha 

algumas coisas assim que a gente levava para a sala de aula e dava muito certo. 

Ai deixar o pessoal da EJA assim, em uma aula monótoma não dava certo. 

Tem que motivar, tem que estimular. 

Pesquisador: - Isso mesmo! Se até a gente precisa de estímulos muitas vezes, imagina eles 

que, como você disse, chegam cansados na escola. Essa nossa conversa me fez 

refletir bastante sobre como nós professores, às vezes, precisamos pensar mais 

sobre como nossas aulas acontecem e de que forma elas atingem os estudantes. 

Isso merece mais estudos na área e a gente precisa ouvir mais o que os 

estudantes têm a dizer sobre nossas aulas. Enfim, gostaria de agradecê-la 

novamente por ceder esse momento de diálogo. Muito obrigado! Você deseja 

falar mais alguma coisa? 

Professora: - Não né! Falei demais já, mas acredito que, como você falou, a gente precisa 

ouvir e conhecer as realidades dos alunos da EJA. Eles são muitos carentes. É 

isso! Espero ter ajudado você em alguma coisa.  
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ENTREVISTA COM A PROFESSORA “B” 

 

 

Pesquisador: - Boa tarde, Professora! Estou feliz por você ter aceitado o convite para 

participar da pesquisa, e por nos reencontrarmos agora para conversarmos um 

pouco sobre o que é ser professor da EJA, como acontecem as aulas, as 

Formações de professores.  

Professora: - Eu fiquei surpresa quando a J. M. falou que você queria me entrevistar e estava 

pesquisando a EJA. Fiquei curiosa para saber, né. Eu espero poder ajudar, esses 

dias estão muito corrido. Espero não esquecer de falar nada, mas se eu 

esquecer você pode marcar de novo e a gente continua. 

Pesquisador: - Claro! Mas acho que não vai precisar. A gente vai mais dialogar sobre a EJA 

mesmo, sobre nossas aulas no dia a dia. Mas eu preciso primeiro que você me 

fala sobre você, como foi sendo construída esta Professora. Conta um pouco 

sobre como foi seu percurso de vida escolar e profissional? 

Professora: - Eu comecei na alfabetização em uma escola pública. Eu sempre estudei em 

escolas públicas até o terceiro ano normal. Terminei ai passei em ensinar nos 

programa de alfabetização, logo no início desses programas de jovens e 

adultos, era o Alfabetização Solidária, mas antes tinha outro, não lembro bem, 

faz tanto tempo. Com o passar do tempo a prefeitura começou a pedir 

faculdade né, que a gente professor tivesse faculdade. Ai eu entrei em uma 

dessas faculdades particular mesmo. Fiz Pedagogia. E continuei na EJA, fui pra 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, mas sempre fui alfabetizadora, de mão 

cheia!  Agora to aqui né, na EJA de novo, mais uma vez. Trabalhei em Sobral, 

mas também fiquei no meu Distrito. Nunca deixei ele na mão. 

Pesquisador: - Fala um pouco sobre essa sua experiência com jovens e adultos no Distrito. 

Como é ser professor da EJA na zona rural? 

Professora: - É muito gratificante, por que são alunos maravilhosos. São pessoas que vêm 

atrás do prejuízo, que perderam, por algum motivo, no passado não tiveram 

condições de terminar os estudos. E eles vêm com muita sede de 

conhecimento, tanto os jovens quanto os adultos. Então é gratificante, é 

maravilhoso. Eu acho que aprendo mais que ensino, eles são maravilhosos. 

Então para mim é um presente ensinar na EJA. A cada dia a gente aprende, né. 

E também tem a gestão da escola que não deixa a gente só, tem a 
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coordenadora. A gente não fica mais sem rumo, sabe. O bom é que eles, não 

são todos, mas a maioria sabe de alguma coisa da sua vivência mesmo. Alguns 

já sabem ler, escrever, fazer o nome. Mesmo os mais idosos. Ai tem os jovens 

também. Esses que vieram do Ensino Fundamental. Tem uns que estão faz 

tempo e gostam de estudar. 

Pesquisador: - De matemática, o que você percebeu que eles já sabem? 

Professora: - Bom, não é muita coisa, mas já entendem os números, as continhas simples. 

Mas a gente precisa aprofundar, estudar mais. A coordenadora sempre fala 

sobre a gente perceber o que os estudantes trazem em suas falas. E também os 

formadores são muitos bons, ficam alertando a gente para ouvir os estudantes, 

ensinar de uma maneira que eles entendam. 

Pesquisador: - Eu considero importante a gente ouvir os estudantes. Acho também que você 

está certa quando diz ter que ensinar da forma que eles aprendam. Você falou 

dos formadores, isso me chamou atenção, eles são muitos bons, como você 

disse. Mas eu gostaria de saber da Formação em geral, qual seria a contribuição 

da Formação de Professores para sua prática em sala de aula? 

Professora: - Eu acho muito bem elaborada. A cada ano que se passa eles estão melhorando 

bastante. Mas para a minha prática eu acho muito alto o nível, por que eles 

seguem os livros direitinho, muito bem elaboradas as dinâmicas. O que eu 

aproveito são as dinâmicas, só com outro nível, por que os alunos não 

acompanham de jeitinho que está lá no livro de Português e Matemática. Eles 

não conseguem.  

Pesquisador: - Você acha que eles não acompanham o livro por quê? 

Professora: - Porque tem muitas coisas difíceis, sabe. Eu conheço meus alunos, sei que se eu 

for querer passar só o que tem no livro eles não vão conseguir. Ai fico eu 

fingindo dar aulas e eles fingindo que aprendem. O livro é bom, mas tem textos 

grandes, cálculos enormes. Eles precisam de explicações. 

Pesquisador: - E como você elabora suas aulas para as turmas de EJA? 

Professora: - Eu faço meu plano semanal. Eu tenho o anual e faço o semanal. Eu utilizo o 

livro, por exemplo, de Português e seleciono os textos, a parte gramatical. Não 

uso o livro todo e trago muitos textos. Eu trabalho assim, com o livro deles, 

não todo e, paralelamente, atividades complementares. É diferente da EJA I 

para a EJA IV, por exemplo. São conteúdos diferentes, só que quando chega na 

leitura, interpretação, eu unifico as turmas. 
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Pesquisador: - Você utilizava os livros para as atividades de matemática? 

Professora: - O conteúdo eu aproveito em parte. Eu pego um material mais simples, um 

conteúdo mais simples. Na Formação de professores eles começam do mais 

simples e vão aumentando o nível de dificuldades. Ai esse nível de 

dificuldades os alunos não alcançam, por que não adianta, eles ficam tudo 

assustado. Eu tenho até medo da evasão, por que eles começam a ver que não 

estão entendendo, não estão pegando, ai se sentem frustrados. Então eu não 

faço isso. Então eu vou bem baixinho, rasteiro mesmo e, aos pouquinhos eu 

vou subindo, ai quando chega em um nível alto, eu tenho que parar um 

pouquinho. 

Pesquisador: - E na matemática, me fala um pouco sobre como você elaborava as aulas de 

Matemática da EJA? 

Professora: - Quando eu vou ensinar matemática, eu levo coisas da vida dos estudantes, tipo 

exemplos, pra ser mais prático. Levava e levo atividades, contas de adição, 

subtração. Da multiplicação, ainda só o dobro e o triplo, para ver o que eles vão 

fazer, pois, dependendo da minha avaliação de cada aula vai acontecendo, eu 

vou elaborando as minhas próximas aulas. 

Pesquisador: - Eu tive muita dificuldade em matemática quando era estudante. Só fui 

aprender a dividir na oitava série e eu sei que é difícil mesmo. A multiplicação 

é um primeiro passo para aprender a divisão, as confesso que também é difícil. 

Mas você tocou em um assunto interessante, que é a evasão. Você falou que 

começa bem baixinho os conteúdos para então depois ir subindo, ficando mais 

difícil, senão os estudantes ficam com medo da matemática e saem da escola. 

Professora: - Mas é verdade. Você sabe que eles são assim. 

Pesquisador: - Sim, é bastante verdade. Isso a gente sabe, de que parece que a matemática 

afasta os estudantes da escola. Mas eu gostaria de falar do contrário da evasão, 

falar sobre a permanência dos estudantes na escola. Que motivos você 

considera que levariam os estudantes a permanecerem em seus estudos na 

EJA? 

Professora: - Assim, o que eu vejo muito que causa evasão, alguns são pela droga que, 

infelizmente tem, e o cansaço do trabalho né. Muitos dizem que querem 

terminar aqui para fazer o ensino médio e conseguir uma profissão. A gente 

conversa muito, estimula eles para não desistirem, para terminarem e se 
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qualificarem, fazer um curso. Acredito que nossas aulas sendo dinâmicas, 

usando estratégias diferentes, faça com que esses alunos fiquem estimulados. 

Pesquisador: - Como você considera que as aulas de matemática podem contribuir para a 

permanência dos estudantes na escola? 

Professora: - Assim, a gente sabe que a EJA é uma modalidade diferente, é uma modalidade 

especial. A gente quer sim nosso aluno todo dia na sala de aula, mas eles têm 

filhos, família, trabalham durante o dia. A gente precisa ter essa flexibilidade 

sabe, de dizer assim, ta bom, falte, mas pelo menos me avise. Sobre a 

matemática, eu acho que as aulas mais dinâmicas fazem eles estar na escola, 

trabalhar da forma como eles aprendam, de acordo com a realidade deles. Ai 

sim, ajuda mais a conter a evasão. 

Pesquisador: - Então, para fechar essa nossa conversa, gostaria que você descrevesse uma 

estratégia que você acha que contribuiria para a permanência dos estudantes na 

EJA. 

Professora: - A gente precisa dar voz esses alunos. Eles sabem muita coisa, por isso eu acho 

que sendo aulas dinâmicas e com diferentes tipos de atividades, eles passariam 

a gostar mais da escola. Uma estratégia seria partir do que eles entendem e 

sabem de matemática, por exemplo, para então começar os conteúdos. 

Trabalhar com jogos didáticos é uma boa saída. Mas, claro, tudo isso a gente 

precisa planejar e ver se realmente contribui para a aprendizagem deles. 

Pesquisador: - No início você falou sobre que gostaria de poder contribuir e que estava um 

pouco com tempo corrido, mas eu gostaria de dizer que sim, você contribui 

bastante. Essa nossa conversa, para mim, foi bastante proveitosa e, mesmo a 

gente se conhecendo, hoje eu passei a melhor compreender quem é a 

Professora, que está ai na luta ensinando os jovens e adultos há muito tempo. 

Expresso meu muito obrigado a você. Sinta-se à vontade para falar mais 

alguma coisa, pode ser de você, seus desejos, anseios com a educação ou de 

qualquer outro assunto. 

Professora: - Bom, eu penso que a gente, a EJA como um todo e, principalmente os 

estudantes, merecem estarem sendo lembrados. Eu fico feliz em ter ajudado 

você na sua pesquisa, ajudado ai a conhecerem a EJA da zona rural, que 

coitada, é tão esquecida também. Obrigada. 


