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Chegamos a uma leitura de sociedade, a conceitos perversos de cultura, 

de nação e de soberania, que impõe a convivência e mesmo a necessidade 

de ensinar a língua, a matemática, a medicina, as leis do dominador aos 

dominados, sejam esses índios ou branco, pobres ou ricos, crianças ou 

adultos. O que se questiona é a agressão à dignidade e à identidade 

cultural daqueles subordinados a essa estrutura. 

Ubiratan D’Ambrosio (2007, p. 80). 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar o conhecimento matemático na Educação de Jovens 

e Adultos, tomando por base que ele está inserido em nosso cotidiano, e o usamos sempre. 

Esta modalidade de ensino é voltada para jovens, adultos e idosos, e visa pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho. A questão que norteou nossa pesquisa foi: Como está sendo desenvolvido o 

processo de ensino e aprendizagem na EJA em matemática? A metodologia envolveu revisão 

bibliográfica e entrevista com uma professora de escola municipal de Angra dos Reis. Dentre 

os resultados obtidos, verificamos que o conhecimento matemático do aluno da EJA deve 

envolver sua experiência de vida, e sua vivência cotidiana, de forma a diminuir suas 

dificuldades nesta área. Estas dificuldades tem influenciado diretamente a permanência ou 

evasão desses estudantes do processo escolar, por isso é necessário que atentemos para a 

necessidade de motivá-los e buscarmos formas de envolvê-los neste processo, especialmente 

na área de matemática, que tem sido vista como uma das grandes causas de grande número de 

reprovações e abandonos. Além disso, a percepção de que os conhecimentos prévios 

influenciam nesse conhecimento, pois, de uma forma geral, os alunos trabalham, tem acesso à 

mídia, fazem compras, cuidam das despesas diárias, aprendem com a vida a reconhecer o 

valor do dinheiro, entre tantas outras atividades que envolvem contagem e quantificação. 

Como referência de nossas análises, optamos pelo Programa de Etnomatemática. 

 

Palavras chave: Educação de Jovens e Adultos, Conhecimento Matemático, Etnomatemática. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O interesse em estudar sobre o conhecimento matemático dos estudantes da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), se deve grande parte a um período de estágio para uma disciplina 

do 5º período do curso de Licenciatura de Pedagogia do Instituto de Educação de Angra dos 

Reis - Universidade Federal Fluminense (IEAR/UFF).  Através desse estágio percebemos, 

desde o primeiro contato, a predominância de dinâmicas pedagógicas infantilizadas na turma 

de EJA que acompanhamos. Por discordar dessa metodologia, e de outros pontos que tanto 

nos incomodaram, decidimos que essa modalidade seria o foco de estudo desta monografia.  

Este estágio aconteceu em uma escola do bairro Monsuaba, em Angra dos Reis. Nele 

acompanhamos as aulas de uma turma da EJA e percebemos o quanto era difícil para grande 

parte desses estudantes utilizarem adequadamente letras e números. Nesta experiência 

percebemos também que eles já possuem, de uma forma geral, como fruto de sua vivência 

cotidiana, a aproximação com contagens e quantificações de diferentes formas: controle de 

custos, compras, pagamentos, pagam seus tributos, conferem seus salários e pensões e 

reconhecem o dinheiro. Entretanto, ao fazerem as aplicações desses conhecimentos em 

situações apresentadas nas propostas pedagógicas em sala de aula, relatavam muita 

dificuldade.  

Analisamos que, mesmo que saibamos que já existem algumas preparações adequadas 

para professores atuarem nesta modalidade, algumas políticas públicas voltadas para a 

diversidade desses estudantes, e alguns materiais didáticos também específicos a eles, tudo 

isso ainda não tem dado conta das dificuldades deste alunado, especialmente em matemática. 

Em relação à atuação docente, D’Ambrosio (1993 p.14), comenta: 

O futuro da educação matemática não depende de revisões de conteúdo 

mas da dinamização da própria matemática, procurando levar nossa 

prática a geração de conhecimento. Tampouco depende de uma 

metodologia “magica”. Depende essencialmente de o professor assumir 

sua nova posição, reconhecer que ele é um companheiro de seus 

estudantes na busca de conhecimento, e que a matemática é parte 

integrante desse conhecimento. Um conhecimento que dia a dia se renova 

e se enriquece pela experiência vivida por todos os indivíduos deste 

planeta.  
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Consideramos que é através dessas experiências que vamos construindo nossos 

conhecimentos matemáticos. E com base nestas e outras perspectivas é que construímos a 

presente monografia que está organizada da seguinte forma: 

 

Capítulo 1: Apresentamos breve revisão bibliográfica sobre o tema e analisamos 

algumas legislações e projetos voltados para a EJA. 

 

Capítulo 2: Discutimos sobre o Programa de Etnomatemática e as indicações 

encontradas para que os conhecimentos em Matemática estejam mais voltados às 

especificidades dos alunos da EJA. 

 

Capítulo 3: Apresentamos a escola que nos serviu de base de coleta de dados, a 

metodologia utilizada para a entrevista com a professora da EJA, e algumas análises sobre as 

informações obtidas. Descrevemos também algumas atividades pedagógicas envolvendo 

conhecimentos matemáticos, que foram apresentadas aos estudantes de turmas de EJA. 

 

Considerações finais: retomamos os principais pontos dos capítulos anteriores, e 

apresentamos as análises finais das informações coletadas. 
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CAPÍTULO 1: A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

1.1 FRAGMENTOS DA HISTÓRIA DA EJA 

 

De acordo com Freitas (2014, p.1), as grandes propostas educacionais voltadas 

especificamente para jovens e adultos se iniciaram no século passado: 

As primeiras campanhas nacionais voltadas para o trabalho pedagógico 

com jovens e adultos que visavam à erradicação do analfabetismo datam 

do período pós 1a Guerra Mundial (1914-1918), momento de uma 

crescente industrialização no Brasil. O país registrava a impressionante 

marca de 80% de analfabetos como uma amarga herança das políticas 

educacionais do Império. 

 

Em relação a esta época do Império brasileiro, Haddad e Di Pierro, (2000, p.109) 

comentam que “no campo dos direitos legais, a primeira Constituição brasileira de 1824, 

firmou, sob forte influência europeia, a garantia de uma instrução primária e gratuita para 

todos os cidadãos”. Entretanto, quase nada foi feito nesse período para melhorar a qualidade 

da educação dos jovens e adultos, visto que a expressão “todos os cidadãos”, na verdade era 

falsa, pois no Império só tinha a cidadania plena os indivíduos pertencentes à elite econômica, 

ficando de fora os negros, os indígenas e grande parte das mulheres. 

Na primeira República temos a Constituição de 1891, em que “mais uma vez garantiu 

a formação das elites em detrimento de uma educação para as amplas camadas sociais 

marginalizadas” (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p.109).  

Destacamos que, até nesse momento da história de nosso país, não existia um forte 

pensamento pedagógico específico para a EJA, e também não existiam políticas públicas 

orientadas a essas especificidades.  

De acordo com Haddad e Di Pierro (2000, p.110), havia apenas “uma preocupação 

geral com a educação das camadas populares, normalmente interpretada como instrução 

elementar das crianças”. A preocupação com a educação do jovem, adulto e o idoso só viria a 

ocorrer a partir década de 1940. 

Passadas algumas décadas, tivemos a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei4024/1961) que implementou  a possibilidade de criação de classes especiais ou 
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curso supletivo a serem oferecidos para os cidadãos que iniciavam a formação primária 

(FREITAS,2014), e que não tiveram oportunidade na “idade certa”. 

Neste mesmo período, Paulo Freire implementa um projeto inovador de alfabetização 

de trabalhadores, na cidade de Angicos, Rio Grande do Norte. O ano é o de 1962, e esta era 

uma das regiões mais pobres do Brasil, com grande contingente de analfabetos. Com o seu 

método, Freire alfabetizou cerca de 300 trabalhadores em apenas 45 dias. O fato foi tão 

surpreendente que obteve o patrocínio do governo federal e foi expandido para todo território 

nacional.  

Devido a estas e outras experiências em alfabetização, diversos projetos e movimentos 

começaram a se destacar, tais como o Movimento de Educação e Base (MEB). 

 A multiplicação dos programas de alfabetização de adultos, secundada 

pela organização das massas, aparecia como algo especialmente 

ameaçador aos grupos direitistas, já não parecia haver mais esperança de 

conquistar o nosso eleitorado [...] a alfabetização e educação das massas 

adultas pelos programas promovidos a partir dos anos 60 aparecia como 

um perigo para a estabilidade do regime, para a preservação da ordem 

capitalista. Difundindo novas ideias sociais, tais programas poderiam 

tornar o processo político incontrolável por parte dos tradicionais 

detentores do poder e a ampliação dos mesmos poderia até provocar uma 

reação popular importante a qualquer tentativa mais tardia de golpes das 

forças conservadoras (PAIVA, 1983, p. 259). 

 

Entretanto, o golpe militar de 1964 acabou com muitas destas experiências. Três anos 

mais tarde, o governo militar ditatorial impôs ao Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL), um perfil mais centralizado e doutrinário (PARANÁ, 2006, p.18). O Mobral foi 

criado pela Lei nº 5.379/67, tendo como objetivos principais a erradicação do analfabetismo e 

a educação continuada para os jovens e adultos.  

Mas, além desta proposta, os movimentos anteriores influenciaram outros projetos, e 

leis: 

A Emenda Constitucional de 1969, também conhecida como Emenda da 

Junta Militar, usa pela primeira vez a expressão, direito de todos e dever 

do Estado para a educação. A Constituição Federal do Brasil incorporou 

como um de seus princípios que toda e qualquer educação visa o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho (art.205). Retomado pelo art.2º da LDB, 

este princípio abriga o conjunto das pessoas e dos educandos como um 

universo de referência sem limitações. Assim, a Educação de Jovens e 

Adultos, modalidades estratégica do esforço da Nação em prol de uma 
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igualdade como bem social, participa deste princípio e sob esta luz deve 

ser considerado (BRASIL, 2000, p. 240). 

 

No art.208 desta mesma Constituição, verificamos uma redação mais ampla na medida 

em que “coagia à chamada universal todos os indivíduos não escolarizados, estivessem ou não 

na faixa etária de sete a quatorze anos” (p. 241). Ainda que houvesse aqui uma redução da 

redação da emenda14/96, o cidadão com mais de 15 anos, ficava livre para exigir seu direito  

público subjetivo. 

 Entendemos por direito púbico subjetivo: 

Direito púbico subjetivo é aquele pelo qual o titular de um direito pode 

exigir  imediatamente de um dever e de uma obrigação. E que qualquer 

criança, adolescente, jovem ou adulto que não tenha entrado no ensino 

fundamental pode exigi-lo e o juiz deve deferir imediatamente obrigando 

as  autoridades constituídas a cumprí-lo sem demora.” (BRASIL, 2000, p. 

241. 

 Com a Constituição de 1988, é adquirido um grande avanço para a educação de jovens 

e adultos. O ensino obrigatório e gratuito, agora é garantido pela Constituição. A EJA passa a 

ser uma modalidade ”específica da educação básica” (Paraná 2006 p.20). Esse direito abrange 

a todos aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar na idade apropriada. 

 Segundo a Declaração da (Unicef, 1991) grande parte de adultos a nível mundial, 

ficavam excluídos dos conhecimentos, impressos e tecnológicos, que na qual poderiam ajudar 

em seu desempenho, que pudesse contribuir para que todos acompanhassem a evolução social 

e cultural. Tanto crianças como adultos, conforme a Declaração, não concluíram o “ciclo 

básico”, e os que concluíram não possuíam os conhecimentos necessários e nem habilidades. 

 Em 1996 é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 

9394/96, passando a reconhecer a EJA  como uma modalidade para a Educação básica, sendo 

o Ensino Fundamental e Médio. 

 Com a Lei 10.172/2001 o PNE Plano Nacional de Educação, tem como meta para 10 

anos: 

 Alfabetizar em cinco anos dois terços da população analfabeta. 

 Erradicar o analfabetismo em uma década. 

 Assegurar em cinco anos, a oferta do 1º seguimento do ensino 

fundamental para 50% da população com mais de 15 anos que 

não tenham atingido este nível de escolaridade. 
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 Atender no 2º seguimento do ensino fundamental toda a 

população com mais de 15 anos que tenham concluído  a etapa 

precedente. 

 Dobrar em cinco anos, e quadruplicar em dez anos, o 

atendimento de jovens e adultos no ensino médio.  

 

Para Freitas (2014, p. 3 Apud DALLAZZANA, et al (2008) “o conceito amplo da 

alfabetização envolve o desenvolvimento das habilidades relativas às possibilidades de ler, 

escrever e compreender a língua nacional, dominar símbolos e operações matemáticas”. Mas, 

além disso, envolve também outros conhecimentos da área das ciência sociais, além do acesso 

aos meios de produção cultural. 

Dessa forma, ao citar alfabetização (e alfabetizador) estamos  nos 

referindo também a alfabetização matemática, que de acordo com o 

Indicador Nacional de Alfabetismo(INAF), pode ser entendida como a 

capacidade de as pessoas mobilizarem seus conhecimentos para associar 

a quantificação, ordenação, orientação e também suas relações, operações 

e representações, aplicadas à resoluções de problemas similares aqueles 

com os quais elas se deparam cotidianamente. 

 

 Tudo isso para que de fato possamos formar leitores e produtores autônomos, que 

dominem o código linguístico e que também sejam capazes de atribuir sentidos e recriar 

histórias. 

O mundo contemporâneo exige o leitor de diversos códigos, do múltiplo, 

do diverso, perspicaz na interpretação e com capacidade de atribuir 

sentidos com toda a liberdade, para além da oralidade, campo em que 

sujeitos jovens e adultos têm domínio. (BRASIL, 2009, P.34) 

  

Diante dessa definição de uma boa alfabetização, de dominar símbolos e operações 

matemáticas, podemos analisar que a área da matemática se faz muito presente neste 

processo, conforme ressalta D´Ambrosio (2007); 

A matemática se impõe com forte presença em todas as áreas do 

conhecimento, e em todas as ações do mundo  moderno. Sua presença no 

futuro será certamente intensificada, mas não na forma praticada hoje. 

Será, sem dúvida integrante dos instrumentos comunicativos, analíticos e 

materiais. A aquisição dinâmica da matemática integrada os saberes e 

fazeres do futuro depende de oferecer aos alunos experiências 

enriquecedoras. Cabe ao professor do futuro idealizar, organizar e 

facilitar essa experiência”. (p. 46) 

 

Esses jovens e adultos tem conhecimento prévios do mundo letrado, que foi sendo 

construído por curtas passagens pela escola, ou realizando tarefas ao longo de suas vidas. 
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Percebemos, que indivíduos pouco letrados, trazem consigo conhecimento bastante 

significativo, mas que ainda ficam excluídos de muitas oportunidades. Entretanto, é bem 

comum que, apesar de utilizarem bastante os conhecimentos que trazem e aprimoraram ao 

longo de suas vidas, esses indivíduos não os perceba como um conhecimento que tenha seu 

valor e que lhes seja útil, ou seja, colocam seus conhecimentos em um plano abaixo dos 

conhecimentos ditos “da escola”.  

 Nesse sentido, o professor que irá atuar em EJA deve ter “respeito aos saberes dos 

educandos” (Freire, 1996, p. 15). É importante conhecer a realidade social a qual o educando 

está localizado, praticar um currículo que respeite e valorize esses seus saberes, e estabeleça 

uma aproximação entre os ditos saberes curriculares fundamentais aos educandos e suas 

experiências sociais, culturais e políticas.  

Assim, “o educador de Jovens e Adultos tem de ter uma especial sensibilidade, já que 

numa mesma turma poderá encontrar educando com diferentes bagagens culturais” (BRASIL, 

2001, p.46). E perceber que, através dessa bagagem, pode dar partida para a aquisição dos 

conteúdos matemáticos.  

Muitos jovens e adultos pouco ou nada escolarizados dominam noções 

matemáticas que foram aprendidas  de maneira informal ou intuitiva, 

como, por exemplo, procedimento de contagem e cálculo, estratégia de 

aproximação e estimativa. Embora tenham um conhecimento bastante 

amplo de certas noções, pouco são os que dominam as representações 

simbólicas, cuja base é a escrita numérica. (BRASIL, 2001, p.10) 

 

 É comum que estes estudantes desenvolvam cálculos mentais, ao invés de se 

utilizarem da escrita ao resolverem problemas matemáticos.  

Os adultos analfabetos podem escrever enunciados significativos 

baseados em seus conhecimentos da língua, ainda que, no início, não 

produzam uma escrita convencional. É com produções que o educador 

deverá trabalhar, ajudando o aprendiz a analisa-las e introduzindo novas 

informações. (BRASIL,2001, P. 31,32). 

 

          A aprendizagem dos mecanismos que estão envolvidos na escrita, tanto da língua 

materna, quanto da linguagem matemática, não se dá de forma linear. Elas ocorrem à medida 

que o aluno recebe diferentes informações que desestabilizam suas hipóteses de como 

escrever e reorganizar seus conhecimentos, como colocar no papel suas ideias, como 

simplificar/ampliar sua comunicação.        ‘   
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CAPÍTULO 2: O PROGRAMA DE ETNOMATEMÁTICA E A EJA 

 

Segundo D´Ambrosio (2007), o programa etnomatemática partiu de seu interesse de 

saber como ao longo do tempo da humanidade o conhecimento matemático foi construído em 

diferentes grupos sociais de acordo com suas necessidades. 

Entendo matemática como uma estratégia desenvolvida pela espécie 

humana ao longo de sua história para explicar, para entender, para 

manejar e conviver com a realidade sensível, perceptível, e com seu 

imaginário, naturalmente dentro de um contexto natural e cultural. Isso se 

dá da mesma maneira com as técnicas, as artes, as religiões e as ciências 

em geral (p.82). 

 

Para este autor, a proposta básica da etnomatemática envolve a percepção de que: 

Ao conhecer que não é possível chegar a uma teoria final das maneiras de 

saber /fazer matemático de uma cultura, destaco o fato de ser necessário 

estarmos sempre abertos a novos enfoques, a novas metodologias, a 

novas visões do que é ciências e da sua evolução, o que resulta de uma 

historiografia dinâmica. Todo indivíduo vivo desenvolve           

conhecimento e tem um comportamento que reflete esse conhecimento, 

que por sua vez vai se modificando em função dos resultados do 

comportamento. Para cada indivíduo seu comportamento e seu 

conhecimento estão em permanente transformação, e se relacionam numa 

relação que poderíamos dizer de verdadeira simbiose, em total 

interdependência (p.18) 

 

Para o autor citado acima, a matemática se organiza de acordo com as necessidades, 

que ao longo do tempo ela foi se desenvolvendo e se tornando muito importante no processo 

do sistema de conhecimento, que na qual ajudaria nos comportamentos de lidar com o 

ambiente, para sua sobrevivência e também explicar o visível e o invisível.  

Estas e outras perspectivas nos levaram a optar por utilizar o Programa da 

Etnomatemática como nosso referencial teórico para este estudo monográfico. 

A relação entre Educação matemática e Etnomatemática se dá 

naturalmente, pois Etnomatemática é uma forma de se preparar jovens  e 

adultos para um sentido de cidadania crítica, para viver em sociedade e ao 

mesmo tempo desenvolver sua criatividade. Ao praticar Etnomatemática, 

o educador estará atingindo os grandes objetivos da educação 

matemática, com distintos ambientes culturais e sistemas de produção. 

Justifica-se inserir o aluno no processo de produção de seu grupo 

comunitário e social e evidencia a diversidade cultural e histórica. 

(D’AMBROSIO, 2008 p. 2) 
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 Com base nestas ideias, desenvolvemos o presente estudo, tendo por base também as 

indicações da Proposta Curricular de Jovens e Adultos (BRASIL, 2001) que nos indica que 

por meio da percepção de que trabalhará com e na diversidade, o professor ao planejar a 

intervenção didática, deve procurar transformá-la em elemento de estímulos, explicações, 

análises e compreensões.     

Ao tentar compatibilizar as organizações intelectuais desses indivíduos, 

para tentar dessa forma criar um esquema socialmente aceitável, não se 

deve estar eliminando a autenticidade e individualidade de cada um do 

participante desse processo. (D’Ambrosio, 2007, p. 81,82) 

 

              E para que cada aluno internalize esse processo, D’Ambrosio (2007) analisa que o 

professor deve deixar que cada estudante apresente as suas propostas de resolução para 

problemas e situações gerais, que resultam muitas vezes de suas vivências culturais, de suas 

experiências prévias. 

Com a indicação de utilização de uma metodologia voltada para o cotidiano dos 

alunos da EJA, que possa ajudar a valorizar suas experiências e, ao mesmo tempo apresentar 

novos conteúdos, D’Ambrosio (2007) nos indica que tomemos por postura pedagógica:  

E com essas experiências, trabalhando adequadamente esse momento 

talvez sintetizem o objetivo mais importante do programa  de matemática 

elementar. Os demais são técnicas que pouco a pouco, conforme o jovem 

ou adulto vão tendo outras experiências. Vão se tornando interessante e 

necessárias. O cuidado com a passagem do concreto ao abstrato é uma 

das características metodológicas da Etnomatemática. (p.78) 

 

            Em relação ao “concreto”, temos que “é tomado com o que se pode tocar, atribui-se 

aos objetivos manipuláveis a propriedades de tornar significativa uma situação de 

aprendizagem” (BRASIL, 2001, p.105).  

             Entretanto, na construção do conhecimento, podem ser envolvidos muitos fatos que 

expressam tão amplamente seu significado de contagem que não será necessário a utilização 

que qualquer material manipulável para efetuar e compreender essas situações. 

Mas, ao retomarmos os materiais, poderíamos citar diversos que servem de apoio ao 

professor da EJA para ampliar/facilitar o processo de ensino e aprendizagem da matemática. 

Materiais para apoiar a aprendizagem dos números e das operações, como 

ábacos, matéria dourado, discos de frações, cópias de células e moedas ou 
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outros  podem ser recursos didáticos a reflexão dos alunos sobre as ações 

desencadeadas. (BRASIL, 2001, p. 105, 106) 

 

            De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais da área da Matemática - PCN 

(BRASIL, 1997, p.19), existem alguns princípios básicos que os professores devem 

compreender, e, além disso, deixá-las influenciar amplamente em suas práticas pedagógicas: 

 A matemática é componente importante na construção da cidadania, 

na medida em que a sociedade se utiliza, cada vez mais, de 

conhecimentos científicos e recursos tecnológicos dos quais os 

cidadãos devem se apropriar. 

 A matemática precisa estar ao alcance de todos e a democratização 

do seu ensino deve ser meta prioritária do trabalho docente. 

 A atividade matemática escolar não é “olhar para coisas prontas e 

definitivas”, mas a construção de um conhecimento pelo aluno, que 

se servirá dele para compreender e transformar sua realidade. 

 No ensino da Matemática, destacam-se dois aspectos básicos: um 

consiste em relacionar observações do mundo real cm representações 

(esquemas, tabelas, figuras); outro consiste em relacionar essas 

representações com princípios e conceitos matemáticos. Nesse 

processo, a comunicação tem grande importância deve ser 

estimulada, levando-se o aluno a “falar” e a “escrever” sobre 

matemática, a trabalhar com representações gráficas, desenhos, 

construções a aprender como organizar e tratar dados. 

 A aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão do 

significado, aprender o significado de um objeto ou acontecimento 

pressupõe vê-lo em suas relações com outros objetos e 

acontecimentos. Assim o tratamento dos conteúdos em 

compartimentos estanques e numa rígida sucessão linear deve dar 

lugar a abordagem em que a conexões que ele estabelece entre os 

diferentes temas matemáticos. 

 A seleção e organização de conteúdos não deve ter como critério 

único a lógica interna da Matemática. Deve-se levar em conta sua 

relevância social e a contribuição para desenvolvimento intelectual 

do aluno. Trata-se de um processo permanente de construção. 

 O conhecimento matemático deve ser aos alunos como 

historicamente construídos e em permanente evolução. O contexto 

histórico possibilita ver a matemática em sua prática filosófica, 

científica e social e contribui para a compreensão do lugar que ele 

tem no mundo.  

 

                 Mas, além desses princípios, deve o professor ter ciência de que em uma sala de 

aula há uma grande diversidade de estudantes, especialmente na EJA: origem, data de 

nascimento, religião, comunidade em que mora, etc. Todas essas diferenças desafiam 

“constantemente tanto a prática docente quanto as propostas curriculares voltadas para a 

modalidade de ensino” (FANTINATO, 2012, p. 125). 
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                 Nessa perspectiva então, a Etnomatemática é vista com potencialidade estratégica 

teórica, que facilita no entendimento entre vários tipos de conhecimentos matemáticos, 

inclusive aqueles que os estudantes já possuem antes de chegar à escola. 

D’Ambrosio (2008, p. 10) nos faz a seguinte pergunta: “Qual é o conhecimento 

matemático que se deve transmitir aos estudantes, de tal maneira que esse conhecimento não 

entre em choque com o saber matemático próprio de sua comunidade?”. 

Para responder a essa questão defende que o professor deve aproveitar possíveis 

conflitos entre saberes, para destacar que os saberes “novos” podem contribuir para a 

melhoria das vidas, possibilitando inclusive fazer parte ativamente de um mundo cada vez 

mais globalizado. 

Por isso, novamente ressaltamos que, para que não haja uma contradição entre 

diferentes saberes, o professor precisa conhecer bem os seus alunos, suas culturas, seus 

saberes anteriores, o que sabem ou não fazer, e não influenciá-los por sua própria cultura 

causando assim o que tem sido considerado como “um dos maiores equívocos da educação” 

(D’AMBROSIO, 2008, p.10).  

Para que a aprendizagem da matemática seja significativa, ou seja, para 

que os educandos possam estabelecer conexões entre os diversos 

conteúdos e entre os procedimentos informais e os escolares, para que 

possam utilizar esses conhecimentos na interpretação da realidade em que 

vivem, sugerem que os conteúdos matemáticos sejam abordados por meio 

de resolução dos problemas. Nessa proposta, a resolução de problemas 

não constitui um tópico de conteúdo isolado, a ser trabalhado 

paralelamente à  exercitação mecânicas das técnicas operatórias, nem se 

reduz a aplicação de conceitos previamente demonstrado pelo professor: 

ela é concebida como uma forma de conduzir integralmente o processo de 

ensino aprendizagem.(BRASIL, 2001, p.103). 

 

  Por todos esses pontos tomamos como base para nossas análises de conhecimentos 

matemáticos dos estudantes da EJA o Programa da Etnomatemática. Consideramos que nessa 

proposta possam ocorrer aprendizagens que envolvam, além da inclusão, a ascensão, a 

criticidade e a autonomia.  
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CAPÍTULO 3: NOSSO ESTUDO 

 

Iniciamos este capítulo retomando nossa participação em um estágio do curso de 

Licenciatura em Pedagogia, realizado na Escola Municipal Raul Pompéia, no ano de 2014, 

junto a uma professora nas aulas de alfabetização de EJA. Nesta experiência notamos uma  

outra metodologia de ação pedagógica, mais significativa para os estudantes da EJA, trazendo 

conteúdos que eles utilizavam no dia a dia. 

Foram 10 encontros, (nesse período ainda de 2014) e o que seria apenas de observação 

acabou envolvendo participações, devido especialmente às dificuldades apresentadas pelos 

alunos. Essa dificuldade era gerada quase sempre devido a conteúdos que não faziam parte da 

realidade dos estudantes. 

Desde o primeiro dia de estágio nos deparamos com uma realidade diferente da 

percepção que tínhamos sobre a EJA. Era tudo muito mais complexo do que supúnhamos. Os 

alunos eram divididos em dois grupos: um dos que sabiam identificar bem as letras (e faziam 

exercícios diferenciados), e outro dos que não conseguiam identificar bem as letras (esses 

tinham que formar a família das  letra: B,T,R,L). Para os que Já conseguiam, formavam as 

famílias do: B,C,D,F,G,J,L,M,N e P. Neste processo, o  que nos impressionou muito foi o fato 

de mencionar as letras por A de abelhinha, B de bola etc. Quando era trabalhado o ditado, 

mesmo com palavras que eles já conheciam, não conseguiam escrever sozinhos, cada letra 

tinha que ser repetida muitas vezes, era feito sempre a associação das consoantes com as 

vogais, mais ainda assim confundiam. 

 Nessa concepção especialmente o aprendizado de matemática, o que aumentava a 

cada dia a evasão na turma. Os alunos da EJA, trabalham o conteúdo da matemática de forma 

infantilizada e inadequado para as necessidades do dia a dia deles, através da música “ se essa 

rua fosse minha” os alunos diziam os nomes dos seus vizinhos e era quantificado as letras, e 

contar as sílabas das palavras: vovô, peteca e sapato, essa matemática não condiz com uma 

situação que possa envolver cálculos que fazem mentalmente , mas não se dão conta disso. 

Entretanto, é perceptível que a matemática faz parte do cotidiano de todos, seja na vida 

de uma dona de casa que prepara um bolo e sabe a medida que terá que usar, seja na vida de 

um pedreiro que precisa medir cômodos, colocar pisos. Essas pessoas que frequentam a EJA, 
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de uma forma geral, já tem seus conhecimentos matemáticos, só não costumam relacioná-los 

às teorias, conceitos e esquemas que lhes são apresentadas na escola. 

Por essas constatações escolhemos nosso tema, com foco no campo da Educação 

Matemática, destacando como se dá a aprendizagem na EJA nesta área de estudo e, como é 

construído o processo ensino/aprendizagem para os alunos que já trazem em suas vivências 

uma bagagem de conhecimentos diversos. 

O Objetivo geral da pesquisa foi o de discutir o conhecimento matemático da EJA, 

conhecer a metodologia pedagógica e a prática dos processos da EJA de uma professora que 

atua nessa modalidade, melhor entender o processo de ensino/ aprendizagem e contribuir para 

reflexões e possíveis trabalhos acadêmicos, que queiram escrever sobre esse tema.  

Para a elaboração desse trabalho qualitativo, foi utilizada a metodologia de entrevistas 

do tipo semi-estruturadas, que, de acordo com Gil (2008, p.109)  é a técnica em que o  

investigador se apresenta frente ao investigado. 

E lhe formula perguntas, portanto uma formula perguntas, com objetivo 

de obtenção dos dados que interessam a investigação. A entrevista é, 

portanto uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma 

forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados 

e a outra se apresenta como fonte de informação. A entrevista é uma das 

técnicas de coleta de dados mais utilizada no âmbito das ciências sociais, 

psicólogos, sociólogos, pedagogos. Assistentes sociais e praticamente 

todos os outros profissionais que tratam de problemas humanos valem-se 

dessa técnica, não apenas para coletas de dados, mas também com 

objetivos voltados para diagnósticos e orientação. 

 

Entrevistas são fontes seguras, entre outras técnicas, de colher os dados que organiza 

as ciências sociais. 

 

3.1.  ENTREVISTA COM UMA PROFESSORA DA EJA 

Para coletar dados para nosso estudo efetuamos entrevista com uma professora da 

Escola Municipal Raul Pompéia, situada no bairro de Monsuaba, Angra dos Reis – RJ (rua 

Benedito Ferreira Jordão s/nº). A escolha desta professora como nossa informante chave, 

deve-se ao nosso contato desde os primeiros momentos de nosso estágio.  
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Para a realidade da cidade de Angra dos reis, podemos considerar esta escola como 

sendo de grande porte: com 2 andares, 25 salas (incluindo: 1 sala de música, 1 secretaria, 1 

biblioteca, 1 sala de informática,1 sala de professores). 

Para a EJA a escola conta com 15 professores, 2 merendeiras. 4 secretárias,1 inspetor 

1 pedagoga. Para as séries iniciais da EJA, só tem 3 salas.  

A escola tinha em 2015 (período em que realizamos a coleta de nossas dados) um total 

1.175 alunos matriculados. Para a EJA o total de alunos para o 1º seguimento eram de 60 

alunos e para o 2º seguimento 127. 

A nossa entrevistada leciona há 23 anos, sendo que na EJA somente há 2 anos e meio. 

Nos  conta que não teve uma formação acadêmica específica para atuar na EJA, e vem 

recebendo formação com a secretaria de educação do município, nas coordenações e em suas 

pesquisas pessoais para atuar com esses alunos jovens adultos e idosos. 

Os motivos que a levaram a lecionar na EJA  foram especialmente a junção de seus 

problemas de saúde e o comportamento muito agitado das crianças das turmas regulares, além 

de serem mais numerosas.  

Ela nos diz que: 

Hoje aprendi a amar a EJA e mais, descobri que posso ajudar outro tipo 

de clientela, ver um adulto aprender a ler é tão gratificante quanto uma 

criança ou até mais. 

 

Com tudo isso ela encontra uma grande dificuldade relacionado a quantidade de faltas 

que os alunos da EJA apresentam, o que gera a seguinte sensação: 

(...) a de que o trabalho nunca é concluído sempre há necessidade de 

avançar e retroceder com os conteúdos. 

 

A professora nos diz ainda que durante esse período que atua na EJA, percebeu que 

essa modalidade tem real importância, pois é uma oportunidade de jovens, adultos e idosos 

recuperarem os estudos que pararam ao longo de suas vidas ou mesmo que não possuíram. E 

do quanto a EJA representa para a vida social desse alunado.  
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Mas esses alunos geralmente encontram grande dificuldade para estarem presentes nas 

aulas todos os dias, pelas obrigações familiares e por seus trabalhos. Esse é uma das causas do 

frequente cansaço e desistência.  

A prioridade do adulto é manter o pão na mesa para os seus familiares, 

mesmo que ganhando pouco e não tendo o reconhecimento profissional o 

que importa é o sustento da família. 

 

Sobre sua metodologia pedagógica, a professora comenta que opta pela aprendizagem 

que seja significativa aos alunos, de acordo com a realidade deles, como cidadãos que 

participam da sociedade, e que tem o cuidado de escolher temas, situações, textos, que 

estejam de acordo com a vivência deles. 

Verificamos que esta professora trabalha com as duas primeiras etapas da EJA e 

utiliza vários materiais didáticos lúdicos, concretos, etc. Vai desde o alfabeto móvel em 

(papelão, madeira e papel), até encartes de supermercado, jornais, poesias e músicas. 

Ao perguntar como percebe a construção do conhecimento matemático de seus alunos, 

foco de nosso estudo, ela nos diz: 

Grande parte dos alunos da EJA já chegam com um bom conhecimento 

matemático, devido sua experiência de vida e de lidar com dinheiro no 

dia a dia. Os que tem dificuldades precisam assim como as crianças de 

manipulação concreta, com tampinhas, contar nos dedos, fazer 

risquinhos e tem aqueles que fazem cálculos mentalmente e só precisam 

aprender o sistema matemático. 

 

Continuou o raciocínio comentando que essas experiências, e os conhecimentos 

prévios, influenciam na construção desse conhecimento matemático, pois os alunos 

trabalham, tem acesso a mídia, fazem compras, cuidam das despesas diárias, aprendem com a 

vida a reconhecer o valor do dinheiro, assim ajudando e influenciando nos conhecimentos 

matemáticos. 

Estas ideias nos remetem a D´Ambrosio (2007) que comenta 

A utilização do cotidiano das compras para ensinar matemática revela 

práticas apreendidas fora do ambiente escolar, uma verdadeira 

etnomatemática do comércio. Um importante componente da 

etnomatemática é possibilitar uma visão crítica da realidade, utilizando  

instrumentos de natureza matemática .Análise comparativa    de preços, 
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de contas, de orçamento, proporcionam excelente material pedagógico. 

(p. 23). 

 

Quando a questionamos a respeito de seus conhecimentos em Etnomatemática, nos 

respondeu que não conhecia a proposta, e que em sua formação não teve qualquer contato, 

nem mesmo como o termo. 

Complementamos com as análises de Freitas (2014), que ressalta os desafios e 

questiona como melhorar o quadro educacional na EJA: 

Diante desses inúmeros desafios pedagógicos, reconhecendo o caráter 

multifacetado e complexo que envolve a EJA, nos questionamos: como 

contribuir para que mais brasileiros tenham mais do que acesso a 

situações pedagógicas eficientes, tenham também condições de 

permanecer dentro desse processo educacional? (p. 2) 

 

Como vimos, uma das dificuldades da EJA, está relacionada aos professores que nela 

atuam, pois não tem sua carreira uma preparação para esse alunado. Devido a falta de 

políticas públicas que possam articular organicamente com a EJA, as redes públicas da 

educação básica, não há uma formação específica para educadores para atuarem na 

modalidade desta educação.  

Para os que lecionam com esse público são oferecidos os mesmos materiais didáticos  

do ensino regular. Alguns profissionais fazem adaptações metodológicas, mas quase sempre 

reproduzem com os jovens e adultos a mesma dinâmica de ensino e aprendizagem utilizadas 

com crianças e adolescentes (DI PIERRO e GRACIANO, 2003, p. 23). 

Por isso, é importante que o espaço acadêmico da universidade esteja sempre aberto 

aos professores de EJA, de uma forma que os  professores em formação e os em exercício 

possam usufruir de ricos ambientes e momentos de diálogo.  

Em uma estreita relação entre a teoria e prática, essa formação 

proporcionaria a esses docentes discutir suas atitudes e atos pedagógicos, 

reformulá-los e redirecioná-los para as complexidades e desejos de seus 

alunos. Eles se tornariam agentes de sua própria formação e ampliariam a 

consciência crítica do papel social que devem exercer na EJA. 

(FREITAS,2014) 
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3.2 ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ENVOLVENDO A ETNOMATEMÁTICA 

 

Após coletarmos as informações da escola e de uma das professoras que nesta 

instituição atua, na EJA, nos propusemos a apresentar propostas pedagógicas envolvendo 

conhecimentos matemáticos,  para duas turmas de ensino fundamental, que denominaremos 

neste trabalho de turma A e B. 

 Destacamos que estas atividades foram elaboradas tendo por base a proposta da 

Etnomatemática. Essa proposta servirá para relacionar uma matemática que os alunos fazem 

no seu dia a dia , quando lidam com o seu salário, e que para eles não são visto como cálculos 

matemáticos, pois, de uma forma geral, a matemática para eles era somente as continhas que 

faziam em sala de aula.  

 

Turma A: 

 No dia da aplicação da atividade nesta turma tinha aproximadamente 13 alunos com 

idades bem diversificadas.  

Iniciamos com a proposta de diálogo envolvendo conhecimentos matemáticos que os 

estudantes utilizam em seu dia a dia. Cerca de metade da turma comentou que gosta de 

matemática, e que de uma forma geral, para eles, envolve apenas a representação de números 

em contas simples. 
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Figura 1: Aplicação das atividades para a turma da EJA 

 

 
Fonte: a autora. 

 

 

Para desmitificar essa concepção, e ampliar seus entendimentos a respeito da 

matemática, além da percepção de que ela está presente em seus cotidianos, propomos 

analisar seu uso em situações diversas: na plantação, na culinária, na saúde, nas construções, 

etc. Além disso aproveitamos as profissões destes alunos para propor debates sobre os 

conhecimentos que utiliza, como foi o caso de um pedreiro que citou colocação de pisos 
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Tomamos por base a proposta curricular sobre a Geometria. De acordo com a proposta 

curricular (Brasil, 2001, p.148). A Geometria possibilita “interpretar, descrever e representar, 

de forma organizado o mundo em que vivemos”. Partindo dessas ideias, solicitamos aos 

alunos observarem o ambiente da sala de aula, onde há várias formas geométricas, seja nas 

janelas, portas , quadro negro, nas tomadas etc. Aproveitamos para comentar a respeito das 

profissões que envolvem conhecimentos de geometria, tais como a de pedreiro. 

É através desses conteúdos, podemos perceber que: 

É fundamental que eles vivenciam experiências de localização e  

movimentação de si próprio ou de objetos no espaço, procurando 

descrevê-las e representa-las. Inicialmente, as representações serão 

construções simples como desenhos e esboços, a partir das quais podem 

ser trabalhadas representações mais precisas como plantas, até chegar à 

interpretação de mapas mais complexos, como o planisfério. 

(BRASIL,2001,p.149) 

Após essas conversas, apresentamos uma série de cédulas representando nossa moeda 

(reais) e solicitamos que separassem dali a quantidade relativa a um salário mínimo (na época 

era de R$ 880,00).  

 

Figura 2: Atividade envolvendo representação de cédulas de dinheiro. 

 
Fonte: a autora. 
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Passamos em seguida a analisar as despesas comuns que deveriam ser descontadas 

deste salário, tais como luz, mercado e farmácia, etc. Analisamos com a turma que estas e 

outras despesas são descontadas do salário, operação que costumam fazer mensalmente, mas 

que gerou muitas dúvidas no momento em que solicitamos sua representação. 

 

 

Turma B: 

No dia da aplicação desta atividade esta turma contava com aproximadamente 20 

alunos em idades bem diferenciadas. 

Assim como fizemos na turma anterior, iniciamos com uma proposta de diálogo 

envolvendo conhecimentos matemáticos e sua utilização nos cotidianos. Novamente 

encontramos diversas opiniões a respeito da matemática, incluindo alguns que gostam 

bastante e outros que declararam não verem qualquer sentido em seu estudo. 

 

 

Figura 1: Aplicação das atividades para a turma da EJA 
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Fonte: a autora. 

 

 

Apresentamos as cédulas representativas de nossa moeda, e solicitamos que 

destacassem o conjunto delas que representava R$ 880,00. Desta vez, percebemos mais 

facilidade nesta representação, e no momento de discutirmos as despesas, além das que 

apareceram na turma anterior, surgiram outras que acabavam por consumir todo este valor, 

tais como: internet, celular, etc. A turma chegou no consenso de que deveríamos aumentar 

este valor.  

Um dos alunos foi ao quadro negro e começou a relatar suas despesas mensais, e 

comentou que seu salário mensal era próximo de R$ 3.000,00. Este relato passou a gerar 

debates interessantes a respeito do salário mínimo nacional, sobre as despesas, e 

questionamentos diversos, tais como: Existe diferença entre os valores de salários de um 

estado para outro? 
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As atividades tiveram por objetivo central envolver os estudantes da EJA em 

conteúdos da área da matemática que fazem partes de seus cotidianos. 

Essas atividades foram muito ricas para minha formação como pedagoga, Nessa 

interação com os alunos há sempre uma troca de experiência, na qual nosso saber soma-se 

com os saberes dos alunos. Através da prática que vamos moldando tudo aquilo  que tivemos 

na teoria. É através dessas experiências vivenciadas  em uma sala de aula que nos possibilita a 

ter a certeza ou a incerteza do que vale ou não a pena ser um professor. Ainda mais se 

tratando da EJA, que por muito tempo avança e retrocede, mas que possamos sempre ter a 

esperança de um dia termos uma educação que contemple a todos, respeitando as diferenças e 

os saberes de cada um. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

4. CONSIDERAÇÕE FINAIS 

 

Em nosso estudo nos movemos em busca de informações para entendermos a respeito 

dos conhecimentos matemáticos na EJA, quais indicações presentes nos documentos voltados 

para esta modalidade, o que informam pesquisas que a tiveram como foco e também 

buscamos olhar práticas da sala de aula.  

Nas bibliografias analisadas verificamos a defesa da ideia de que os alunos da EJA 

tem, de uma forma geral, o interesse de aprender algo que seja realmente significante para 

eles. Eles trazem para a escola toda uma bagagem de vivências e experiências acumuladas ao 

longo de suas vidas. E nestas vivências, sempre lidam com situações diversas que envolvem 

conhecimentos matemáticos, tais como o cálculo e o pagamento mensal de suas despesas. 

Nas conversas com a docente entrevistada verificamos a pouca oferta de formação 

adequada para atuação docente na EJA. Surge daí, em diversos casos, problemas relacionados 

às adaptações de atividades que acabam infantilizando o processo pedagógico. 

Destacamos a percepção da necessidade do professor que atua na EJA conhecer a 

história de vida dos educandos, valorizar seus saberes, seus objetivos e suas necessidades para 

que as resultados do processo educacional seja de melhor qualidade. Além disso, que 

possibilite a maior permanência e, por consequência, a menor desistência. 

Para isso, importante analisar que as atividades desenvolvidas nesta modalidade 

devem promover atrativos metodológicos que venham a instigar a curiosidade desses alunos. 

Atividades que os levem a pesquisar, conjecturar, e que não tenham medo inclusive de errar. 

Concluímos com a percepção de ainda há muito a ser melhorado em relação à EJA, de 

modo a possibilitar formar um cidadão crítico, autônomo, e também melhor qualificado para o 

trabalho.  

Em relação à história da EJA, muito já se conquistou, mas ainda há muito caminho a 

ser trilhado em busca de inclusão de qualidade para todos. 
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5.    APÊNDICE – Roteiro da Entrevista com a professora: 

 

1º parte: sobre a respondente 

1) Qual a sua formação 

2) Em algum momento dessa formação, recebeu preparação específica para atuar na EJA?   Se 

sim, qual? 

3) Há quanto tempo leciona? Desse tempo, quanto na EJA? 

4) O que levou a lecionar na EJA? 

5) Quais as dificuldades que a Sra. Encontra ao lecionar na EJA? 

 

      2º parte: sobre os conhecimentos envolvidos na EJA 

1) Como a Sra. vê a EJA atual? 

2) Quais as dificuldades que os estudantes relatam em relação à EJA? 

3) Existe uma metodologia didática que possa ser utilizada na sala de aula da EJA? Sim, qual? 

A Sra. Usa essa metodologia? 

4) Existem recursos didáticos próprios para serem trabalhados na EJA? 

Sim, qual?   A Sra. Usa esses recursos? 

5) Poderia nos descrever como se processa, de uma forma geral, a construção do 

Conhecimento matemático dos alunos da EJA? 

6) Considera que a experiência e os conhecimentos prévios desses alunos influenciam 

Na construção desse conhecimento matemática?  Sim, como? 
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