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RESUMO 

 

ANJOS, Rosalina Vieira dos. Um estudo de caso sobre uma possibilidade para o ensino de 
Matemática na EJA juvenilizada. 2014. 157f. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em 
Ensino de Ciências e Matemática – Mestrado Profissional. Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

 

 
Este trabalho se insere no campo da Educação Matemática na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), a qual nos últimos anos vem passando por uma sensível alteração de seus sujeitos, por 
meio do ingresso de adolescentes a partir de 15 anos, fenômeno que tem sido denominado de 
juvenilização ou rejuvenescimento. Esse fenômeno tem modificado o cotidiano da sala de 
aula e as relações que se estabelecem entre os sujeitos que ocupam esse espaço, 
historicamente dirigido mais ao público adulto. Assim, o objetivo deste estudo é investigar 
alternativas de abordagem do ensino de Matemática na EJA na contemporaneidade. Para 
realizar a pesquisa foi desenvolvida uma sequência didática com uma turma de EJA de uma 
escola pública de um bairro da cidade de Pelotas-RS, por meio da Modelagem Matemática, 
que trabalhou os conceitos de Perímetro e Área, na perspectiva da aprendizagem significativa 
dos conteúdos. Para tecer a investigação, escolhi a abordagem qualitativa; como metodologia, 
o estudo de caso e como instrumentos de coleta dos dados, a observação, a entrevista e a 
pesquisa documental. O corpus da pesquisa, captado por esses instrumentos, foi analisado e 
interpretado por meio da Análise Textual Discursiva, que se adéqua a uma abordagem 
qualitativa. Os resultados indicaram que a Modelagem Matemática pode ser um caminho para 
se trabalhar os conhecimentos matemáticos, pois ela abarca elementos do cotidiano, 
permitindo ao educando perceber o significado desses conhecimentos e o sentido no contexto 
de suas vidas. No entanto, por ser uma maneira diferenciada de ensino, exigindo que o 
educando abandone o emudecimento, faz-se necessária uma adequada adaptação do aluno a 
essa metodologia, de forma a que se torne o artesão de sua formação, podendo contar com a 
orientação e o auxílio do educador sempre que necessário. Os principais teóricos e autores que 
sustentam esse trabalho são: Paulo Freire, David Ausubel, Bernard Charlot, Rodney 
Bassanezi, Álvaro Vieira Pinto, dentre outros. 

 

 

Palavras-chave: EJA, Juvenilização, Aprendizagem Significativa, Relação do Jovem com o 

Saber, Modelagem Matemática. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

ANJOS, Rosalina Vieira dos. Um estudo de caso sobre uma possibilidade para o ensino de 
Matemática na EJA juvenilizada. 2014. 157f. Dissertação. Programa de Pós-Graduação em 
Ensino de Ciências e Matemática – Mestrado Profissional. Faculdade de Educação, 
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

 

 

This work belongs to the field of Mathematics Education in Adult Education (EJA), which in 
recent years has been undergoing a significant change of its subjects, through the entry of 
adolescents starting from 15 years old, a phenomenon that has been called juvenization or 
rejuvenation. This phenomenon has changed the daily life of the classroom and the 
relationships established among the subjects that occupy this space, historically directed at an 
adult audience. The aim of this study is to investigate alternative approaches to the teaching of 
Mathematics at EJA nowadays. A teaching sequence was developed to conduct the research 
with a class of EJA in a public school in a district of the city of Pelotas, through the 
Mathematical Modeling, which worked the concepts of perimeter and area in view of the 
significant learning content . I chose the qualitative approach to weave the research, the case 
study as a methodology and observation, interviews and documentary research as instruments 
of data collection. The research corpus, captured by these instruments was analyzed and 
interpreted through Textual Discourse Analysis, to suit a qualitative approach. The results 
indicated that Mathematical Modeling can be a way to work with mathematical knowledge, 
since it embraces elements of everyday life, allowing the student to realize the significance of 
this knowledge and sense in the context of their lives. However, because it is a different way 
of teaching which requires the student to abandon the silence, it is necessary an appropriate 
adjustment of the student to that methodology, so that he becomes the artisan of his training, 
and may rely on the guidance and aid of the teacher whenever necessary. The main theoretical 
and authors that support this work are: Paulo Freire, David Ausubel, Bernard Charlot, Rodney 
Bassanezi, Álvaro Vieira Pinto, among others. 

 

 

Keywords: EJA, juvenization, Meaningful Learning, Youth Relationship with Knowledge, 

Mathematical Modeling. 
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1 À GUISA DE APRESENTAÇÃO ... A TESSITURA1 

“Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível” (FREIRE, 2011, p. 74). Com 

essa perspectiva começo o meu texto, com a consciência de que não sou apenas um objeto da 

história, mas também seu sujeito. No meu mundo da docência, assim como nos outros 

mundos que vivencio, não posso apenas me adaptar, me acomodar, preciso interagir, preciso 

buscar a mudança. Para tanto, a constatação do contexto educacional que habito poderá 

possibilitar que eu possa intervir na realidade. Não posso simplesmente estar na sala de aula, 

sem enxergar a realidade transformada: os adolescentes agora são a maioria nos espaços da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Ciente desse novo cenário, o que fazer? Como mobilizar esses alunos? Alguma coisa 

deve ser feita... Por muitas dessas inquietações, este texto traz inicialmente a marca do 

desconforto, do sentimento de faltar alguma coisa na minha atividade docente. E, referendada 

em Freire (2011), não posso apenas constatar, como se estivesse de luvas nas mãos, não posso 

apenas ensinar por ensinar, preciso decidir, escolher um caminho, intervir nessa realidade. 

Mudar é difícil, mas é possível ... Esse saber de que fala Paulo Freire me empurra para 

a ação. E para agir preciso ter e renovar saberes, saberes específicos relacionados aos sujeitos 

de EJA. Sim, eles também são sujeitos, como eu. E sendo sujeitos, não posso “desconsiderar 

seu saber de experiência feito”, não posso “impor-lhes arrogantemente o meu saber como o 

verdadeiro” (FREIRE, 2011, p. 79). No espaço da sala de aula tenho que ouvir a explicação 

de mundo desses indivíduos, o que perpassa o entendimento de sua própria presença no 

mundo. 

A EJA tem uma longa trajetória com paradas, obstáculos, desvios... No dizer de 

Arroyo (2007, p. 19), é “um campo aberto a todo cultivo e onde vários agentes participam. De 

semeaduras e cultivos nem sempre bem definidos ao longo de sua tensa história”. No entanto, 

há um movimento de reconfiguração dessa modalidade de ensino. E essa nova conformação 

da EJA, continua Arroyo, não comporta que ela se destine apenas em suprir carências de 

escolarização, pois deve garantir direitos dos sujeitos que vivenciam os tempos de vida 

(2007).  

Para tanto, o ponto de partida poderá ser entender que esses indivíduos não devem ser 

vistos apenas por suas trajetórias escolares truncadas à espera da escola da segunda chance 

                                                 
1 Ação de fazer tapeçaria sobre uma tela ou o trabalho assim tecido; “tessere” (latim), tecer, fazer tecido; 
entrelaçar, construir sobreponto ou entrelaçamento. 
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(CARRANO, 2007), mas antes disso, “eles e elas carregam trajetórias perversas de exclusão 

social, vivenciam trajetórias de negação dos direitos mais básicos à vida, ao afeto, à 

alimentação, à moradia, ao trabalho e à sobrevivência. Negação até do direito a ser jovem” 

(ARROYO, 2007, p. 41). 

Assim, este trabalho pretende contribuir para uma melhor compreensão do cenário 

atual da EJA, no qual os adultos – para os quais tradicionalmente essa modalidade era 

oferecida – passaram a ser minoria, e traz alguns elementos acerca do processo de ensino e 

aprendizagem de Matemática nessa modalidade rejuvenescida. Pretende também apontar um 

caminho alternativo para que se apresentem aos sujeitos de EJA conhecimentos matemáticos 

mais aproximados aos seus saberes de vida, de uma forma mais acessível e mobilizadora. 

Para a exposição de como este texto foi organizado, começo apresentando a poesia de 

Rosaly Stefani: 

Vida Tecida 
 

Um tecido fiz, de vida: 
fios subindo, fios descendo. 

Um tecido fiz, de vida: 
fios atados, fios cortados. 

 
Um bordado fiz, no tecido de vida: 

linhas grossas, linhas finas, 
cores claras, cores minhas. 

 
Uma vida fiz tecida, bordada, quase rendada. 

relevos de altos e baixos, formas de todo jeito, 
que trago aqui no peito. 

 
E agora, trabalho pronto, até aquele ponto, 

que não tinha lugar, deu um jeito de se encaixar, 
fez textura sem par. 

 

 

          Esta poesia me fez refletir sobre a vida, fazendo um paralelo com o ato de tecer, ou 

seja, com a tecelagem. Escolhi justamente essa metáfora para escrever este texto de forma a 

transpor do sentido real ao figurado. E, ao buscá-la, adentrei no contexto dessa técnica 

milenar de artesanato. 

A Tecelagem se constitui no ato de tecer através do entrelaçamento de fios de trama 

(transversais), com fios de teia ou urdume (longitudinais), formando tecidos. Todos os fios de 

urdume são colocados antes de se iniciar a tecelagem.  
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Assim como na poesia, na qual a vida se fez tecida, esse texto também está sendo 

tecido pouco a pouco, ficando assim dividido: no primeiro movimento, para o início da 

tecedura, vou dispor os fios de urdume, longitudinais, que representam a gênese deste 

trabalho e a minha trajetória pessoal e profissional, que me constituíram e constituem. É a 

urdidura deste estudo, esses fios paralelos que se constituem na base de sustentação deste 

tecido de mim. 

No segundo movimento começo o entrelaçamento dos fios de trama, transversalmente, 

seguindo um trajeto para cima e para baixo dos fios de urdume. Nesse momento, trago o 

objeto do meu estudo: a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a sua trajetória ao longo da 

história brasileira, desde a educação de adultos, passando por Paulo Freire e chegando à 

contemporaneidade, em que perpassam a legislação, os documentos legais e as políticas 

públicas na atualidade. 

No terceiro movimento, mais um fio atravessa a urdidura, faço uma relação com a EJA 

juvenilizada, com a necessidade de descrever e entender esse fenômeno, que é um desafio 

para nós educadores com vistas à construção e reconstrução de diferentes práticas 

pedagógicas. 

No quarto movimento, outro fio vai entrecruzando esta trama... Nessa parte da 

tessitura, apresento a Educação Matemática de Jovens e Adultos e a maneira como ela vem 

sendo desenvolvida para esses sujeitos que retornam à escola após sucessivas reprovações e 

evasões no ensino regular. 

No quinto movimento faço o cruzamento de mais um fio de trama, entretecendo uma 

análise da relação que o jovem estabelece com o saber, apoiada em Bernard Charlot (2000, 

2001, 2005 e 2006), entendendo que não basta apenas que esse jovem esteja matriculado na 

escola, é preciso que os saberes que ele já possui estabeleçam uma teia de relações consigo 

mesmo e com o mundo. 

No sexto movimento, mais um entrelaçamento vai estabelecer pontos de ligação com 

os fios de urdume.  Esse fio de trama agora se constitui em um estudo teórico acerca da teoria 

da aprendizagem significativa, segundo David Ausubel. Por meio dessa teoria faço um elo 

entre os conhecimentos estudados no contexto da escola e aqueles conhecimentos que o aluno 

já experienciou e fazem parte de sua estrutura cognitiva, tanto do jovem como do adulto da 

EJA. 
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No seguimento – sétimo movimento – a Modelagem Matemática traz os saberes em 

fios que tecem o ensino dos conhecimentos matemáticos. Por meio da resolução de problemas 

reais o educando poderá entender e agir sobre o seu entorno, percebendo-se cidadão e capaz 

de interagir com o mundo, e não somente se acomodar a ele. 

No oitavo movimento faço entremear mais um fio da trama. Esse fio vai compor o 

caminho percorrido na tessitura deste trabalho e apresenta as narrativas dos sujeitos de pesquisa 

– uma turma de adolescentes, jovens e adultos de EJA -, os quais estão em busca de seus 

direitos em uma forma alternativa de educação, migrando do ensino regular para a escola 

abreviada. 

No nono movimento, procedo a um arremate dos fios desta tecedura, revejo todos os 

pontos de ligação e os entrelaçamentos dos movimentos realizados desde o começo, na 

perspectiva de produzir sentidos para o entendimento das relações entre a parte e o todo. 

Nesse movimento encaminho-me para a conclusão do trabalho – o pano tecido. 

 Finalizo o trabalho com as Referências Bibliográficas, os Apêndices e os Anexos. 

Nos Apêndices trago primeiramente o produto final desta pesquisa, que abrange uma 

sequência didática sobre os conceitos de Perímetro e Área, a qual utiliza a Modelagem 

Matemática como caminho metodológico. Em seguida, mostro um exemplar da planta baixa 

de uma residência popular, redesenhada de uma maneira simplificada para efeito da atividade 

com os alunos. Na continuidade, apresento o modelo do termo de consentimento utilizado 

para a realização da pesquisa. Concluo os apêndices com a entrevista semiestruturada, um dos 

instrumentos utilizados com vistas à avaliação das intervenções relativas aos conceitos sobre 

Perímetro e Área, que se constituiu na experiência piloto deste estudo. 

No tópico dos Anexos, trago uma notícia de jornal acerca do fenômeno da 

juvenilização na EJA. No seguimento, incluo dados do Censo Escolar de 2013 por faixa etária 

da EJA, Ensino Fundamental e Ensino Médio presenciais, obtidas junto ao Ministério da 

Educação (MEC). A seguir, apresento algumas fotos dos alunos que ilustram os momentos de 

atividades da experiência piloto. Na continuidade, trago as plantas baixas desenhadas pelos 

alunos (de suas respectivas residências), tarefa que culminou a experiência piloto. 

E, a seguir, faço uma apresentação da trama tecida.  
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2 ANUNCIANDO A TRAMA TECIDA: INTRODUÇÃO 

O objeto deste trabalho é a Educação de Jovens e Adultos (EJA), especificamente a 

busca de alternativas de abordagem do conteúdo matemático que possam ser desenvolvidas 

para atender o contingente de pessoas que buscam essa modalidade para completar ou resgatar 

seus estudos.  

Em minha experiência docente na EJA em Nível Fundamental, na rede estadual de 

ensino, amiúde me inquietava o ensino que estava sendo desenvolvido e procurava refletir 

sobre a minha prática. Incomodava-me o fato de não ter tido uma preparação para trabalhar 

com essa modalidade e o fato de a proposta pedagógica da escola orientar que se aplicassem 

os mesmos conteúdos e as mesmas formas de avaliação, adotados no ensino regular. Havia 

ainda uma cobrança sutil de alguns professores do Ensino Médio - nível a que os alunos da 

EJA naturalmente buscavam de forma a ficarem na mesma escola - com relação ao baixo 

rendimento desses alunos, desconsiderando a especificidade desses sujeitos. 

A cada ano que passa acompanho a mudança progressiva do perfil dos alunos da EJA 

por meio do aumento no ingresso de adolescentes a partir de 15 anos. Mais um desafio para 

nós educadores, pois esse fato modificou o cotidiano escolar e as relações que acontecem 

entre os sujeitos que ocupam a EJA. Hoje, temos a evidência por meio de dados estatísticos 

do MEC/INEP2 - Anexo 2 - de que esses jovens e adolescentes constituem fenômeno 

significativo nas diversas etapas de EJA. Os resumos técnicos dos censos realizados em 2011 

e 2012, na visão geral dos resultados, apontam: 

O Censo Escolar 2012 mostra que os alunos que frequentam os anos iniciais do 
ensino fundamental da EJA têm perfil etário superior aos que frequentam os anos 
finais e o ensino médio dessa modalidade. Esse fato sugere que os anos iniciais não 
estão produzindo demanda para os anos finais do ensino fundamental de EJA. 
Considerando as idades dos alunos nos anos finais do ensino fundamental e no 
ensino médio de EJA, há evidências de que essa modalidade está recebendo alunos 
provenientes do ensino regular, por iniciativa do aluno ou da escola (INEP, 2013, 
p. 25). (o grifo é da autora) 
 
O Censo Escolar 2011 mostra que os alunos que frequentam os anos iniciais do 
ensino fundamental da EJA têm idade muito superior aos que frequentam os anos 
finais e o ensino médio dessa modalidade. Esse fato sugere que os anos iniciais não 
estão produzindo demanda para os anos finais do ensino fundamental de EJA. 
Considerando as idades dos alunos nos anos finais do ensino fundamental e no 
ensino médio de EJA, há fortes evidências de que essa modalidade está recebendo 
alunos provenientes do ensino regular (INEP, 2012, p. 25). (o grifo é da autora) 

                                                 
2 INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, criado pela Lei n. 378, de 13 
de janeiro de 1937, transformado em autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, nos termos da Lei 
nº. 9.448, de 14 de março de 1997, alterada pela Lei nº. 10.269, de 29 de agosto de 2001, e tem como uma de 
suas finalidades organizar e manter o sistema de informações e estatísticas educacionais. 
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Diante desse cenário, antes de começar minha pesquisa, fiz uma busca da produção 

acadêmica nessa temática. A partir do levantamento bibliográfico no banco de 

teses/dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), realizado a partir da segunda metade da década de 1990, utilizando como palavras 

chaves juvenilização, adolescentes e Educação de Jovens e Adultos, foram filtradas algumas 

teses de doutorado – FAZZI (2007), BARRETO (2012), PEREIRA (2012) e FEITOSA 

(2012) – e dissertações de mestrado, incluído o profissionalizante – RODRIGUES (2000), 

BRUNEL (2001), SZANTO (2006), CONCEIÇÃO (2008), LOPES (2009), PORFIRIO 

(2009), DINIZ (2010), QUEIROZ (2010), SILVA (2010), ROMANIO (2011), 

EVANGELISTA (2012), SCHUTZ (2012) e GOMES (2012). 

Dentre esses trabalhos, somente quatro abordam especificamente o fenômeno da 

juvenilização na EJA. Um deles – BRUNEL (2001) – investiga os motivos pelos quais uma 

parcela cada vez maior de jovens opta por essa modalidade de ensino, tentando entender 

também as relações que esses estabelecem com a escola e com a vida. Um outro estudo – 

SZANTO (2006) – tem como objetivo compreender, a partir das elaborações da Psicologia 

Sócio-histórica e da Pedagogia Histórico-crítica, os jovens que frequentam a EJA de uma 

escola pública municipal, suas histórias de vida, seus medos, seus desejos, suas culturas e o 

sentido do conhecimento e da educação escolar na construção de seus projetos de vida. 

Destaco ainda o estudo de CONCEIÇÃO (2008), que aborda a migração de 

adolescentes oriundos do diurno para a EJA, provocando transformações substanciais nessa 

modalidade e fazendo surgir, na visão desse autor, uma nova sigla: Ensino de Jovens, Adultos 

e Adolescentes (EJAA). Outro trabalho – BARRETO (2012) – enfoca como problema de 

pesquisa a razão pela qual o jovem migra para a EJA, perpassando pela política nacional de 

juventude, que propõe ações para os jovens, entre elas o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária – ProJovem3.  

As demais pesquisas citadas anteriormente têm como essência investigações que 

abordam a prática pedagógica dos professores de EJA e o papel que desempenham no 

                                                 
3 O ProJovem é um programa emergencial do Governo Federal, nos termos do art. 81 da Lei nº 9.394/96, 
destinado a executar ações educacionais articuladas, que propiciem aos jovens brasileiros, tanto a elevação de 
seu nível de escolaridade, objetivando a conclusão do Ensino Fundamental, quanto sua Qualificação Profissional 
inicial para o trabalho, com vistas a estimular sua inserção produtiva e cidadã, bem como o desenvolvimento de 
ações comunitárias de exercício da cidadania, com práticas de solidariedade e de intervenção na realidade local. 
(RESOLUÇÃO CNE/CEB N° 3/2006) 
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processo ensino-aprendizagem de saberes significativos do aluno dessa modalidade; outras 

analisam o percurso de formação dos docentes, sendo que três estudos situam-se na área de 

Matemática. 

Nessa área, as pesquisas estão centradas: a) na formação inicial e continuada dos 

professores de Matemática que atuam na EJA (LOPES, 2009); b) nas principais dificuldades 

relacionadas à resolução de problemas aritméticos inseridos no campo conceitual das 

estruturas aditivas (QUEIROZ, 2010); e c) na importância do desenvolvimento do 

conhecimento matemático a partir do contexto sócio-cultural do aluno (PORFIRIO, 2009).  

Esse último estudo, embora não focando exatamente a juvenilização, faz referência à 

Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos utilizando a sigla EAJA, ficando evidente a 

presença do adolescente nessa modalidade. É destacada a relevância de valorizar os 

conhecimentos previamente adquiridos por esses alunos na prática do professor de 

Matemática em sala de aula. Nesse aspecto, há uma aproximação com a temática do meu 

projeto, embora o autor encaminhe seu trabalho para a vertente da Etnomatemática. 

Esse levantamento me leva a pensar que é muito reduzido o número de atividades de 

pesquisa que focam o fenômeno da juvenilização da EJA e menos ainda estudos que tenham 

como foco a reflexão de como trabalhar o ensino de Matemática nessas turmas, onde o 

número de adolescentes supera o número de adultos, o que ocasiona um outro movimento na 

sala de aula. Dessa forma, em que pese a existência desses estudos, penso que há necessidade 

de ampliar essa compreensão, por meio do desenvolvimento deste projeto. 

Considerando então o rejuvenescimento dos sujeitos de EJA, faço uma reflexão: se no 

passado já nos ressentíamos da necessidade de uma formação específica para trabalhar com 

essa modalidade, com o passar do tempo esse sentimento se intensificou, pois além dos jovens 

e adultos, passamos a ter um crescimento do contingente de adolescentes. 

Alguns, após várias reprovações, atraídos pelo aligeiramento e aceleração da EJA, 

passaram a buscar esse ensino abreviado4 no turno da noite; outros foram convidados pela 

própria escola a se transferirem para o noturno devido a problemas de indisciplina ou de 

violência.  

                                                 
4 A expressão escola abreviada foi utilizada na reportagem de Zero Hora, de 02/07/2012, intitulada: Cresce a 
procura de adolescentes por ensino da EJA. (Anexo 1 e disponível em: 
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/geral/noticia/2012/07/cresce-a-procura-de-adolescentes-por-ensino-da-eja-
3808368.html). 



21 

 

De modo geral, esses jovens e adolescentes quando chegam a essa modalidade estão 

desencantados5 com a escola regular: o histórico de repetências faz com que o aluno se sinta 

deslocado perante os outros colegas e assim se transfira para o noturno. Outros são 

pressionados pelo contexto familiar de pobreza a buscar um emprego, sentem-se então 

desorientados em relação a essa situação e à importância do estudo para a sua vida e para a 

inclusão no mercado de trabalho (BRUNEL, 2004). Na ânsia de recuperar o tempo perdido, 

recorrem à EJA de forma a conseguirem concluir os estudos em um curto espaço de tempo. 

Uma reportagem do Jornal Zero Hora de 02/07/2012 destacou ainda outros motivos 

para o fenômeno do crescimento na procura de adolescentes pelo ensino da EJA: situações 

familiares complicadas ou a necessidade de ficar em casa cuidando de um irmão; casos de 

drogas e violência que podem afastar da escola em determinada época da vida; e ainda 

meninas que engravidam tendem a desistir do ensino regular depois de ter o bebê. Essas 

meninas, ao se tornarem mães, passam a ver a turma como infantilizada e se sentem 

deslocadas. Em outras situações, a adolescente tem de ficar com o filho durante o dia e opta 

pela EJA no turno da noite. 

Salientou também a matéria jornalística que, no Rio Grande do Sul, o número de 

menores de 18 anos que estudam na EJA tem aumentado, indo contra a tendência nacional de 

redução. Cresceu 10% apenas em 2010, conforme os dados mais recentes do governo federal, 

e números da Secretaria Estadual da Educação apontam continuidade do fenômeno em 2011 

na rede estadual. No Rio Grande do Sul, 23,4% dos estudantes de EJA são adolescentes, 

contra uma média nacional de 14,7%. Cinco anos antes, a situação era de equilíbrio. 

Igualmente percebo situações, advindas da minha experiência, em que o adolescente 

maior de 15 anos fez a opção de cursar a EJA apenas atraído pela escola abreviada, 

demonstrando pressa em terminar seus estudos para buscar um novo horizonte: o curso 

superior. 

Observo a desmotivação de muitos dos educandos, percebo entre os jovens uma falta 

de expectativa em um futuro, vivendo apenas o presente, e mesmo nesse presente nem sempre 

conseguem perceber a escola como um espaço que poderá proporcionar outro viver.  

Talvez para eles seja apresentada, de modo geral, uma realidade escolar que se orienta 

predominantemente para a oferta de conteúdos curriculares sem qualquer relação com as suas 
                                                 

5 Como trabalho há muito tempo com EJA, no início do ano costumo perguntar aos alunos a razão de estarem ali, 
então ouço depoimentos de que querem recuperar o tempo perdido nos anos de repetência no ensino regular e 
também por se considerarem com idade avançada para estudar no diurno. 
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vivências. Isso implica dizer que as escolas têm se constituído como instituições pouco 

abertas para o diálogo com esses sujeitos. 

Os adultos, por sua vez, depois de muitos anos afastados dos bancos escolares, voltam 

para terminar seus estudos com vistas a um emprego melhor ou à promoção no seu ambiente 

de trabalho. No entanto, o que recebem nessa volta? Recebem o mesmo ensino, a mesma 

Matemática que, provavelmente, um dia os fez desistir ou evadir da escola.  

Parece-me que a Matemática trabalhada na sala de aula tem sido, de forma geral, 

aquela caracterizada por: conceitos/fórmulas, exemplos e exercícios de fixação, sem que os 

alunos consigam estabelecer relação entre esse conhecimento e as vivências do seu dia a dia. 

Pelos estudos que tenho realizado, percebo que as ações para a EJA dentro da escola 

na maioria das vezes apenas repetem o que é desenvolvido no ensino regular, sem uma real 

preocupação com as peculiaridades desse contingente de pessoas que foram excluídos do 

sistema escolar quando crianças ou adolescentes. Das possíveis adequações curriculares, 

percebo que, quando muito, há a retirada de alguns conteúdos, dando a sensação de que os 

alunos jovens e adultos recebem menos do que os alunos do curso regular.  

Especialmente em relação ao conhecimento matemático, muitos alunos se dizem 

incapazes de entender, professando a dificuldade de isso entrar na cabeça, como se os 

sujeitos não fossem dotados de determinada “aptidão” (FONSECA, 2002, p. 21) fundamental 

ou de um determinado “talento pessoal” (FONSECA, 2002, p. 21) para a aprendizagem dos 

conteúdos da Matemática.  

Outro fato limitador, na visão de uma parcela dos aprendizes adultos, é a idade, alguns 

dizem que a cabeça já não ajuda muito, ah, essa Matemática Moderna é complicada para a 

minha idade. Entretanto, pelo contrário, considero que o fator idade tende a proporcionar 

vivências e relações, que podem enriquecer o processo educacional. A bagagem de 

conhecimentos prévios6 – mesmo de adolescentes e jovens – pode ser considerada dentro da 

sala de aula, associando-se aos conteúdos escolares. 

Um outro aspecto, ausente na sala de aula, é a necessidade que o aluno tem de 

encontrar utilidade para o conhecimento aprendido nos bancos escolares. Considero que esse 

interesse por saber para que serve pode avaliar a dimensão de como esse novo conhecimento 

                                                 
6 Nesse texto, a expressão conhecimentos prévios baseia-se em Ausubel, é “o que o aprendiz já sabe, ou seja, 
algum aspecto de sua estrutura cognitiva especificamente relevante (i.e., um subsunçor) que pode ser, por 
exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição já significativos”. (MOREIRA, 1999, p. 
20). 
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será importante nas situações de sua vida, e também para associar essa utilidade a uma 

produção de sentido desse conteúdo matemático. 

Essa relação que o aprendiz estabelece com o conhecimento implica um processo 

incessante, progressivo e dialógico entre o sujeito que ensina e o que aprende, de modo a 

aflorar as “estratégias que adultos e jovens construíram ou adquiriram em situações 

extraescolares para a solução dos problemas cotidianos” (FONSECA, 2002, p. 24). No dizer 

de Hoffmann (2001, p. 83), deve-se partir das “concepções espontâneas7 dos alunos para que 

os conhecimentos novos estejam relacionados às estruturas cognitivas que o aluno já possui”.  

Na Matemática encontramos, entre outras, uma caracterização na seguinte situação 

contada por Freire (FONSECA, 2002, p. 56):  

Paulo Freire falava de estratégias de resolução de problemas matemáticos adotadas 
por adultos pouco escolarizados e comentou que os alunos de certo projeto de 
alfabetização de adultos, em geral sabiam como calcular área de terrenos 
retangulares. E quando o terreno não é retangular?, perguntara-lhes o educador. Eles 
responderam, contava Paulo Freire, que nesse caso eles ‘fatiavam’ a figura em 
retângulos finos e depois somavam as áreas. 

Nessa estratégia está posta a motivação prática, uma vez que muitos podem ter 

vivenciado situações cotidianas similares em suas casas e/ou trabalho que contemplam desde 

o assentamento de um piso à construção da própria casa. 

Nessa perspectiva, sentindo-me responsável por esse espaço de aprendizagem 

chamado sala de aula, acredito que nosso papel não é o de simples repassadores de 

conhecimento. Então, como eu respeito a bagagem de saberes que o aluno traz para o espaço 

da sala de aula, como eu encaixo uma coisa na outra: a matemática da escola e esses saberes 

adquiridos nas vivências do dia-a-dia? 

Nesse particular, Fonseca (2002, p. 56-57) fala sobre a “sensibilidade” que permite 

que os educadores percebam a Matemática que seus alunos sabem e utilizam, ainda que ela 

não se apresente em seu padrão escolarizado, e a disposição do educador em buscar 

estratégias para considerá-la, integrando-a na negociação de significados e intenções, na 

situação de ensino-aprendizagem para, então, (re)significá-la.  

Muitas vezes ouvimos: “Professora, eu faço diferente da senhora, resolvo de outra 

maneira... E cheguei à mesma resposta”; “ah, para que fazer tudo isto, eu já achei a 

resposta”... Penso que é nesse jogo de emoções que temos de compreender o impacto que 
                                                 

7 Hoffmann utiliza a expressão “concepções espontâneas” como sinônimo de conhecimentos prévios (2001, p. 
83-84). 
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representa para o aluno, jovem ou adulto pouco escolarizado, sua inserção no mundo das 

regras, procedimentos, conceitos e padrões que fazem parte da estrutura do conhecimento da 

matemática escolar, como está expresso no pensamento a seguir. 

Desdém e reverência, desconfiança e respeito, rejeição e busca: oscilam nos 
discursos e nas atitudes assumidas pelos alunos da EJA, quando percebem o déficit 
que lhes é imposto, apesar de uma eventual destreza nos cálculos, por não 
compartilhar do gênero discursivo da Matemática Escolar (FONSECA, 2002, p. 38). 

Com essa compreensão penso que o trabalho do professor deve ser o de procurar 

minimizar esse déficit, pois percebo a importância da Educação de Jovens e Adultos para o 

País e principalmente para as pessoas que procuram essa modalidade de ensino para 

conquistar plenamente a sua cidadania no fortalecimento do sentido do humano. 

Nesse sentido é que investigamos a seguinte problemática: Como pode ser 

desenvolvido o ensino de Matemática na EJA, considerando que atualmente as turmas dessa 

modalidade estão juvenilizadas? 

Na busca de uma compreensão para essa situação, percebi que minha prática poderia 

ser ressignificada a partir de uma reflexão sobre ela. Como diz Freire (2011, p. 39), “A prática 

docente crítica, implicante de pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o 

fazer e o pensar sobre o fazer”. Pensando, refletindo, percebendo os alunos, observando e 

analisando minha prática hoje é que posso melhorar a prática de amanhã. 

Com essas considerações, parti para essa investigação, que tem a pretensão de 

encontrar estratégias de como fazer a associação entre os saberes matemáticos não-formais de 

adolescentes, jovens e adultos ao processo de ensino-aprendizagem da Matemática Escolar na 

EJA. Dito de outra maneira: como aproximar o aprender na escola com o aprender na vida? 

Nessa linha, busco refletir sobre o que ensinar e como ensinar, o que oferecer a esses 

sujeitos, tendo presente a necessidade de motivá-los, de envolvê-los, de mobilizá-los para que 

se descubram como cidadãos participativos e críticos e reconheçam a Matemática como uma 

ferramenta para compreender melhor a sua realidade.  

Na reflexão entre a minha prática e os estudos que estou realizando percebi que um 

dos caminhos possíveis para enfrentar esse desafio de multiplicidade de pessoas dentro da sala 

de aula é proporcionar momentos de ensino e de aprendizagem realmente significativos, 

havendo necessidade de analisar a seleção de conteúdos proposta pela Escola para as etapas 

da EJA, em sua essencialidade e na perspectiva do desenvolvimento de conteúdos que tenham 

sentido no contexto de suas vivências. 



25 

 

Inicialmente, disponho os fios de urdume para dar início a esta tessitura, são os fios 

que representam a origem, a minha história de vida.  
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3 GÊNESE: OS FIOS DE SUSTENTAÇÃO      

 

 

Ao iniciar a tecedura deste trabalho, faço uma imersão no passado para ver a trajetória 

até agora percorrida. Chego ao presente examinando o caminho que ora estou percorrendo. 

Percebo que esse presente está impregnado de marcas das múltiplas impressões, experiências, 

sentimentos, encontros e desencontros que me tocaram através do tempo. Não é fácil esse 

exercício, é uma reconstrução de minha existência...  

Vou chamar de fios de urdume a minha história de vida, são os fios que sustentam 

todas as minhas interações com o mundo, que me constituem, que dizem de onde vim, o que 

sou, como sou e o que almejo. 

Com tais percepções, referendo os dizeres de Aragão (1992, p. 10) quando salienta: 

Um livro de memórias é um tecido cuidadoso de lembranças que precisam fazer 
sentido para quem o escreve e para quem o lê. Um livro de memórias é sempre uma 
nova forma de apreensão dos fatos, antes isolados, mas agora reunidos, que 
compuseram a trama de uma vida, fatos esses que voltam ao presente, através da 
lembrança, provando que alguma marca tiveram no conjunto do vivido. 

E esses fios de urdume começaram a ser tecidos lá atrás, no início de tudo, no seio da 

minha família...  

Sou a primogênita de uma família que embora tivesse poucos recursos sempre se 

preocupou com a nossa educação, minha e de meus cinco irmãos. Meus pais não chegaram a 

terminar o antigo curso primário. Minha Mãe, Iracy Vieira dos Anjos: mulher de coragem e 

de fé, uma batalhadora. Dela herdei a fé irrestrita em Deus, que a levou para junto de si há 

mais de nove anos. Meu Pai, Sidnei Santos dos Anjos: trabalhador, extremamente bom e 

amigo dos filhos, companheiro de todas as horas de minha Mãe. Vive com o carinho e o 

cuidado dos filhos, mas com saudades eternas de sua companheira.  

 Família 

História de vida 



27 

 

Minha Mãe teve um papel preponderante na minha formação. Lidava muito bem com 

os números, era ela quem controlava as despesas da casa. Dava muita importância aos estudos 

e sempre se empenhou para que seus seis filhos estudassem, muito embora as dificuldades 

enfrentadas para manter uma família grande. 

A alta expectativa depositada na escolaridade dos filhos era mais dirigida a mim 

porque eu era considerada “a mais estudiosa”, “a intelectual da família”. As três filhas 

formaram-se no Magistério, mas somente duas continuaram na profissão e fizeram curso 

superior. Os três filhos homens concluíram o Ensino Médio, sendo que dois estão no serviço 

público. Atualmente, o mais novo está por concluir o Ensino Superior, motivado pelo plano 

de carreira de sua vida funcional. 

Nesse passado, percebo hoje que havia muitos caminhos a seguir. De alguns desviei, 

enquanto outros percorri e essas trilhas, não exatamente longitudinais como os fios de 

urdume, são a base da minha trama de vida. 

Essa volta ao começo permite rever todos os recursos que acumulei, progressivamente, 

no decurso de minha vida, inclusive os projetos e os desejos que deixei de realizar e que ainda 

podem ser tecidos no futuro. 

Então, para chegar à inquietação deste projeto, permiti-me fazer uma retrospectiva no 

tempo vivido; uma volta ao passado, não pelo simples fato de recordá-lo, mas para refletir 

sobre o presente. Pois, como diz Aragão (1992, p. 4), “A interrogação sobre a identidade 

contribui para a constituição da mesma, graças à busca e à retomada das experiências de vida; 

ao evocar o passado, o presente lhe dá um novo sentido”. 

Puxando os fios de minhas reminiscências, recupero a história de minha educação 

básica, toda ela cursada em uma escola pública de Pelotas, Rio Grande do Sul. Lembro que 

comecei com seis anos, no Instituto de Educação Assis Brasil (IEAB), ingressando no jardim 

de infância, que era equivalente à atual Educação Infantil. Era 1964, justamente à época do 

golpe de estado que instaurou o regime militar.  

Minha mãe muito batalhou para conseguir uma vaga no IEAB, considerado modelo na 

época. Eu gostava muito de estudar e era aplicada, esforçada e tinha uma grande preocupação 

em nunca faltar às aulas.  
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Tenho boas lembranças dos professores, em especial da professora do Jardim de 

Infância, pois foi a mesma no 3º ano8. Era muito atenciosa e dedicada a todos os alunos. 

Muitos dos professores dessa escola eu voltei a encontrar tempos depois no ambiente da 

Universidade Federal de Pelotas, eu como técnica administrativa e alguns deles como 

professores. Nessa perspectiva, considero que tive excelentes professores, destacados em suas 

vidas profissionais. 

Terminei o curso primário e fiz o exame de admissão ao ginásio no final de 1969.  Em 

1970, quando o Brasil ainda vivia maus momentos políticos em função da ditadura militar, 

iniciei o curso ginasial9.  Os conteúdos eram transmitidos friamente, sem alusão à sua origem 

ou aplicabilidade e, se não entendidos pelos alunos, a eles era atribuído o estigma de 

incapazes, sem que se tentasse situar a razão das dificuldades.  

Hoje, ao fazer esta retrospectiva, em especial lembro-me da Matemática que nos era 

apresentada, repleta de teoremas e de suas demonstrações, nas quais nós alunos não 

conseguíamos ver com clareza os conhecimentos envolvidos, não obstante denominarem-se 

demonstrações. 

Naquela época, parece-me que os professores viviam outra condição, acredito que 

eram mais valorizados. Admirava a profissão; penso que nessa época cresceu a vontade de me 

tornar, também, uma professora. Como era a primogênita de seis filhos, desde muito cedo fui 

solicitada a cuidar dos meus irmãos, enquanto meus pais trabalhavam. E esse cuidar, depois 

de certo tempo, envolvia também ajudar nos estudos e acompanhar a realização dos temas 

para casa. Considero que já exercia um pouco a função de ser professora. Hoje, em encontros 

familiares, esse fato é motivo de brincadeira, dizendo que eu era uma professora muito 

autoritária. 

Assim, essa semente da docência vingou e foi importante na minha escolha pela área 

educacional, enquanto alguns de meus colegas foram para o ensino técnico e outros, mais 

abastados, para colégios particulares.  

                                                 
8 Após a reformulação da Lei 9394/96 (LDBEN), o Ensino Fundamental passou a ser de 9 anos e o 3º ano 
corresponde, atualmente, ao 4º ano. 
9 Até 1971, no Brasil, o ginásio constituía o estágio educacional que se seguia ao ensino primário e que antecedia 
o ensino colegial. Para ascender ao ensino ginasial, era necessária a realização de um exame de admissão, depois 
de finalizado o ensino primário. O ginásio correspondia aos quatro anos finais do atual Ensino Fundamental, 
findos os quais o aluno poderia ascender ao colégio, que constituía o terceiro ciclo de estudos. 
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Ingressei, então, na primeira turma do novo Curso de Magistério, antes e atualmente 

denominado de Curso Normal, o qual prepara professores para o exercício do magistério na 

educação infantil e nos cinco (5) primeiros anos do ensino fundamental (BRASIL, 1996, art. 

62). Naquela época esse curso outorgava o direito à docência de 1ª a 4ª série do Ensino de 1º 

Grau. 

Fiz o estágio do Curso de Magistério na 1ª série, na Escola Ondina Cunha, com 

duração de um semestre letivo, no ano de 1977. Tenho a lembrança de que não foi muito fácil, 

lidava com uma turma heterogênea e senti necessidade de um melhor preparo para a docência, 

especialmente pelo fato de ser responsável pela alfabetização dos pequenos. Hoje percebo que 

as informações sobre planos de aula, objetivos, métodos e técnicas foram transmitidas pelos 

professores, faltando, entretanto, uma associação desses conteúdos com a prática.  

No segundo semestre desse ano, lecionei também na 1ª série na Escola Castelinho do 

Saber, a fim de substituir uma professora que se afastara. Dessa vez foi uma experiência 

melhor, pois eu tinha alguma prática adquirida com o estágio recém-concluído, e recebi muito 

apoio e orientação da supervisora pedagógica, que tinha sido minha professora justamente da 

área de Didática, sendo uma profissional muito comprometida e em quem se sentia o gosto 

pela docência. 

 Continuando a puxar os fios de urdume de minha história, chego à formação superior. 

Percebendo meu gosto pela Matemática, essa foi minha escolha ao realizar o vestibular de 

1977 para uma vaga na Universidade Católica de Pelotas (UCPel). Assim, ingressei em 

agosto desse mesmo ano, obtendo as titulações de Ciências – Licenciatura de 1º Grau em 

1982, e de Ciências – Habilitação em Matemática em 1983.  

Entretanto, eu não tinha possibilidade de apenas estudar, precisava ajudar minha 

família, então busquei um emprego. Surgiu, nesse período, a possibilidade de fazer concurso 

público para o cargo de Agente Administrativo da Escola Técnica Federal de Pelotas 

(ETFPel)10. Fui nomeada e tomei posse em maio de 1978. Alegria para toda a família: 

emprego federal, estabilidade, salário além da expectativa. 

A partir de então, um outro fio de sustentação é inserido na tessitura de minha 

história... 

                                                 
10 Em 1999, efetivou-se a transformação da ETFPel em Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas – 
CEFET-RS – e, em 2008, passou a ser o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense 
– IFSul.  
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Passei a me dedicar ao trabalho técnico-administrativo na ETFPel, nos turnos manhã e 

tarde, e aos meus estudos na UCPel, à noite. Restava-me estudar para as provas do curso 

universitário nos finais de semana.  

Tive muita sorte no meu trabalho na ETFPel, pois passei a atuar junto a um núcleo 

recém-formado, constituído de pessoas de renome dentro da Escola: o ex-diretor e duas 

professoras de muita experiência, uma delas na área de Língua Portuguesa. Esse núcleo tinha 

como objetivo pensar e estruturar uma política de desenvolvimento de recursos humanos para 

a instituição. Também nessa época comecei a trabalhar com seleção de pessoal, por meio de 

concurso público. Esse tempo foi uma escola para mim, pois recém-saída dos bancos 

escolares, não tinha nenhuma experiência profissional na área administrativa. 

Na época da realização do estágio de 1º Grau da Faculdade, que era pela manhã, tive 

que compensar horas de trabalho na ETFPel aos sábados. Nessa época, pude contar com a 

ajuda do tio Roberto (irmão de minha mãe), pois os horários eram bastante exíguos entre o 

final da aula do estágio e o horário de início do expediente na ETFPel, à tarde. Assim, ele me 

levava para almoçar em sua casa, utilizando uma motocicleta, e depois eu seguia para o 

trabalho, haja vista não haver tempo hábil para o deslocamento até minha casa no bairro Areal 

para almoçar.  

Durante o tempo de faculdade realizei dois estágios supervisionados, lecionando 

Matemática. O primeiro em uma turma de 7ª série do 1º Grau11, na Escola Imaculada 

Conceição, com duração de um semestre letivo, e o segundo no 1º ano do 2º Grau12, com uma 

turma de adultos que integravam um projeto da UCPel, este de menor duração. Lembro que 

no início foi uma experiência difícil, pois as informações adquiridas na faculdade estavam um 

pouco distantes da realidade. Busquei apoio nos livros didáticos e também junto aos colegas 

para poder atender da melhor maneira possível àquelas turmas. A maior parte do currículo da 

faculdade estava centrada em desenvolver conteúdos da Matemática pura, com uma 

infindável quantidade de exercícios a desenvolver. Tive muito pouco embasamento sobre a 

docência e, em particular, sobre a Matemática a ser trabalhada na Educação Básica. 

O primeiro estágio, por ter a duração de um semestre letivo, foi mais gratificante, pois 

pelo tempo de atividade junto a alunos, professores e equipe pedagógica, ficávamos 

                                                 
11 Após a reformulação da LDBEN, o 1º Grau passou a ser denominado Ensino Fundamental, com 9 anos, sendo 
a antiga 7ª série, atualmente, o 8º ano. 
12 Após a reformulação da LDBEN, o 2º Grau passou a denominar-se Ensino Médio. 
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conhecendo melhor os alunos e a escola. Participar dos eventos fazia com que eu me sentisse 

integrada ao grupo.  

Já no segundo estágio não consegui ter essa mesma percepção, pois tinha menor 

duração; resumia-se a um mês de atuação na sala de aula e alguns poucos encontros durante a 

semana. Dessa forma, não se conseguia estabelecer um convívio com os alunos. O plano de 

aula era traçado sem nenhuma articulação com o projeto de curso e em cada aula – com o 

acompanhamento de um professor orientador – os conteúdos eram transmitidos à turma. Não 

havia um envolvimento maior e a presença do professor orientador era na maioria das vezes 

muito constrangedor, parecendo uma vigilância. Embora nesse contexto, eu também não tive 

problemas nesse estágio.  

Rememorando hoje essa dinâmica de ensino, faço uma associação à concepção 

“bancária” de educação de Paulo Freire (2002). Em suas palavras,  

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios 
aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações 
instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que constitui 
o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre 
no outro. 
O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis. Será 
sempre o que sabe, enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A 
rigidez destas posições nega a educação e o conhecimento como processos de busca 
(p. 58). 

Revisitando essas experiências, acredito que o estágio curricular precisa ser uma 

atividade de aprendizagem durante todo o percurso da licenciatura, em diferentes momentos e 

diferentes lugares, possibilitando ao futuro professor construir a sua identidade profissional 

por meio da imersão no campo profissional desde a metade do curso, e não somente no seu 

final. 

Nessa época, concomitantemente ao curso universitário e já recebendo os salários da 

ETFPel, fui comprando material de construção e meu pai, com o auxílio de meus irmãos (3 

adolescentes), aos poucos passou a construir a nossa casa de alvenaria, que até então era um 

chalé em madeira. Era um sonho que se concretizava para todos nós. 

No início do ano de 1983, quando já estava fazendo o segundo estágio da Faculdade, 

surgiu um outro concurso público para o provimento de vagas técnico-administrativas na 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), com a oferta de um melhor salário comparado com 

o da Escola Técnica. Inscrevi-me e nessa época acumulei mais uma atividade: estudar para 

esse concurso. Considero que tive uma vantagem nesse processo de seleção: o programa de 
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matemática era basicamente o conteúdo do 2º grau e eu estava praticamente terminando a 

Licenciatura, ou seja, tinha total convivência com essas temáticas. 

Obtive o primeiro lugar nesse processo e pedi exoneração na ETFPel. Assumi na 

UFPel em julho de 1983, justamente quando terminei o curso universitário. Fui trabalhar no 

Campus Capão do Leão, onde fiquei por 20 anos e, na maioria desses anos na área de 

capacitação de pessoal, elaborando projetos de qualificação para os servidores e muitas vezes 

executando ações nessa área, principalmente em relações humanas. Nessa época, as ações 

empreendidas contavam com a parceria de uma psicóloga organizacional, o que muito me 

ajudou no desempenho com turmas de “alunos servidores” e contribuiu para desenvolver em 

mim uma desenvoltura para falar em público e interagir em uma sala de aula. Então, 

considero que também nessas atividades eu já exercia uma forma de docência. 

Entretanto, esse fio de urdume da minha história profissional, embora já tivesse dois 

desdobramentos – primeiro ETFPEL e depois UFPel, que me trouxeram muita experiência de 

vida – ainda permanecia em mim a identidade que se formara na UCPel. Assim em 1990, 

após aprovação em Concurso Público, desta vez para o Magistério Estadual, fui nomeada 

professora e lotada no IEAB, no turno da noite, e comecei a trabalhar com as séries finais do 

ensino fundamental. 

Voltei, assim, à casa que me havia acolhido em toda a formação básica, agora como 

professora. Na retomada de minha história, percebo hoje que também a Matemática que 

apresentava aos alunos não era muito diferente da que me foi apresentada tempos atrás 

naquela mesma instituição. Talvez a diferença estivesse no fato de não trabalhar tanto em 

demonstrações de teoremas, mas em contrapartida, continuava sendo aquela matemática 

pronta e acabada, partindo de conceitos, passando por exemplos e, finalmente, uma lista de 

exercícios de fixação.  

Então, o processo de ensino-aprendizagem era só isso? Transmitir os conteúdos e os 

alunos, ato contínuo, tinham que fixá-lo, retê-lo na memória, por meio de muita repetição?  

Começaram nessa época as minhas inquietações, sentia um incômodo nesse processo. 

Como fazer diferente? 

D'Ambrosio (1998, p. 240) explicita esse fato, ao fazer referência à prática tradicional 

dos professores de Matemática: 

Com relação aos conteúdos, é absolutamente inadmissível que o professor continue 
ministrando uma ciência acabada, morta e desatualizada. Será cada vez mais difícil 
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motivar alunos a estudar uma ciência do passado, cristalizada. Argumentos com 
base em teorias de aprendizagem ultrapassadas, que apóiam a natureza linear do 
conhecimento, amparadas numa história, não bastam para justificar programas 
estruturados com base única e exclusiva na tradição. Um programa dinâmico, de 
ciência de hoje, que está sendo feita hoje e que vai se manifestar na sociedade do 
amanhã é o que os alunos esperam.  

Nesse contexto, em 1992 nasceu minha filha, o grande milagre de minha vida: um fio 

de sustentação e ligação vitalício na trama de minha existência. Para acompanhar os seus 

primeiros anos, decidi pedir uma Licença para Trato de Interesses Particulares (LI); não era 

possível trabalhar 60 horas entre UFPel e Magistério Estadual.  

No retorno da LI, após, dois anos, fui designada para a Escola Estadual de Ensino 

Médio Dr. Antonio Leivas Leite, no bairro Cohab Tablada. Lá chegando, a mim foram 

destinadas as turmas de supletivo, Nível Fundamental, de uma professora que estava às 

vésperas da aposentadoria.  

Foi uma experiência diferente, pois as turmas eram constituídas, em sua maioria, de 

pessoas adultas que voltavam à escola depois de muitos anos de afastamento. Tinham muito 

interesse e bastante dificuldade. A professora anterior utilizava livros que basicamente 

apresentavam: definições, exemplos e lista de exercícios.  

Iniciei utilizando esses livros, mas isto começou a me inquietar. Primeiramente, 

porque seguia o currículo do ensino regular, segundo porque os alunos não conseguiam ver 

sentido em muitos dos conteúdos. Não era apresentado nem mesmo um contexto para 

trabalhar os conhecimentos. Volto a referir Paulo Freire (1980), quando faz uma crítica dos 

papéis do professor e aluno no ensino tradicional: 

Uma análise exata das relações professor-aluno em todos os níveis, na escola ou fora 
dela, revela seu caráter essencialmente narrativo. Esta relação supõe um sujeito 
narrador: o professor, e supõe objetos pacientes que escutam: os alunos. O conteúdo, 
seja de valores ou de dimensões empíricas da realidade, tem tendência a converter-se 
em algo sem vida e a petrificar-se uma vez enunciado. A educação padece da doença 
da narração (p. 78-79). 

Com essas inquietações e não querendo fazer essa “narração”, comecei a procurar 

outros livros didáticos e paradidáticos que pudessem me ajudar a trabalhar os assuntos de uma 

maneira mais próxima da realidade, de forma que os alunos pudessem perceber mais sentido 

no que estavam estudando. Por ser uma forma abreviada de estudar, forçosamente não se 

conseguia abranger todo o conteúdo do ensino regular em um semestre letivo. Comecei então 

a retirar alguns temas, que durante meu tempo de docência percebia não fazerem nenhum 
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sentido para eles, como exemplos: divisão de polinômios, racionalização de denominadores 

etc. 

Percebo que essas escolhas relativamente aos conteúdos a serem trabalhados podem 

estar associadas à especificidade dessa escola abreviada (EJA) e às características do seu 

alunado, mas acredito que podem perpassar também a questão dos objetivos escolares não 

estarem bem definidos para essa modalidade, terem caráter geral e impreciso, exigindo 

adaptação constante às circunstâncias particulares que circundam a EJA. Apropriando-me do 

pensamento de Tardif, entendo que “disso decorre que os professores funcionam de acordo 

com finalidades de trabalho na maior parte do tempo imprecisas, que exigem escolhas e 

decisões sobre a maneira de compreender e realizar seus objetivos” (2005, p. 204). 

Assim, no decorrer dos anos, acompanhando a mudança do antigo supletivo para a 

atual EJA, pude perceber a evidente transformação do perfil dos alunos que procuram essa 

escola abreviada. Hoje, a maioria em uma sala de aula de EJA é jovem, com pouco mais de 15 

anos. 

Como trabalhar esta outra realidade? Sinto necessidade de estar mais bem preparada e 

bem informada, com ideias e estratégias que possam fazer a diferença e de conseguir trabalhar 

uma Matemática que tenha realmente sentido, de forma a minimizar aquela tradicional 

concepção de que essa disciplina é um monstro impossível de enfrentar. 

Freire (2011, p. 74) nos diz que “ensinar exige a convicção de que a mudança é 

possível” e afirma ainda: 

É que o saber de que falei – mudar é difícil, mas é possível -, que me empurra 
esperançoso à ação, não é suficiente para a eficácia necessária a que me referi. 
Movendo-me enquanto nele fundado, preciso ter e renovar saberes específicos em 
cujo campo minha curiosidade se inquieta e minha prática se baseia (p. 78). 

Considero que tenho tido, nesses anos de atividade profissional, um bom 

relacionamento com meus alunos, pois cada um é uma individualidade, tornando-se difícil em 

alguns momentos trabalhar caso a caso, mas ao menos se pode fazer a diferença atuando de 

uma forma efetiva, considerando a realidade e as limitações dessas pessoas, e ao mesmo 

tempo, possibilitando que elas se percebam capazes de chegar onde almejam.  

Nesse sentido, é fundamental lembrar que a atuação de um professor é com e sobre 

seres humanos, os quais possuem características que vão influenciar o trabalho docente 

(TARDIF, 2005). Segundo Tardif (2005, p. 69),  
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Eles [os seres humanos] possuem, primeiramente, características psicobiológicas 
que definem modalidades de aprendizagem concretas que os professores precisam, 
de um modo ou de outro, respeitar em sua docência, adaptando-a justamente às 
“competências” e atitudes de seus alunos.  

Nesse contexto, sentindo um desassossego e um sentimento de estar faltando alguma 

coisa no meu trabalho docente, é que aposto na formação continuada através do curso de 

Mestrado Profissional da Faculdade de Educação UFPel. Nesse programa, estou construindo 

conhecimentos que abrangem epistemologia, histórias da educação, teorias sobre currículo, os 

processos de ensino e de aprendizagem e estratégias metodológicas, conhecimentos esses que 

estão contribuindo para uma reflexão sobre a minha docência. 

Em contato com colegas que relatam situações semelhantes, as leituras e os estudos 

promovidos pelos professores do curso me fizeram perceber que todos estão falando em 

educação de uma forma diferente. As experiências do curso direcionam o enfoque do nosso 

trabalho não mais para o modelo tradicional de ensinar Matemática – definição, exemplos e 

exercícios –, mas nos impulsionam a buscar outras formas de ensino e de aprendizagem, 

olhando com mais atenção a realidade a nossa volta. E essa situação vai ao encontro de 

minhas inquietações. 

Tenho consciência de que esse desenrolar dos fios que teceram a minha trajetória, de 

onde se originam e se entrelaçam os fios de trama que dão continuidade a esse projeto, não se 

conclui aqui, continuará a ser tecida pari passu a história de minha vida, mas esse exercício 

de escrita me proporcionou resgatar muitos aspectos que passam despercebidos no dia a dia e 

que, agora, estão contribuindo para que possa fazer uma reflexão sobre o meu eu docente. 

Na busca de minhas reminiscências para recompor a minha história, movo-me para 

compreendê-la e para compreender-me, colocando-me face a face com a minha própria 

realidade para, então, ir ao encontro de um futuro que posso fazer diferente. E, buscando outro 

fio para essa urdidura, passo ao fio histórico da EJA. 
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4 ENTRELAÇANDO OS FIOS DE TRAMA: A EJA E A SUA TRAJ ETÓRIA 

 

 

Continuando a tessitura deste projeto, depois de trabalhados os fios de urdume, que se 

constituem nos fios de sustentação, a minha história de vida, começo a entrelaçar outros fios, 

os fios transversais. Para a urdidura desse estudo, faço inicialmente uma retrospectiva da 

trajetória da EJA no Brasil. 

O empenho de refletir sobre a minha prática e seu contexto, com intuito de tentar 

desenvolvê-la de maneira mais satisfatória, levou-me a estudar um pouco mais a trajetória da 

EJA no Brasil. Essa imersão histórica mostrou-me o quanto eu ainda precisava conhecer e 

compreender a respeito desse fazer e de seu contexto, o quanto esse  caminho da educação de 

adultos tem sido tortuoso e difícil ao longo da história brasileira. Um caminho interligado de 

relações entre Estado, fatores econômicos, ideológicos, políticos e sociais, instituições não 

governamentais e movimentos sociais. 

Sem pretender apresentar aqui uma reconstituição histórica e sem esgotar a temática, 

tento trazer alguns dados da trajetória dessa modalidade de ensino, a qual sempre foi 

conduzida a partir de diferentes projetos de sociedade e de diferentes ideias sobre as 

finalidades da educação.  

Em cada momento histórico, o Estado sempre esteve fornecendo suporte às iniciativas 

de educação de adultos. Para isso, contou com suas próprias forças e com a atuação da 

sociedade civil, seja por pessoas, instituições, grupos e associações¸ seja por instituições 

filantrópicas e assistencialistas ligadas à ideia de que o adulto não alfabetizado é uma criança 

em termos de conhecimento e de entendimento do mundo que o cerca.  

Assim, ao analisar essa trajetória, percebe-se que Estado e sociedade civil entram em 

parceria para oferecer projetos em vários momentos da história educacional brasileira, mas 

História da EJA 
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esses projetos não se constituem em uma política pública13 estruturada e sistematizada 

visando ao atendimento educacional a toda população que a ele tem direito. São projetos que 

têm motivação ideológica, política e/ou econômica e ligam-se “às tentativas de sedimentação 

ou de recomposição do poder político e das estruturas sócio econômicas, fora ou dentro da 

ordem vigente” (PAIVA, 1973, p. 299). 

Ainda dentro desse capítulo, apresento a configuração atual da educação de jovens e 

adultos no Brasil e utilizo, para tanto, as seguintes fontes documentais:  

1) a Constituição Federal de 1988;  

2) a Resolução CNE/CEB nº. 1/2000, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a EJA;  

3) a Seção V do capítulo V da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de nº 9394/96, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;  

4) o relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) acerca da Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(CONFINTEA);  

5) a Resolução 3, de 15 de junho de 2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

que institui as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos 

relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima 

e certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da 

Educação a Distância;  

6) a Resolução 4, de 13 de julho de 2010, do CNE, institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica;  

7) o Projeto de Lei que estabelece o Plano Nacional de Educação para o período 2011-

2020;  

8) o Plano Nacional do Livro Didático para a EJA.  

                                                 
13 Políticas públicas são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos para 
as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, 
políticas explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de financiamentos) 
que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos (TEIXEIRA, 2002, p. 2). 
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Pretendo compreender nessa análise documental14 os elementos que expressam as 

propostas atuais da política nacional para a EJA. 

 

4.1 A EJA: PUXANDO SEUS FIOS HISTÓRICOS... 

A Educação Popular no Brasil colonial restringiu-se ao trabalho dos jesuítas e outros 

religiosos e tinha por objetivo a cristianização dos indígenas para a sedimentação do domínio 

português. Tratava-se da aculturação sistemática dos nativos através da educação. 

Passada a fase inicial de colonização, a educação dos indígenas perdeu sua 

importância. Por outro lado, as condições econômicas, sociais e políticas da Colônia não 

propiciavam o desenvolvimento de um sistema de educação popular. Ao contrário, passaram a 

existir motivos para impedir esse desenvolvimento. Em meados do século XVIII, as ideias 

iluministas circulavam pela Europa, chegando a Portugal. O sistema educacional poderia 

oportunizar a disseminação dessas ideias e a formação de movimentos emancipatórios. A 

intenção de manter a Colônia culturalmente isolada atingiu tanto a educação popular quanto a 

das elites. 

A primeira Constituição Brasileira, de 1824, garantia uma instrução primária e gratuita 

para todos os cidadãos, fato que não ocorreu por vários motivos: primeiro, porque só possuía 

cidadania uma pequena parcela da população, aquela das elites econômicas; em segundo 

lugar, porque coube a responsabilidade de oferta da educação básica às Províncias que, com 

poucos recursos, não podiam cumprir a lei, permanecendo sob a responsabilidade do governo 

imperial a educação das elites.  

Na verdade, somente no Império a sociedade brasileira começa a se transformar em 

face das novas condições de sua economia. Entre 1870 e 1880, um surto de progresso 

determina o surgimento de escolas noturnas para adultos nas diversas províncias, porém é um 

desenvolvimento precário e irregular. A criação dessas escolas decorria da valorização da 

educação “como meio inteligente de preservação da estrutura social e econômica do país” 

(PAIVA, 1973, p. 74), sem uma preocupação com as reais necessidades de ensino para a 

parcela da população à qual eram destinadas. 

                                                 
14 A análise documental busca identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses 
de interesse (LÜDKE e ANDRE, 1986, p. 38). 
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O surgimento das escolas noturnas para adultos é estimulado pela reforma eleitoral 

(Lei Saraiva - 1881). A eleição direta com restrição ao voto do analfabeto provoca a 

valorização daqueles que dominam as técnicas da leitura e da escrita. No entanto, não foi 

significativa a expansão dessas escolas, assim como do ensino elementar em geral. 

A Constituição Republicana (1891) eliminou o critério da renda como base eleitoral, 

condição que constava na Constituição de 1824, mas manteve a seleção dos eleitores pela 

instrução. Dessa forma, favoreceu os setores médios emergentes, pois na época o Brasil 

contava com cerca de 80% de analfabetos distribuídos principalmente entre as classes 

populares.  

Entretanto, a exclusão dos analfabetos do processo eleitoral não provocou a expansão 

do sistema escolar, ao contrário do que acreditava Rui Barbosa. A determinação 

constitucional – juntamente com a progressiva valorização da instrução como instrumento de 

ascensão social – deu origem ao preconceito contra o analfabeto. 

Somente quando a instrução se converte em instrumento de identificação das classes 
dominantes (que a ela têm acesso) e quando se torna preciso justificar a medida de 
seleção é que o analfabetismo passa a ser associado à incompetência. Mas tal ideia 
se difunde amplamente no país e estará presente em toda a nossa história da 
educação popular posterior (PAIVA, 1973, p. 83). 

Porém, a partir da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a precária situação 

educacional é responsabilizada por todos os problemas brasileiros e começa uma intensa 

campanha contra o analfabetismo. A mobilização em favor da educação popular engloba a 

educação dos adultos, que se beneficia levemente. As reformas da década de 1920 tratam da 

educação de adultos ao mesmo tempo em que cuidam da renovação dos sistemas de um modo 

geral. Somente na reforma de 1928, no Distrito Federal, ela recebe mais ênfase, renovando-se 

o ensino dos adultos na primeira metade dos anos 1930. 

Os Cursos Populares Noturnos (nova designação) deveriam ministrar o ensino 

primário elementar em 2 anos a adultos analfabetos, ensino técnico elementar e cultura geral, 

sobretudo higiênica, por meio de projeções, demonstração prática e palestras populares. 

Porém, em virtude da revolução de 1930, a implantação da reforma relativa à educação dos 

adultos ficou prejudicada (PAIVA, 1973, p. 168-169). 
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Coube a Anísio Teixeira, Secretário de Educação do Distrito Federal, terminar a 

implantação da reforma de 2815, com algumas modificações, inclusive com relação ao ensino 

de adultos. Nesse sentido, o Decreto 3763, de 1º de fevereiro de 1932 criava os cursos de 

continuação e aperfeiçoamento, a serem ministrados nos estabelecimentos de ensino 

profissional, os quais não puderam ser implantados em 1933 por falta de recursos 

orçamentários. Esses cursos deveriam ser práticos de artes e ofícios para os que nele 

desejassem ingressar, e cursos de aperfeiçoamento para os que já tivessem profissões 

definidas. 

Embora o movimento em favor da educação popular através do rádio tenha iniciado 

nos anos 1920, somente em 1934, por iniciativa de Roquete Pinto, a radioeducação foi levada 

à prática, iniciando-se o contato emissora-ouvinte por meio da distribuição de folhetos e 

esquemas das lições enviadas pelo correio às pessoas inscritas; essas se comunicavam com as 

emissoras através de cartas, visitas ou telefone e periodicamente enviavam trabalhos às 

emissoras para a avaliação do seu rendimento (PAIVA, 1973). 

No período de 1930 a 1935 (Segunda República), a influência dos técnicos em 

educação mostrou-se muito grande. Sucedem-se as Conferências Nacionais de Educação, 

abordando temas relevantes para a educação nacional – suas diretrizes, sua política. Realiza-

se o Convênio Estatístico entre a União e os Estados por decisão dos educadores, reunidos na 

IV Conferência (dezembro/1931), centralizando pela primeira vez as estatísticas do ensino do 

país (PAIVA, 1973). Segundo Paiva (1973, p. 172), “a primeira manifestação importante que 

anuncia o desvinculamento da educação dos adultos da educação elementar comum é o 

Convênio Estatístico de 1931, no qual se inclui a categoria ‘ensino supletivo’”.     

Também como resultado da IV Conferência, reunida para tratar do tema “As Grandes 

Diretrizes da Educação Popular” (PAIVA, 1973, p. 123), foi lançado o Manifesto dos 

Pioneiros, que consolidava os ideais dos educadores e o sentido fundamental da política 

educacional brasileira, influenciando a Assembleia Constituinte e, consequentemente, a carta 

constitucional de 1934.  

                                                 
15 Reforma educacional de autoria de Fernando de Azevedo, na cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, 
a qual ampliou os serviços e os campos de intervenção da escola pública na sociedade e foi também uma reforma 
organizacional do sistema público de ensino. 
(http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe3/Documentos/Individ/Eixo3/095.pdf Acesso em: 22 set. 2013.) 
Segundo Paiva (1973, p. 168), essa reforma “cuidou da educação de adultos ao reorganizar os cursos elementares 
noturnos e moralizar o seu funcionamento”. 
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O clima revolucionário de 1930 refletiu-se na área educacional; ocorre uma retomada 

do “entusiasmo pela educação” (PAIVA, 1973, p. 120); a nova realidade brasileira passou a 

exigir uma mão de obra especializada e para tal era preciso investir na educação. O 

analfabetismo aparece novamente como o principal problema da Nação, causa de todas as 

dificuldades. Nesse contexto, “funda-se em fevereiro de 1932 a Cruzada Nacional de 

Educação e, no ano seguinte, a Bandeira Paulista de Alfabetização” (PAIVA, 1973, p. 121). 

A Cruzada era um movimento cujos principais colaboradores eram originários das 

forças armadas, das classes conservadoras, da indústria, do comércio, todos militando contra a 

“ignorância popular” (PAIVA, 1973, p. 121), inclusive colaborando com fundos para a 

criação de escolas para adultos e crianças.  

Essas campanhas, “violentamente criticadas pelos ‘profissionais da educação’, 

mantiveram-se fiéis ao seu caráter alfabetizador” (PAIVA, 1973, p. 121), em torno de uma 

concepção filantrópica e humanitarista da educação, apoiada em uma visão deformada da 

realidade social, na qual a educação aparece como causa de todos os problemas, ajudando a 

difundir o preconceito contra o analfabeto, considerado incapaz. 

Segundo Paiva, “entre 1932 e 1937, a matrícula geral em todo o país no ensino 

supletivo havia se elevado de 49.132 a 120.826, crescendo a matrícula efetiva de 39.049 para 

89.916 e as unidades escolares de 663 para 1666” (1973, p. 173).  

A Constituição de 1934 atendeu as reivindicações do movimento renovador: o 

Governo Central passa a ter a competência de fixar o plano nacional de educação, coordenar e 

fiscalizar a sua execução em todo o território brasileiro; e ainda “exercer ação supletiva onde 

se faça necessária por deficiência de iniciativa ou de recursos” (art. 150). 

A Carta Constitucional preconizava, ainda, o “ensino primário integral gratuito e de 

frequência obrigatória, extensivo aos adultos” (art. 150, § único, alínea “a”) e fixava as 

porcentagens mínimas a serem aplicadas na educação pela União e Municípios (10%) e pelos 

Estados e Distrito Federal (20%) (art. 156). 

O governo central, embora reiterando a sua aceitação e seu apoio aos técnicos e suas 

decisões, não toma medidas efetivas em favor da difusão do ensino, deixando aos Estados o 

cuidado de seus sistemas de instrução popular. 

A partir de 1935, entretanto, agrava-se a situação política e o prestígio dos 

“profissionais da educação” começa a declinar; exige-se que os educadores assumam suas 
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ideias políticas saindo da indiferenciação ideológica até então mantida através do neutralismo 

“tecnicista” (PAIVA, 1973, p. 125). 

No entanto, já se consolidara a posição conquistada pelos “profissionais da educação” 

(PAIVA, 1973, p. 125), apoiada na aceitação da educação como área técnica e, como tal, seus 

problemas deviam ser estudados à luz de teoria educacional com a ajuda de instrumentos 

científicos. Essa ideia se mantém mesmo no Estado Novo (1937-1945) e, em 1938, é criado o 

INEP, com o objetivo de promover estudos e centralizar informações acerca da educação 

nacional. 

Também na Segunda República, ainda por influência dos educadores, intensificam-se 

as ações de qualificação do magistério primário, constituído em sua maioria de professoras 

leigas. Surgem os cursos de emergência, nos períodos de férias, e as “semanas pedagógicas”, 

durante o ano letivo, pois a qualificação do magistério representava o ponto central da 

renovação da escola para a elevação da qualidade do ensino (PAIVA, 1973, p. 119). 

Nesse período, destaca-se ainda a direção rural da educação, a qual se anuncia para 

muitos como um possível caminho de contenção das correntes migratórias do campo para as 

cidades.  

Durante o Estado Novo (1937-1945) continua o crescimento das redes de ensino 

elementar voltadas para a educação das populações rurais, para conter a migração na sua 

fonte, e o desenvolvimento da educação técnico-profissional nas cidades, a fim de qualificar o 

trabalhador e evitar o “descontentamento social” (PAIVA, 1973, p. 127). 

 Tudo com vistas à defesa da ordem social e sedimentação do poder político, na linha 

centralizadora do Estado Novo. Segundo Paiva (1973, p. 132), “a educação, portanto, 

compunha o quadro estratégico governamental de solução da ‘questão social’ e do combate à 

subversão ideológica”. 

Nesse período é outorgada uma nova Constituição em 10 de novembro de 1937. A 

orientação político-educacional para o mundo capitalista fica bem explícita em seu texto, o 

qual sugere a preparação de um maior contingente de mão de obra para as novas atividades 

abertas pelo mercado. Nesse sentido, a nova Constituição enfatiza o ensino pré-vocacional e 

profissional e mantém a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino primário. 
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Em 1942 é decretada a Reforma Capanema16, e suas leis “foram direcionadas para os 

setores que eram necessários ao projeto societário em constituição na Era Vargas (1930-

1945): o Ensino Primário e Médio e neste o Normal - curso de formação de professores, o 

industrial, o comercial e o agrícola” (CAMARGOS, 2011, p. 3).  Inserido no setor industrial, 

foi criado nesse mesmo ano o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) que 

assumiu, segundo Camargos (2011, p. 3) “um papel de destaque no empreendimento da 

formação de mão de obra para a indústria brasileira”. 

No Estado Novo, segundo Paiva (1973), o ensino da população adulta começou a 

destacar-se como problema distinto daquele relativo à difusão do ensino entre a população em 

idade escolar. Uma das razões: os altos índices de analfabetismo detectados pelo Censo de 

1940, que indicou a “existência de 55% de analfabetos nas idades de 18 anos e mais” 

(PAIVA, 1973, p. 159). A separação entre os dois campos - ensino elementar comum e ensino 

para adultos – fica mais clara, segundo Paiva (1973, p. 134), “a partir de 1946, quando os 

25% do Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP) permitem o lançamento de uma 

campanha nacional de educação de adultos e adolescentes (CEAA), como programa distinto 

da difusão do ensino elementar”.  

Segundo Paiva (1973, p. 136), “talvez a educação dos adultos tenha sido tão bem 

aquinhoada nas quotas do FNEP, pois poderia servir como instrumento eficaz de criação 

imediata de um grande número de novos votantes”, tendo em vista a anunciada 

redemocratização. Afirma essa autora que “o final dos anos 40 e início dos 50 assiste ao 

desenvolvimento dos programas de massa destinados à educação dos adultos” (1973, p. 160). 

Conforme afirmavam os dirigentes da CEAA, era esperado que através da atuação 

sobre os adultos fosse possível estimular a procura e a matrícula nas escolas primárias 

comuns, pois os “pais-alunos” haveriam de se interessar mais pela educação de seus filhos 

(PAIVA, 1973, p. 181).  

Com o final da Segunda Guerra Mundial e com a criação da UNESCO no plano 

internacional, e o término do Estado Novo internamente, a alfabetização e a educação dos 

adultos passaram a ser consideradas como instrumentos da redemocratização pela 

                                                 
16 Conhecida também como “Leis Orgânicas de Ensino”, possui esse nome devido o então Ministro da Educação 
– Gustavo Capanema - promulgar decretos que organizaram o ensino industrial no país, incluindo também o 
próprio decreto de criação do SENAI. 
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possibilidade de utilização da educação com vistas a novos objetivos políticos. Desenvolvem-

se nesse período os programas de massa destinados à educação dos adultos (PAIVA, 1973). 

A crise política que resultou no suicídio do chefe da Nação (1954) condicionou o 

desenvolvimento de ideias nacionalistas que influenciaram os programas de educação de 

adultos criados no final da década (PAIVA, 1973). 

No Governo Juscelino, o “desenvolvimentismo” (PAIVA, 1973, p. 161) exige que a 

educação prepare os contingentes de mão de obra necessários para atender ao crescimento das 

indústrias. As Campanhas, financiadas com recursos do FNEP, não cumprem suas 

finalidades. A atuação da CEAA, de modo geral, carecia de profundidade, reduzindo-se à 

mera alfabetização, sendo considerada uma “fábrica de eleitores” (PAIVA, 1973, p. 183).  

É convocado o II Congresso Nacional de Educação dos Adultos (1958), pois mais uma 

vez o problema da educação desse contingente mostrava-se não resolvido e novos grupos 

debruçam-se sobre esse problema educacional. O objetivo seria o estudo do problema da 

educação dos adultos em seus múltiplos aspectos, visando seu aperfeiçoamento, para a 

“integração do homem brasileiro no ritmo desta hora dinâmica” (PAIVA, 1973, p. 207), 

caracterizada pelo desenvolvimento econômico. 

Nesse Congresso, Paulo Freire relata o tema “A educação dos adultos e as populações 

marginais: o problema dos mocambos”, destacando a questão das causas sociais do 

analfabetismo e condicionando a sua eliminação ao desenvolvimento da sociedade (PAIVA, 

1973, p. 209). 

Os pernambucanos trouxeram do Seminário Regional Preparatório ao Congresso, 

realizado em Recife ideias como: a organização de cursos conforme a realidade existencial 

dos alunos, o desenvolvimento de um trabalho educativo com o homem e não para o homem 

e de uma mentalidade nova no educador, no sentido de participante do trabalho em prol do 

País e mais a adoção de novos métodos e processos educativos, com a rejeição daqueles 

meramente auditivos, substituindo o discurso pela discussão e utilizando as modernas técnicas 

de educação de grupos com a ajuda de recursos audiovisuais (PAIVA, 1973). 

Segundo Scortegagna e Oliveira (2006, p. 5-6), Freire  

[...] inverteu a lógica das décadas anteriores ao trabalhar com a concepção de que o 
adulto analfabeto não era causa do subdesenvolvimento do país, mas sua 
consequência, ou melhor, vítima de uma sociedade injusta e desigual, de um sistema 
que buscava reproduzir, pela educação, o poder das elites políticas, econômicas e 
sociais do país. 
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Invertendo a visão do analfabeto como um sujeito sem cultura, sua metodologia 

objetivava fazer os sujeitos reconhecerem-se como produtores de cultura, a partir de suas 

próprias vivências cotidianas, na qual a alfabetização vinha se constituir como mais um 

instrumento para a leitura do mundo. Para Freire, através da educação seria possível ampliar a 

participação consistente das massas e levar à sua organização crescente. 

Ainda, em 1958, foi criada a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, a 

qual buscou contornar os problemas de evasão através do estímulo financeiro ao professor, 

com a criação de salário móvel de acordo com os índices de frequência e aprovação. Era 

preciso estimular o interesse e a busca pela eficiência por parte do professorado. 

Segundo Paiva (1973, p. 204), “nas eleições de 1960 se percebe os efeitos da difusão 

do ensino elementar em geral e do programa de educação de adultos da CEAA: o eleitorado 

havia crescido em quase 50% entre 1950 e 1960”. E a votação para presidente da República 

revelou a desobediência do eleitorado aos seus líderes tradicionais. Jânio da Silva Quadros, 

eleito nesse ano sem compromissos com as oligarquias tradicionais, percebe a importância da 

difusão do ensino e favoreceu a criação de programas voltados para a educação de adultos 

(PAIVA, 1973).  

Por meio do Decreto 50370, de 21 de março de 1961, Jânio Quadros determinou o 

repasse de recursos para a realização de um Movimento de Educação de Base (MEB), por 

intermédio das emissoras católicas, através de convênio entre o MEC e a CNBB17, ficando 

assim a Igreja Católica responsável pela realização desse movimento. No funcionamento das 

escolas radiofônicas estavam presentes os monitores, os quais eram colaboradores 

voluntários, treinados pelo MEB e encarregados de instigar discussões sobre o tema da aula 

transmitida pelo rádio, verificar exercícios e estimular o estudo por parte do alunado (PAIVA, 

1973). 

Para o MEB, o trabalho educativo visava à conscientização, à mudança de atitudes e à 

instrumentação das comunidades; a educação de base precisava ir além da mera escola 

radiofônica e atuar mais efetivamente sobre as comunidades rurais, respeitando a cultura 

popular do meio rural. 

Em todo o período 1958/64 se mantém uma característica importante: a rejeição 

relativa ao preconceito contra o analfabeto. “A educação de adultos era entendida a partir de 

                                                 
17 CNBB – Conferência Nacional dos Bispos no Brasil 
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uma visão das causas do analfabetismo, como educação de base, articulada com as ‘reformas 

de base’, defendidas pelo governo popular/populista de João Goulart” (GADOTTI; ROMÃO, 

2011, p. 43). 

Com os movimentos para a promoção da cultura popular, das expressões artísticas e 

culturais do povo, o combate ao preconceito se intensifica e a proposta de Paulo Freire – 

desenvolvida a partir do conceito antropológico de cultura – e sua difusão são fundamentais 

para uma nova imagem do analfabeto, não mais como incapaz, mas sim como homem capaz e 

produtivo, responsável por grande parcela da riqueza da Nação (PAIVA, 1973).  

No período que sucede a renúncia de Jânio Quadros – 25/08/1961 – é promulgada a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 4024, de 20 de dezembro de 1961), a 

qual reconhece a educação como direito de todos e ao tratar do ensino primário dispõe: “O 

ensino primário é obrigatório a partir dos 7 anos e só será ministrado na língua nacional. Para 

os que o iniciarem depois dessa idade poderão ser formadas classes especiais ou cursos 

supletivos correspondentes ao seu nível de desenvolvimento” (BRASIL, 1961, art. 27). 

Essa lei determinava, ainda, (art. 99) “aos maiores de 16 anos será permitida a 

obtenção de certificados de conclusão do curso ginasial, mediante a prestação de exames de 

madureza, após estudos realizados sem observância de regime escolar” (BRASIL, 1961). 

Também nas mesmas condições, permitia a obtenção do certificado de conclusão de curso 

colegial aos maiores de 19 anos. 

O Governo parlamentarista de Tancredo Neves (1961-1962) reconhecia o papel da 

educação como pré-investimento, e afirmava que para sustentar o ritmo de progresso do país, 

era necessário expandir a rede elementar comum e “recuperar os analfabetos ou 

insuficientemente alfabetizados maiores de 15 anos através de uma Campanha extraordinária” 

(PAIVA, 1973, p. 225). 

Entretanto, entre o período que vai do início de 1962 aos primeiros meses de 1963, o 

governo federal lançou dois programas consecutivos destinados à educação de adultos: a 

Mobilização Nacional contra o Analfabetismo (MNCA) e o Programa de Emergência, ambos 

extintos em março de 1963, juntamente com os demais serviços do MEC para esse problema 

(PAIVA, 1973). 

A MNCA tinha por objetivo a educação popular em geral, desde a escolarização das 

crianças de 7 a 11 anos, mediante a ampliação da rede escolar primária e o aperfeiçoamento 

dos métodos de ensino, até a educação de adultos. Em relação a esses, a meta era a instalação 
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e manutenção de cursos de alfabetização para os jovens analfabetos entre 12 e 21 anos e, 

dentro das possibilidades do movimento, também atender a população analfabeta de mais de 

21 anos (PAIVA, 1973). 

A aprovação do Plano Nacional de Educação em setembro de 1962, com a 

redistribuição de recursos do FNEP (principal fonte de recursos da MNCA), acarretou uma 

reorganização da Mobilização, surgindo em seu lugar o Programa de Emergência, por meio 

do Decreto 51552, de 26/09/1962. Esse programa buscava encontrar os recursos ainda 

disponíveis para atingir os objetivos relacionados à ampliação e melhoria qualitativa do 

ensino primário comum e à alfabetização da população adulta. No entanto, sobreviveu apenas 

seis meses (PAIVA, 1973). 

Na década de 60 multiplicaram-se os Movimentos de Cultura Popular (MCP), que se 

originaram em Recife e exerceram uma grande influência sobre o movimento educativo desse 

período. Partia-se da arte para chegar à análise e à crítica da realidade social. A 

intelectualidade participante devia procurar aprender com o povo, através do diálogo, e não 

impor seus padrões culturais, buscando assim ampliar a discussão dos problemas nacionais, 

intensificar a forma comunitária de vida e incentivar as manifestações coletivas de arte. Tudo 

isso estava ligado ao papel que a Cultura Popular deveria desempenhar na luta pela libertação 

nacional, pelo fim da dependência econômica e cultural do país em relação ao exterior 

(PAIVA, 1973). 

A proposta de Paulo Freire para a educação de adultos, sistematizada em 1962, 

“derivava de ideias pedagógicas e filosóficas mais amplas: não era uma simples técnica 

neutra, mas todo um sistema coerente no qual a teoria informava a prática pedagógica e os 

seus meios” (PAIVA, 1973, p. 251). 

Evitando repetir os erros de uma educação alienada, as ideias de Paulo Freire 

buscavam inserir o pensar para a compreensão da realidade. Para isso, era necessário 

organizar o pensamento do homem analfabeto e levá-lo a reformar suas atitudes básicas diante 

da realidade, a captar os dados dessa realidade de uma forma crítica.  

O diálogo parecia o único caminho possível e para a constituição desse diálogo, Freire 

apoiou-se no conceito antropológico de cultura, a distinção entre o mundo da natureza e o 

mundo da cultura e o papel ativo do homem sobre a realidade criando cultura. Dessa forma, o 

homem passa a perceber-se como sujeito e não como mero objeto. Só depois dessa 

compreensão, por meio de debates, iniciava-se a alfabetização. 



48 

 

A alfabetização não se constituía em simples domínio mecânico da leitura e escrita; 

visava formar uma atitude de criação e recriação. Por isso, partia de situações concretas da 

realidade do indivíduo e se realizava por meio do diálogo (PAIVA, 1973). 

Divulgado o êxito da proposta, surgiram diversos interessados na sua aplicação, entre 

esses, o governador do Rio Grande do Norte (RN), o qual convidou Paulo Freire para uma 

visita ao Estado a fim de discutir a possibilidade de uma experiência piloto em Angicos, 

cidade natal do governador.  

Essa experiência aconteceu em 1963 e atingiu cerca de 400 alunos, alfabetizados em 

40 horas. Diante desses resultados, o governador do RN buscou recursos para a extensão do 

programa a todo o Estado, iniciando os cursos no bairro das Quintas, em Natal, totalizando as 

primeiras classes em torno de 800 alunos (PAIVA, 1973). 

Concomitantemente à experiência no RN, o método se espalhava por todo o País, 

inclusive em Brasília, sendo implantado pela Comissão de Cultura Popular, criada na gestão 

Paulo de Tarso no Ministério da Educação. 

Por meio do Decreto 53.465, de 21 de janeiro de 1964, foi criado o Plano Nacional de 

Alfabetização (PNA). Sob a coordenação de Paulo Freire e aplicando seu método, deveriam 

ser alfabetizados cinco milhões de jovens e adultos, em dois anos. A experiência inicial do 

PNA, na Baixada Fluminense (Rio de Janeiro) foi desmontada nos primeiros dias do golpe 

militar de abril do mesmo ano e todo seu material foi confiscado pelos militares. O projeto de 

implantação em Sergipe, segunda área-piloto, recebeu verbas escassas e apenas se iniciava 

quando ocorreu a mudança de governo.  

A alfabetização e a educação das massas adultas pelas campanhas e movimentos desde 

o início dos anos 1960 aparecia como um perigo para a estabilidade do regime e para a 

manutenção da ordem capitalista. A difusão de novas ideias sociais e a ampliação desses 

programas poderia conduzir a uma reação popular. Assim, a partir de abril de 1964 (golpe 

militar) um grande número de programas desaparece. 

Nos dois primeiros anos do novo governo, o problema da educação dos adultos é 

deixado de lado pelo Ministério da Educação, o que repercutiu negativamente na comunidade 

internacional. A UNESCO atuava no sentido do combate ao analfabetismo, fazendo esse 

apelo aos países membros, incluído o Brasil (PAIVA, 1973). 

No ano de 1966, o governo da União retoma o problema da educação de adultos, 

fazendo doações à Cruzada da Ação Básica Cristã (Cruzada ABC), programa protestante, 
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nascido em Recife, justamente onde os programas anteriores haviam semeado ideias que 

precisavam ser neutralizadas (PAIVA, 1973). 

A Cruzada, de orientação norte-americana, diferia substancialmente da proposta Paulo 

Freire: o homem ao qual destinava sua atuação era definido como “parasita econômico” 

(PAIVA, 1973, p. 268) que, por meio da educação, deveria começar a produzir e a participar 

da vida comunitária. Era preciso elevar a imagem do Brasil no exterior, principalmente na 

área educacional, na qual as atividades haviam sido paralisadas com o golpe militar de 1964. 

Em 1967, era assinado um convênio entre o MEC e a Cruzada ABC, sendo ampliado o 

programa para âmbito nacional, com o compromisso de a Cruzada atingir dois milhões de 

adultos em um prazo de cinco anos, atendendo os objetivos da política governamental. O 

material didático, inicialmente reformulado por sua total inadequação, continuou não 

correspondendo às reais condições da região e das suas populações. A base do apoio 

comunitário era a distribuição quinzenal de alimentos, e esse assistencialismo constituiu-se 

também em um dos focos de críticas. 

A extinção da Cruzada ABC está ligada ao uso incorreto dos recursos, às suas 

deficiências técnicas, ao término da dotação de recursos de empréstimos norte-americanos e 

também às mudanças ocorridas na orientação política do governo a partir de 1968. 

A Constituição de 1967 mantém a educação como direito de todos (art.168) e, pela 

primeira vez, estende a obrigatoriedade da escola até os quatorze anos, além de obrigar as 

empresas a manter ensino primário para os empregados e os filhos destes (art. 170) (BRASIL, 

1967). 

Em 15 de dezembro de 1967 – Lei 5379 – era criada a Fundação MOBRAL 

(Movimento Brasileiro de Alfabetização), a qual propunha a alfabetização funcional de jovens 

e adultos, visando conduzir a pessoa humana a adquirir técnicas de leitura, escrita e cálculo 

como meio de integrá-la a sua comunidade, permitindo melhores condições de vida 

(MENEZES; SANTOS, 2002). 

Criado e mantido pelo regime militar, durante anos, jovens e adultos frequentaram as 

aulas do MOBRAL, cujo objetivo era proporcionar alfabetização e letramento a pessoas 

acima da idade escolar convencional.  

Em 1971, a Lei nº 5.692, fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º Graus e 

dedica um capítulo próprio para o Ensino Supletivo, que se destina (art. 24) a “suprir a 
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escolarização regular para adolescentes e adultos, que não a tinham seguido ou concluído na 

idade própria” (BRASIL, 1971), podendo constituir-se de exames e cursos.  

O supletivo podia, então, abranger a alfabetização e a qualificação profissional, o 

estudo de disciplinas do ensino regular e a atualização de conhecimentos. Os cursos poderiam 

acontecer em classes ou mediante a utilização de rádio, televisão, correspondência e outros 

meios de comunicação que permitissem alcançar o maior número de alunos. 

A Lei 5692 fixava ainda a idade para os exames: maiores de dezoito (18) anos para o 

nível de conclusão do ensino de 1º grau, e maiores de vinte e um (21) anos para o nível de 

conclusão do ensino de 2º grau (BRASIL, 1971). 

O Conselho Federal de Educação teve função normativa sobre o assunto. Entre os 

pareceres emitidos, salientamos o Parecer nº 699/72, o qual destaca quatro funções do então 

ensino supletivo: a suplência (substituição compensatória do ensino regular pelo supletivo por 

meio de cursos e exames), o suprimento (completação do inacabado por meio de cursos de 

aperfeiçoamento e de atualização), a aprendizagem e a qualificação (BRASIL, 1972).  Elas se 

desenvolviam por fora dos então denominados ensinos de 1º e 2º graus regulares. 

Anos mais tarde, com a “redemocratização” (1985), a “Nova República” extingue o 

MOBRAL, que contava na época com 300 mil educadores, e cria a Fundação Educar, “que 

tinha objetivos mais democráticos”, porém não contava com os mesmos recursos da entidade 

anterior (GADOTTI; ROMÃO, 2011, p. 43). 

No governo do primeiro presidente eleito depois de 1961, foi criado o Plano Nacional 

de Alfabetização e Cidadania (PNAC), apresentado em 1990, que pretendia reduzir em 70% o 

número de analfabetos no país nos próximos cinco anos, mas foi extinto no ano seguinte “sem 

qualquer explicação para a sociedade civil que o havia apoiado” (GADOTTI; ROMÃO, 2011, 

p. 44). Também a Fundação Educar, em 1990, foi extinta pelo Presidente Fernando Collor de 

Melo.  

Segundo Machado (1998, p. 2), “mais um passo no descontínuo processo das políticas 

em EJA”, desta feita ainda mais penalizada com o tom e o rigor das recomendações dos 

órgãos financistas internacional para a educação no Brasil. Essas recomendações abrangiam: 

priorizar o ensino fundamental para crianças; transferir para a esfera privada as 

responsabilidades sobre EJA (introduzindo as “parcerias”); vincular os objetivos de EJA ao 

atendimento exclusivo das exigências do mercado. 
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No governo de Itamar Franco (1992 – 1994) as formulações em relação ao Plano 

Decenal de Educação, apontavam para a necessidade de examinar as diretrizes de uma 

política educacional para jovens e adultos. Entretanto, nessa gestão, nada de inovador, 

concretizou-se na prática educacional o descomprometimento da União. 

No governo seguinte, de Fernando Henrique Cardoso, segundo Haddad e Di Pierro,  

a nova LDB 9.394, aprovada pelo Congresso em fins de 1996, foi relatada pelo 
senador Darcy Ribeiro e não tomou por base o projeto que fora objeto de 
negociações ao longo dos oito anos de tramitação da matéria e, portanto, desprezou 
parcela dos acordos e consensos estabelecidos anteriormente. A seção dedicada à 
educação básica de jovens e adultos resultou curta e pouco inovadora: seus dois 
artigos reafirmam o direito dos jovens e adultos trabalhadores ao ensino básico 
adequado às suas condições peculiares de estudo, e o dever do poder público em 
oferecê-lo gratuitamente na forma de cursos e exames supletivos (2000, p. 121-122). 

Afirmam Haddad e Di Pierro que “a única novidade dessa seção da Lei foi o 

rebaixamento das idades mínimas para que os candidatos se submetam aos exames supletivos, 

fixadas em 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio” (2000, p. 122).  

No entanto, a EJA, ao ser tratada como parte do Ensino Básico, possibilita pelo menos 

uma nova leitura: é uma modalidade de ensino, que traz uma especificidade própria, 

considerando tratar-se de educandos que são portadores de uma bagagem de múltiplos 

saberes. E, nesse sentido, desafia a escola e os educadores para o reconhecimento e 

aproveitamento desses saberes construídos em espaços não escolares, mas não com um caráter 

simplesmente compensatório, ideia comum em relação ao ensino de suplência. 

Também no governo de Fernando Henrique Cardoso foi implantado o Programa 

Alfabetização Solidária (PAS), a partir de setembro de 1996. Conforme Menezes e Santos 

(2002), relativamente ao PAS foi estabelecida a união de cinco parceiros: Governo Federal, 

por meio do MEC, o Conselho da Comunidade Solidária, empresas, universidades e 

prefeituras para a alfabetização de jovens e adultos nas cidades com maior índice de 

analfabetismo, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O principal 

alvo do programa são os jovens na faixa etária de 12 a 18 anos, mas também são aceitos 

adultos interessados em participar.  

Os alfabetizadores do programa são jovens do próprio município que cursam o Ensino 

Médio, Magistério ou a 8ª série do Ensino Fundamental.  Tais jovens recebem bolsas. As 

universidades parceiras coordenam as atividades de alfabetização desenvolvidas, trabalhando 

na avaliação, capacitação e acompanhamento dos alfabetizadores.  
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No entanto, a proposta do PAS, lançada no Seminário Nacional de Educação de 

Jovens e Adultos, ocorrido em 1996 em Natal-RN, guarda profundas diferenças relativamente 

ao texto produzido pelos delegados que participam desse Seminário.  Duas dessas diferenças 

são: a) o objetivo único do PAS é o combate ao analfabetismo, por sua vez o Seminário 

apontou para a necessidade de ações continuadas que incluíssem além da alfabetização, 

escolarização básica, complementação e profissionalização; b) os alfabetizadores do PAS são 

prioritariamente jovens com 2º Grau, Magistério ou cursando a 8ª série, que recebem bolsa, 

enquanto que o Seminário busca a valorização dos profissionais da EJA com condições 

adequadas de trabalho e remuneração condigna, obediência aos preceitos legais e formação 

continuada. 

Essas posturas diferenciadas frente à questão da alfabetização e escolarização de 

jovens e adultos, segundo Machado (1998, p. 8), caracterizam o “movimento contraditório no 

qual se insere a Educação Brasileira, frente aos projetos que vêm sendo impostos pela política 

neoliberal como o único caminho possível para elevar o Brasil a um patamar de país 

‘desenvolvido’”.  

Para Gadotti e Romão (2011, p. 44), “explica-se assim o histórico distanciamento 

entre sociedade civil e Estado no Brasil”, relativamente à questão educacional.  

Continuando a urdidura deste projeto, disponho agora os fios do contexto atual da 

EJA. 

 

4.2 A EJA: PUXANDO OS FIOS DA CONTEMPORANEIDADE... 

O art. 208 da atual Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, pela 

primeira vez na história da educação nacional, sancionou a obrigatoriedade e gratuidade do 

ensino básico para todos os brasileiros, convertendo-o em “direito público subjetivo”18 (§1º 

do mesmo artigo), independentemente da idade do candidato. Isto é, a educação de jovens e 

adultos insere-se no sistema de educação regular de ensino, observando-se, evidentemente, 

suas peculiaridades didático-pedagógicas.  

Cabe destacar que o resgate da dívida educacional não se restringe à oferta de 

formação equivalente às quatro séries iniciais do Ensino Fundamental. Ao assegurar a 

                                                 
18 Significa dizer que quem está fora da escola pode requerer uma vaga nas instituições educacionais. Por 
exemplo: se uma criança estiver sem matrícula, qualquer um pode exigir dos poderes públicos uma vaga para ela 
e não apenas os pais ou responsáveis. (BRASIL, 2006, p. 16) 
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educação básica, fica garantida a oferta do ciclo de oito séries àqueles que lograrem completar 

as séries iniciais e a progressiva universalização do Ensino Médio gratuito aos que 

completarem o Ensino Fundamental. 

Ainda com relação ao texto constitucional, cabe registrar que a Emenda Constitucional 

nº 65, de 13/07/2010, alterou a denominação do Capítulo VII do Título VIII e o seu art. 227 

para cuidar dos interesses da juventude. O Capítulo VII do Título VIII (Da Ordem Social) 

passou a denominar-se “Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso” (grifo 

do autor). Com a mesma preocupação pelos interesses da juventude, o art. 227 sofreu algumas 

alterações pela inclusão do termo “jovem”, da seguinte maneira: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.  
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do 
adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, 
mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: [...] 
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas 
portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social 
do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o 
trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com 
a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. [...] 
§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: [...] 
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; [...]  
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente 
e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins (grifo do autor). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (BRASIL, 1996), em seu 

art. 1º dispõe que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. No 

parágrafo segundo desse artigo fica evidenciado que a educação escolar deverá vincular-se ao 

mundo do trabalho e à prática social. 

Ao dispor sobre os Princípios e Fins da Educação Nacional, o art. 2º dispõe que: 

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

Segundo o art. 3º, o ensino será ministrado com base em princípios. Em relação à EJA, 

associo os seguintes princípios: inciso X – valorização da experiência extraescolar; e inciso 

XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.  
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No art. 4º, o dever de educar por parte do Estado está consagrado nos incisos: I – 

Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria; e VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-

se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. 

Os artigos 37 e 38 tratam exclusivamente da Educação de Jovens e Adultos:  

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 
não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 
de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 
§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 
§ 3o  A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 
educação profissional, na forma do regulamento. 
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 
de estudos em caráter regular. 
§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 
§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 
informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

A Resolução CNE/CEB 1/2000, que estabeleceu as Diretrizes Curriculares, vem 

reforçar o entendimento de que a EJA não pode mais ser tratada em termos de suplência, 

como definido anteriormente pelo Parecer CFE 669/72, sendo agora uma modalidade da 

Educação Básica, nas suas etapas dos ensinos Fundamental e Médio, possuindo, então, uma 

identidade própria. 

Segundo Fonseca (2002, p. 46-47), isso “demarca sua inscrição no campo do direito – 

reflexo de uma consciência, que vai ganhando corpo, de que a EJA é tanto consequência do 

exercício da cidadania, como condição para uma plena participação na sociedade”. 

Nesse sentido, a citada Resolução ratifica que a identidade própria da EJA considerará 

as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios de 

equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes 

curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio (BRASIL, 2000). 

Destaco, em especial, os princípios de diferença (II) e proporcionalidade (III), que 

buscam assegurar 
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II - a identificação e o reconhecimento da alteridade própria e inseparável dos jovens 
e dos adultos em seu processo formativo, da valorização do mérito de cada qual e do 
desenvolvimento de seus conhecimentos e valores; 

III - a disposição e alocação adequadas dos componentes curriculares face às 
necessidades próprias da Educação de Jovens e Adultos com espaços e tempos nos 
quais as práticas pedagógicas assegurem aos seus estudantes identidade formativa 
comum aos demais participantes da escolarização básica. 

Assim, deve-se levar em conta a diversidade do alunado de EJA: perfil 

socioeconômico, étnico, de gênero, de localização espacial e de participação no mundo do 

trabalho. E além do mais, segundo Gadotti e Romão (2011, p. 143),  

Esta população chega à escola com um saber próprio, elaborado a partir de suas 
relações sociais e dos seus mecanismos de sobrevivência. O contexto cultural do 
aluno trabalhador deve ser a ponte entre o seu saber e o que a escola pode 
proporcionar, evitando, assim, o desinteresse, os conflitos e a expectativa de 
fracasso que acabam proporcionando um alto índice de evasão. 

Como frisam as fontes documentais, a EJA se reveste de uma especificidade própria. 

Nesse sentido, não deve ser uma simples forma de repor a escolaridade perdida, por meio de 

cursos aligeirados, limitados a uma mera lista de conteúdos, a exemplo do antigo ensino 

supletivo. Deve sim ser construída sua identidade própria, sem concessões à qualidade de 

ensino, por meio de “um conjunto de processos que dê conta da abordagem crítica do agir-

pensar-sentir de uma comunidade ou classe social, para desencadear novas formas de agir, no 

sentido dos seus interesses” (GADOTTI; ROMÃO, 2011, p. 61). 

Nessa perspectiva, a Resolução 01/2000, ao dispor sobre a formação inicial e 

continuada de profissionais para a Educação de Jovens e Adultos, coloca a necessidade de 

esse processo estar apoiado em investigação dos problemas dessa modalidade de educação, 

buscando oferecer soluções teoricamente fundamentadas e socialmente contextuadas, na 

implementação de “práticas educativas que correlacionem teoria e prática” e, também, na 

utilização de “métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens apropriados às 

situações específicas de aprendizagem” (art. 17). 

A UNESCO tem organizado uma série de reuniões internacionais intituladas 

CONFINTEA (Conferência Internacional de Educação de Adultos), que acontecem a cada 12 

ou 13 anos desde o final da década de 40 (Dinamarca 1949, Canadá 1960, Japão 1972, França 

1985, Alemanha 1997 e Brasil 2009). A conferência realizada na Alemanha, CONFINTEA V, 

é um marco no debate sobre educação de adultos e educação não formal, apontando como 

elemento indispensável à educação ao longo da vida. 
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A última, a CONFINTEA VI, aconteceu em Belém do Pará, em dezembro de 2009, 

sendo que o Brasil foi o primeiro país do hemisfério sul a sediar essa Conferência. Para tanto, 

o país mobilizou milhares de pessoas em encontros estaduais, regionais e nacional para 

discutir o estado da arte em educação de jovens e adultos no Brasil, incorporado no 

documento de base apresentado à UNESCO. 

Essa última Conferência frisou a aprendizagem ao longo da vida, constituindo-se em 

uma filosofia, um marco conceitual e um princípio organizador de todas as formas de 

educação, baseada em valores inclusivos, emancipatórios, humanistas e democráticos, sendo 

abrangente e parte integrante da visão de uma sociedade do conhecimento. 

Por meio da Resolução 3, de 15 de junho de 2010, o Conselho Nacional de Educação 

(CNE) instituiu as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos 

relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA, idade mínima 

e certificação nos exames de EJA e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da 

Educação a Distância. 

O art. 2º desta Resolução salienta que, para o melhor desenvolvimento da EJA, sua 

institucionalização deve ser uma política pública de Estado e não apenas de governo, com 

assunção da gestão democrática, e que contemple a diversidade de sujeitos aprendizes, com o 

fortalecimento de sua vocação como instrumento para a educação ao longo da vida. 

Saliento aqui o teor do parágrafo único do art. 5º da Resolução 3/2010, quando dá 

especial atenção ao alunado na faixa etária de quinze (15) a dezessete (17) anos: 

Parágrafo único. Para que haja oferta variada para o pleno atendimento dos 
adolescentes, jovens e adultos situados na faixa de 15 (quinze) anos ou mais, com 
defasagem idade-série, tanto sequencialmente no ensino regular quanto na Educação 
de Jovens e Adultos, assim como nos cursos destinados à formação profissional, nos 
termos do § 3º do artigo 37 da Lei nº 9.394/96, torna-se necessário: 

[...] 

II - incentivar e apoiar as redes e sistemas de ensino a estabelecerem, de forma 
colaborativa, política própria para o atendimento dos estudantes adolescentes de 15 
(quinze) a 17 (dezessete) anos, garantindo a utilização de mecanismos específicos 
para esse tipo de alunado que considerem suas potencialidades, necessidades, 
expectativas em relação à vida, às culturas juvenis e ao mundo do trabalho, tal como 
prevê o artigo 37 da Lei nº 9.394/96, inclusive com programas de aceleração da 
aprendizagem, quando necessário. 

Outro dispositivo legal, a Resolução 4, de 13 de julho de 2010, do CNE, instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. No seu art. 1º refere o 

direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, à preparação para o exercício da 
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cidadania e à qualificação para o trabalho, na vivência e convivência em ambiente educativo, 

e tendo como fundamento a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade 

têm de garantir a democratização do acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão com 

sucesso das crianças, dos jovens e adultos na instituição educacional, a aprendizagem para 

continuidade dos estudos e a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da Educação Básica. 

De acordo com o art. 12, § 3º, os cursos em tempo parcial noturno devem estabelecer 

metodologia adequada às idades, à maturidade e à experiência de aprendizagens, para 

atenderem aos jovens e adultos em escolarização no tempo regular ou na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos. 

Segundo o art. 20, o respeito aos educandos e a seus tempos mentais, socioemocionais, 

culturais e identitários é um princípio orientador de toda a ação educativa, sendo 

responsabilidade dos sistemas a criação de condições para que crianças, adolescentes, jovens 

e adultos, com sua diversidade, tenham a oportunidade de receber a formação que 

corresponda à idade própria de percurso escolar. 

A Resolução 4 reserva o art. 28 para a Educação de Jovens e Adultos, que dispõe: 

Art. 28. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) destina-se aos que se situam na 
faixa etária superior à considerada própria, no nível de conclusão do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio. 
§ 1º Cabe aos sistemas educativos viabilizar a oferta de cursos gratuitos aos jovens e 
aos adultos, proporcionando-lhes oportunidades educacionais apropriadas, 
consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos, exames, ações integradas e complementares entre si, 
estruturados em um projeto pedagógico próprio. 
§ 2º Os cursos de EJA, preferencialmente tendo a Educação Profissional articulada 
com a Educação Básica, devem pautar-se pela flexibilidade, tanto de currículo 
quanto de tempo e espaço, para que seja(m): 
I - rompida a simetria com o ensino regular para crianças e adolescentes, de modo a 
permitir percursos individualizados e conteúdos significativos para os jovens e 
adultos; 
II - providos o suporte e a atenção individuais às diferentes necessidades dos 
estudantes no processo de aprendizagem, mediante atividades diversificadas; 
III - valorizada a realização de atividades e vivências socializadoras, culturais, 
recreativas e esportivas, geradoras de enriquecimento do percurso formativo dos 
estudantes; 
IV - desenvolvida a agregação de competências para o trabalho; 
V - promovida a motivação e a orientação permanente dos estudantes, visando maior 
participação nas aulas e seu melhor aproveitamento e desempenho; 
VI - realizada, sistematicamente, a formação continuada, destinada, especificamente, 
aos educadores de jovens e adultos. 
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 Dando sequência às Políticas Públicas para a EJA, na atualidade, registro o que 

determina o art. 214 da Constituição Federal de 1988, acerca do Plano Nacional de Educação 

(PNE)19: 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, visando à 
articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração 
das ações do poder público que conduzam à: 
I – erradicação do analfabetismo;  
II – universalização do atendimento escolar. (BRASIL, 1988). 

O projeto de lei que cria o PNE para vigorar de 2011 a 2020 foi enviado pelo governo 

federal ao Congresso em 15 de dezembro de 2010. O novo PNE apresenta dez diretrizes 

objetivas e vinte metas, seguidas das estratégias específicas de concretização. Tanto as metas 

quanto as estratégias premiam iniciativas para todos os níveis, modalidades e etapas 

educacionais.  

Relativamente à EJA, destaco as seguintes estratégias: a) Fomentar programas de 

educação de jovens e adultos para a população urbana e do campo na faixa etária de 15 a 17 

anos, com qualificação social e profissional para jovens que estejam fora da escola e com 

defasagem idade-série; b) Fomentar programas de educação de jovens e adultos para os 

segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade 

série; e c) Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não 

tiveram acesso à educação básica na idade própria. 

Entre as metas, saliento a de número dez, que prevê o oferecimento de, no mínimo, 

25% das matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à educação 

profissional nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Nessa meta, está 

posta a ênfase na educação profissional – conforme diretriz do texto da LDBEN -, com vistas 

ao estímulo para a conclusão da educação básica e à elevação do nível de escolaridade do 

trabalhador. 

Para tanto, o PNE tem como outra estratégia fomentar a diversificação curricular do 

Ensino Médio para jovens e adultos, integrando a formação integral à preparação para o 

mundo do trabalho e promovendo a inter-relação entre teoria e prática nos eixos da ciência, do 

trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço 

                                                 
19 O Plano Nacional de Educação (PNE) é um instrumento da política educacional, de duração decenal, com o 
objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, 
metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 
federativas (BRASIL, 1988, art. 214). 
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pedagógicos adequados às características de jovens e adultos por meio de equipamentos e 

laboratórios, produção de material didático específico e formação continuada de professores. 

Ainda com o objetivo de expor o panorama contemporâneo da EJA, abordo a questão 

do Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos (PNLD-EJA), 

aprovado pela Resolução nº 51, de 16 de setembro de 2009.  

Esse programa incorporou o Programa Nacional do Livro Didático para a 

Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA), criado em 2007, e ampliou o atendimento, 

incluindo o primeiro e o segundo segmentos de EJA, que correspondem aos anos iniciais e 

finais do Ensino Fundamental, e o Ensino Médio na modalidade EJA. Seu objetivo é distribuir 

obras e coleções de qualidade para alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado e 

estudantes da EJA das redes públicas de ensino. 

Os livros didáticos são todos consumíveis e entregues para utilização dos alunos e 

educadores beneficiários, os quais passam a ter sua guarda definitiva, sem necessidade de 

devolução ao final de cada período letivo. 

A adesão ao programa é realizada por meio do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) da entidade e somente poderá ser feita por uma Prefeitura ou Secretaria de Educação. 

O Guia do Livro Didático é o principal instrumento para a escolha das obras e 

coleções. Ele traz indicações sobre o processo de escolha e as resenhas das obras aprovadas 

na avaliação pedagógica.  

Para a edição das obras que integram o PNLD-EJA 2014, o Ministério da Educação, 

por intermédio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), lançou edital que 

tem por objeto a convocação de editores para o processo de inscrição e avaliação de obras 

didáticas destinadas aos alunos e educadores da EJA da rede pública, conforme condições e 

especificações editalícias. 

Tendo acesso a uma obra didática do PNLD-EJA recebida por minha escola em 2011, 

editada em 2009, constatei que os fundamentos teórico-metodológicos estão pautados na 

“concepção libertadora de educação” e na “concepção socioconstrutivista do conhecimento”. 

Alguns dos teóricos que embasam esse trabalho são Bakhtin, Gardner e Paulo Freire. Em sua 

introdução, a obra apresenta a concepção de 

um ensino centrado na aprendizagem, ou seja, voltado para atender a necessidade 
básica do indivíduo de aprender: dominar a leitura, a escrita, a expressão oral, o 
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cálculo, novos conhecimentos, solucionar problemas. [...] busca conectar-se aos 
saberes dos alunos, ampliar seus conhecimentos e propiciar oportunidades para 
desenvolver uma postura crítica, reflexiva frente a novos pensamentos, ideias, 
dados, sentimentos e ações, auxiliando-os a transferirem o que aprenderam para 
novos contextos (EJA 6º ano, 2009, p. 6). 

O Ministério da Educação, por meio do PNLD-EJA, busca fomentar a produção de 

obras didáticas que superem as produções até então existentes caracterizadas, por vezes, por 

mera redução de conteúdos da educação básica regular, e, de modo geral, por propostas 

inadequadas sob a perspectiva didático-pedagógica, pois alheias às diretrizes educacionais 

formuladas para a EJA.  

Assim, o momento presente retrata a EJA como um campo específico de 

responsabilidade dos governos; não mais como um campo agregado ao ensino regular, com 

caráter de suplência. Segundo Arroyo  

Podemos encontrar indicadores novos de que o Estado assume o dever de 
responsabilizar-se publicamente pela EJA. Cria-se um espaço institucional no MEC, 
na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secade). 
Discute-se a EJA nas novas estruturas de funcionamento da educação básica – 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico (Fundeb). Criam-se 
estruturas gerenciais específicas para EJA nas Secretarias Estaduais e Municipais. 
(2007, p. 40) 

No entanto, o novo fenômeno observado, a “juvenilização”, perpassa muito pouco as 

legislações/documentos legais vigentes. E é justamente a EJA e o seu processo de 

juvenilização que entreteço transversalmente nesta trama. 
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5 CONTINUANDO A ENTRELAÇAR OS FIOS DE TRAMA: A EJA 

“JUVENILIZADA” 

 

 

5.1 Delineando essa juventude... 

Na linguagem do cotidiano é comum falar de jovens ou juventude. Entretanto, as 

análises sócio-históricas mostram que somente no século XX a categoria “juventude” aparece 

como configuração própria na modernidade (PERALVA, 1997).  

Além disso, trata-se de um vocábulo que pode ser utilizado com vários sentidos. Pode 

designar um estado de espírito ou, conforme o dicionário20, é o período da vida entre a 

infância e a idade adulta; adolescência. Melucci explicita que a “adolescência, na qual a 

infância é deixada para trás e os primeiros passos são dados em direção à fase adulta, inaugura 

a juventude e constitui sua fase inicial” (1997, p. 8). Por outro lado, Peralva (1997) diz que a 

juventude pode estar relacionada a valores e a estilos de vida e não propriamente a um grupo 

etário específico, e que a juventude é, ao mesmo tempo, uma condição social e um tipo de 

representação. 

Portanto, é preciso delinear a categoria “juventude”, especificando inicialmente a faixa 

etária a ser focada nesta pesquisa. 

Nesse sentido, utilizo o parâmetro proposto pela Comissão Especial encarregada da 

análise da PEC da Juventude, o qual originou o texto da Emenda Constitucional nº 65/2010, 

que situa a juventude na faixa etária dos quinze (15) aos vinte e nove (29) anos. 

Uma outra consideração deve ser a de reconhecer a juventude como uma construção 

social, o que não significa percebê-la como um grupo social homogêneo, apenas delimitado 

                                                 
20 http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/juventude%20_988642.html Acesso em: 25 jun. 
2013. 

Juvenilização 
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pela idade, pois no universo dos jovens temos diferentes estilos, comportamentos, interesses, 

posturas, necessidades, ocupações, etc. Isso pode ser percebido na afirmação de Dayrell 

(2003, p. 42), o qual 

entende a juventude como parte de um processo mais amplo de constituição de 
sujeitos, mas que tem especificidades que marcam a vida de cada um. A juventude 
constitui um momento determinado, mas não se reduz a uma passagem; ela assume 
uma importância em si mesma. Todo esse processo é influenciado pelo meio social 
concreto no qual se desenvolve e pela qualidade das trocas que este proporciona. 
Assim, os jovens pesquisados constroem determinados modos de ser jovem que 
apresentam especificidades, o que não significa, porém, que haja um único modo de 
ser jovem nas camadas populares.  

Se há um caráter universal dado pelas transformações biológicas do indivíduo numa 

determinada faixa etária, como também mudanças psicológicas, por outro lado é muito 

variada a forma como cada grupo social vai lidar com essas mudanças. Dayrell (2003, p. 42) 

diz que “essa diversidade se concretiza com base nas condições sociais (classes sociais), 

culturais (etnias, identidades religiosas, valores) e de gênero, e também das regiões 

geográficas, dentre outros aspectos”. 

O autor continua descrevendo o jovem das camadas populares: 

[...] eles são seres humanos, amam, sofrem, divertem-se, pensam a respeito de suas 
condições e de suas experiências de vida, posicionam-se, possuem desejos e 
propostas de melhoria de vida. Acreditamos que é nesse processo que cada um deles 
vai se construindo e sendo como sujeito: um ser singular que se apropria do social, 
transformado em representações, aspirações e práticas, que interpreta e dá sentido ao 
seu mundo e às relações que mantém (DAYRELL, 2003, p. 43-44). 

Assim, apropriando-me das ideias desse autor, penso que cada jovem de EJA mostra 

uma imagem de juventude - para Dayrell (2003), temos juventudes. Cada aluno mostra um 

jeito próprio de viver e de ser. O gênero, a raça, o fato de terem como pais trabalhadores não 

qualificados, grande parte deles com baixa escolaridade e o fato de viverem em condições 

precárias são contextos que podem interferir na produção de cada um deles como sujeito 

social, independentemente da forma de agir de cada um. 

5.2 O fenômeno da “juvenilização” 

Como já apresentei, ocorre um fenômeno na EJA: o crescimento significativo de 

jovens que saem dos cursos regulares e ingressam nessa modalidade de ensino. É a 

juvenilização do alunado noturno na EJA. Temos agora os adolescentes, que muitas vezes 

representam a maioria em uma sala de aula, os jovens e os adultos juntos, em outro momento 

de escolarização (MONTANA, 2010). 
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Um dos fatores que contribui para este fenômeno é de ordem legal. A LDB (BRASIL, 

1996), conforme já referido, diminuiu a idade exigida para o ingresso na EJA, nos ensinos 

Fundamental e Médio, que passou a ser respectivamente, quinze (15) e dezoito (18) anos. 

Essa redução da idade acarreta sérios problemas pelo afastamento dos jovens a partir dos 

quinze (15) anos do ensino regular. Tal perspectiva está presente no recorte do texto de 

Fonseca, quando escreve que 

[...] não é, pois, surpreendente que a maioria das redes públicas que se propõem a 
oferecer EJA esteja diante de contradições de difícil enfrentamento, por incluir nessa 
modalidade de ensino não apenas jovens e adultos, mas também um número 
significativo, não raro majoritário, de alunos adolescentes inseridos em seus projetos 
de EJA [...] porque estão fora de faixa (faixa etária adequada à série que está 
cursando) (2002, p. 23). 

Esse novo perfil dos sujeitos da EJA apresenta aspectos a serem considerados no 

processo ensino-aprendizagem, pois se antes os educadores já se ressentiam de uma formação 

específica para trabalhar, agora esse sentimento se intensifica, pois temos um outro sujeito: o 

adolescente acima de 14 anos.  

Uns, após repetência e evasão, atraídos pelo aligeiramento e aceleração da EJA, 

buscam esse ensino no turno da noite, outros são convidados pelas próprias escolas a se 

transferirem para o noturno, no dizer de Arroyo (2007, p. 15): “antes as escolas mandavam 

para a EJA os adolescentes com problemas de aprendizagem, agora os mandam por 

problemas de indisciplina, de violência. Outra visão da EJA está em jogo”.  

Na 67ª plenária do Fórum Mineiro de Educação de Jovens e Adultos, realizada na 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, no dia 29 de junho de 

2007, Arroyo, ao fazer um balanço da EJA, destacou: 

Parece-me que ao longo desses últimos anos, cada vez a juventude, os jovens e os 
adultos populares estão mais demarcados, segregados e estigmatizados. Não está 
acontecendo o que se esperava, ou seja, que esses jovens fossem se integrando, cada 
vez mais, na juventude brasileira. Ao contrário, penso que o que está acontecendo é 
que as velhas dicotomias, as velhas polaridades da nossa sociedade (e um dos polos 
é o setor popular, os trabalhadores, e agora nem sequer trabalhadores) não estão se 
aproximando de uma configuração mais igualitária, ao contrário, estamos em tempos 
em que as velhas polaridades se distanciam e se configuram, cada vez mais, com 
marcas e traços mais específicos, mais diferentes, mais próprios. Mais distantes. A 
juventude popular esta cada vez mais vulnerável, sem horizontes, em limitadas 
alternativas de liberdade (2007, p. 6). 

Essa perspectiva mostra-se preocupante, sinalizando para a necessidade de novas 

formas de atuação metodológica e de conteúdos que envolvam aspectos formativos 

relacionados com o mundo no qual esse alunado está inserido. Ao analisarmos alguns 
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documentos e orientações legais, percebemos, entretanto, que a tendência predominante 

apresenta uma oferta de conteúdos curriculares que nem sempre tem relação com as 

vivências/experiências dos estudantes.  

Essa condição nos remete ao pensamento de Fernandes (2008) quando, por suas 

pesquisas, aponta que um grande desafio para a Pedagogia trata da necessidade de criação de 

vínculos no sentido ético, ou seja, como compromisso “[...] significa prometer-se com o 

outro, e ao fazê-lo, prometer-se consigo mesmo, na difícil e necessária tarefa da convivência 

humana (p. 148)”.  

Segue a autora afirmando que “A identificação do que é significativo para os alunos 

cria vínculos entre eles e entre eles e o professor, por dentro das experiências e do próprio 

conhecimento que trazem de si e da vida (p. 148)”. Complementamos esse pensamento 

considerando o compromisso dos docentes com a base da exigência ética na formação, tanto 

inicial como continuada, que passa pela produção de sentidos21, pelo comprometimento com o 

que é significativo para os estudantes.  

Ao aproximar essa compreensão de Fernandes (2008) com a de Vieira Pinto (2010, p. 

31), de que “a educação é o processo pelo qual a sociedade forma seus membros à sua 

imagem e em função de seus interesses”, acredito, então, que o processo permanente de 

formação se traduz nas possibilidades da prática educativa dialógica da perspectiva freireana 

considerando que “[...] o diálogo sela o ato de aprender que nunca é individual, embora tenha 

uma dimensão individual. O diálogo é, em si, criativo re-criativo” (FREIRE e SHOR, 1987, p. 

13-14). 

E completo essas ideias com o pensamento de Arroyo (2007, p. 7), que nos diz: “a 

EJA tem que ser uma modalidade de educação para sujeitos concretos, em contextos 

concretos, com histórias concretas, com configurações concretas. Sendo que qualquer 

tentativa de diluí-los em categorias muito amplas os desfigura”. 

Compartilho desse pensamento, pois acredito que somente dessa forma estaremos 

fazendo uma escola também concreta. Mas, para tanto, é necessário compreender quem são 

os sujeitos da EJA, conhecer as histórias de vida que os constituem, as ocupações para a 

sobrevivência, suas funções no espaço social e familiar e as percepções de mundo que possuem.  

                                                 
21 A expressão produção de sentidos esta fundamentada na ideia de Marilena Chauí: o mundo suscita sentidos e 
palavras, as significações levam à criação de novas expressões linguísticas, a linguagem cria novos sentidos e 
interpreta o mundo de maneiras novas (CHAUI, 1998, p.149). 
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Nesse sentido, o educador de EJA precisa estar preparado para ouvir a realidade de 

seus alunos. Segundo Brunel (2004, p. 25), 

O professor que trabalha na EJA precisa estar aberto para um ouvir mais 
personalizado. Levar em conta a idade do aluno, sua situação financeira, seus 
sonhos, seus medos, sua posição de filho(a), de neto(a), de pai, de mãe, de esposo(a) 
para poder compreender a sua fala. 

Em minha experiência constato que os jovens que frequentam a EJA são, na sua 

grande maioria, provenientes das classes populares. Uma parte desses jovens é motivada 

principalmente pelo desejo de retomar os estudos que foram interrompidos, muitas vezes, em 

decorrência da entrada no mercado de trabalho, na busca pela certificação escolar. 

Questionados sobre o motivo de terem ingressado na EJA, alguns alunos da etapa 322 do 

Ensino Fundamental declararam por escrito (nome fictícios): 

Porque eu parei de estuda pra trabalha. (Roger, 17 anos) 
Para poder conseguir um bom emprego. (Marina, 25 anos) 
Porque eu quero ter uma oportunidade ter um bom trabalho. (Soraia, 15 anos) 
Porque eu já tenho a idade bem avanssada. Pretendo termina o colégio para fazer 
algo melhor. (Natália, 17 anos) 
Para ajudar minha mãe. (Andressa, 15 anos) 
Por que quero passar e ter um futuro na vida. (Luiz, 16 anos) 

Percebe-se que o ingresso cada vez mais antecipado desses jovens no mercado de 

trabalho, principalmente nas camadas populares, tem provocado uma grande demanda nos 

programas de educação inicialmente voltados para o público adulto. Na atualidade, segundo 

Peralva (1997, p. 21), não mais temos o “percurso etário em três tempos sucessivos com 

funções bem distintas: a juventude se forma, a idade adulta trabalha e a velhice tem direito ao 

repouso”. Continua a autora afirmando que “o jovem, de promessa de futuro que era, 

(transforma-se) em modelo cultural do presente” (p. 23). 

O desemprego, a desigualdade social e a falta de oportunidades caracterizam também 

um tipo de violência sofrida pelos jovens das classes populares. Isso é um fato cada vez mais 

frequente nas famílias de baixa renda. Nesse sentido, volto a destacar a importância de 

compreender quem são os sujeitos da EJA, tomar conhecimento de suas histórias de vida, de 

suas origens, de suas ocupações e funções nos ambientes de trabalho, social e familiar e de 

como percebem o mundo.  

Outra parcela desses sujeitos são os indesejáveis do diurno, como já abordado 

anteriormente, que com pouco mais de 14 anos precisam se adaptar ao turno da noite, 

                                                 
22 A Etapa 3 corresponde ao 6º ano do Ensino Fundamental. 
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passando a integrar turmas com colegas de idades bem diferenciadas. Como exemplo a já 

citada Etapa 3, cuja faixa etária dos alunos oscila entre 15 a 46 anos. É uma realidade bem 

diferente que necessita de adaptação, motivação e até coragem, pois muitos precisam se 

deslocar de um bairro a outro para estudar, quase sempre a pé, enfrentando adversidades 

cotidianamente: as intempéries e também os perigos de meios mais violentos. Em resumo, 

necessitam vencer todos os obstáculos para chegar ao mercado de trabalho.  

Quando iniciei meu trabalho nas turmas do antigo Supletivo, os alunos eram “muito” 

mais adultos. Eram pessoas que trabalhavam, sustentavam a família, cuidavam dos seus filhos 

e também estudavam. Atualmente, são os jovens que mais procuram a EJA.  

Alguns professores (e também alunos mais idosos) parecem convencidos de que os 
jovens alunos da EJA vieram para perturbar e desestabilizar a ordem “supletiva” 
escolar. Outros, demonstram sua vontade em aprofundar processos de interação mas 
reconhecem seus limites para despertar o interesse desses [...] (CARRANO, 2007, p. 
1). 

Em curto espaço de tempo, a EJA foi surpreendida pelos jovens e eles sabem que 

nessa modalidade podem concluir o estudo com mais rapidez. As etapas são curtas. No 

Ensino Fundamental onde atuo, por exemplo, em um ano letivo, o aluno estará concluindo 

duas séries, podendo concluir as séries finais desse nível de ensino na metade do tempo 

comparado ao ensino regular. 

Esses jovens, que nasceram no final dos anos 1990, parecem não reconhecer a escola 

tradicional e o seu ensino regular como um fator para o progresso social, parecem não ter 

interesse por ela. Pelo contrário, buscam a escola abreviada, a EJA, para completar seus 

estudos como uma maneira rápida e acessível para deixar os bancos escolares. 

Segundo Brunel (2004, p. 19), o rejuvenescimento dos alunos de EJA se constitui em 

[...] fenômeno [que] surge no panorama brasileiro a partir dos anos 90, em uma 
modalidade de ensino que historicamente era dirigida mais ao público adulto do que 
ao público jovem. Fatores pedagógicos, políticos, legais e estruturais fazem com que 
muitos jovens procurem cada vez mais esta modalidade e a cada ano mais 
precocemente. 

Nesse cenário, entendo que uma mudança nas nossas salas de aula terá que ser 

considerada, estimulando o desenvolvimento de uma prática educativa na qual as relações 

educador/educando e educando/educando sejam a premissa inicial do processo ensino-

aprendizagem. No cotidiano da EJA, normalmente, os mais velhos reclamam dos jovens e do 

barulho deles, sempre gritando, cantando e conversando. Os mais velhos preferem o silêncio e 

a calma, os jovens são mais dinâmicos. Acontecem, assim, conflitos entre os alunos. Não raro, 
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no espaço da sala de aula há uma separação: adolescentes e jovens, de um lado e adultos de 

outro. 

Penso que cabe a nós, professores, fazermos com que esse aluno se mostre por inteiro, 

não só nos seus conhecimentos cognitivos, mas que compartilhe seus saberes e vivências 

diárias mantendo uma relação de respeito a partir das diferenças, dos problemas e dos 

conhecimentos próprios (BRUNEL, 2004, p. 45). 

Para Arroyo (2007, p. 42) "os jovens e adultos que voltam ao estudo, sempre carregam 

expectativas e incertezas à flor da pele". Logo, o conhecimento da história da EJA e 

especialmente da história de vida dos educandos, a diversidade de contextos e ao mesmo 

tempo a similaridade dos problemas e entraves são essenciais aos docentes, que por meio de 

uma prática sensível, aberta ao diálogo constante professor/aluno, e da história de vida/temas 

estudados podem humanizar mais o ensino nessa modalidade. 

Assim, a necessidade de adequar a educação às particularidades de cada educando 

diante da surpreendente presença do jovem na EJA, que faz emergir em nós professores um 

sentimento de inabilidade para tratar com este novo elemento, traz para o palco das discussões 

a temática da juvenilização nessa modalidade de ensino.  

Continuando essa trama, trespasso agora o fio da educação matemática para os sujeitos 

da EJA.  

 



68 

 

6 ENTRECRUZANDO OUTROS FIOS DE TRAMA: A EDUCAÇÃO MA TEMÁTICA 

DE JOVENS E ADULTOS 

 

Nesta investigação, destaco a Educação Matemática de Jovens e Adultos para minha 

reflexão. Quero abordar o ensino de Matemática não para o estudante dos “cursos regulares” e 

sim para aquelas pessoas de escolarização básica incompleta, que voltam aos bancos escolares 

na idade adulta ou ainda na juventude para um “resgate de um vir-a-ser sujeito de 

conhecimento que precisa realizar-se no presente” (FONSECA, 2002, p. 24).   

De forma empírica posso destacar que a realidade em muitas escolas é o êxito de 

poucos e o fracasso de muitos em Matemática. Em função disso, há um contingente de alunos 

reprovados ou excluídos em decorrência de fracos desempenhos nessa disciplina.  

Como afirma Fonseca (2002, p. 19), “o ensino de Matemática se configura muitas 

vezes como foco de resistência às investidas contra estruturas e práticas escolares tradicionais, 

[...] pela natureza do conhecimento matemático, arrolada como algo intrínseco à Matemática 

e não forjado na representação calcada na versão escolar desse conhecimento”. 

O fragmento a seguir é a apresentação de um livro didático para a Educação de Jovens 

e Adultos, em Nível Fundamental. Ao destacá-lo aqui como ponto de partida para a minha 

reflexão sobre a Educação Matemática de Jovens e Adultos, pretendo enfatizar o enfoque que 

tem sido dado ao ensino de Matemática junto aos excluídos – adultos, jovens e adolescentes – 

que retornam à escola para outra oportunidade de escolarização. 

Neste volume você vai encontrar o conteúdo de Matemática correspondente a 5ª e 6ª 
séries (3º ciclo) do Ensino Fundamental. Em cada aula você estuda os conceitos 
básicos. Em seguida, faz exercícios e resolve problemas. É um estudo que acontece 
passo a passo, de degrau em degrau. Cada aula é um passo que prepara para dar o 
seguinte. Cada exercício coloca a base para um exercício mais complexo. Dessa 
maneira, você não terá dificuldades em avançar no entendimento dos assuntos e em 
fazer os exercícios. Mas não se esqueça: nenhum degrau deve ser saltado. O 
domínio do conhecimento matemático não acontece aos saltos. Ao contrário, cada 
passo deve ser dado na sua vez, um após o outro. E isso é possível para qualquer 
estudante. Com certeza você não enfrentará dificuldades se seguir esse método. E 

Educação Matemática 
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poderá chegar ao final do curso capacitado a fazer o exame e passar para o Ensino 
Médio (GUELLI, 2003, p. 3). 

O discurso do livro remete a mesma fórmula que um dia os fez fracassarem, 

desistirem, abandonarem a escola: o conteúdo matemático é introduzido com definições e/ou 

conceitos, seguem alguns exemplos e uma série de exercícios/problemas para fixarem esse 

conteúdo, problemas esses baseados em situações fictícias, sem qualquer relação com o 

cotidiano dos alunos.  

Na apresentação acima está caracterizado, conforme assinalado por Fonseca, (2002, p. 

18) o mito da “linearidade com que se devem apresentar os conteúdos matemáticos aos 

alunos, ou o da necessidade de vencer completamente uma etapa para passar à subsequente, 

ou o da estabilidade e da obrigatoriedade do cumprimento do programa”. 

Essa forma de se fazer Matemática na sala de aula, cuja ênfase está na memorização 

de algoritmos e de mecanismos práticos sem qualquer sentido para o educando, parece 

contribuir para a aversão ou para o medo de alguns alunos pela Matemática, o que leva às 

reprovações, ao desinteresse e finalmente à evasão. Ora, se os nossos alunos de EJA já têm 

tantos problemas para se manterem na escola à noite, pois muitas vezes já passaram por uma 

jornada de trabalho árdua durante o dia, como continuar tendo motivação para permanecerem 

na sala de aula?  

No artigo de autoria de Wanderer (2004, p. 2), essa preocupação está expressa na 

seguinte reflexão: “Se muitos estudantes foram evadidos em função do ensino que receberam, 

poderão ter o mesmo ensino, a mesma Matemática, os mesmos conteúdos nesta volta à 

escola?” 

Então, o que ensinar? Como ensinar? Eis as questões que se colocam para a nossa 

reflexão. Na abordagem de Vieira Pinto (2010, p. 45-46), é fundamental considerarmos as 

seguintes noções associadas ao conteúdo da educação:  

[...] a educação não deve se reduzir à transmissão escolar dos conhecimentos; o 
conteúdo da educação não está constituído somente [...] por aquilo que se ensina, 
mas incorpora a totalidade das condições objetivas que concretamente pertencem ao 
ato educacional; [...] o professor, o aluno, ambos com todas suas condições sociais e 
pessoais, as instalações da escola, os livros e os materiais didáticos, as condições 
locais da escola etc; o conteúdo da educação [...] não se pode considerá-lo como um 
volume estático, delimitado de conhecimentos, como se fora uma carga a ser 
transportada de um lugar a outro, porém é algo dinâmico, é fundamentalmente 
histórico, [...] é variável, não se repete e só se realiza parcialmente em cada ato 
educativo, pois cada aluno absorve diferentemente; o conteúdo não pode ser 
considerado desligado da forma.  
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Assim, a forma (ou o método), na visão de Vieira Pinto (2010, p. 48), é “função de 

seus fins sociais” e “tem que ser aquela que permita a grandes camadas da população 

passarem à etapa imediatamente seguinte em seu processo de desenvolvimento”.  

Associada às questões de conteúdo e forma, trago outra reflexão: o respeito que nós 

educadores devemos ter para com os saberes de nosso educando. Especialmente o educando 

da EJA – mesmo adolescente – que já traz uma bagagem de saberes construídos no cotidiano 

de suas vivências. É o pedreiro que faz a proporção entre cimento e areia; a costureira que 

trabalha com as medidas de suas clientes; é a cozinheira que lida com as quantidades dos 

ingredientes em suas comidas; é o marceneiro que constrói um móvel; é o vendedor que usa 

as quatro operações e porcentagem no seu dia a dia; é o adolescente que vai ao mercado da 

esquina com o compromisso de trazer o troco certo; é o agricultor que organiza a plantação 

em sua terra; é a dona de casa que equaciona as despesas domésticas de acordo com a renda 

da família.  

Podemos ver a Matemática em várias situações cotidianas. Então porque a Matemática 

da escola parece tão distante dos alunos? Segundo Meyer, Caldeira e Malheiros (2011, p. 24), 

“a maioria das pessoas não consegue relacionar a Matemática nem com as outras ciências e 

muito menos com situações de seus cotidianos, porque foi criado um universo à parte, ou seja, 

para elas, a Matemática não está presente em outros contextos”. 

Insiro nessa reflexão o pensamento freireano, o qual considera que o professor, ou 

mais amplamente a escola, tem o  

dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 
populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática comunitária – 
mas também, [...] discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em 
relação com o ensino dos conteúdos. [...] Por que não discutir com os alunos a 
realidade concreta a que se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina? [...] 
Por que não estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares 
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? 
(FREIRE, 2011, p. 31). 

A partir dessas reflexões e evocando a preocupação de Freire, faço o seguinte 

questionamento, utilizando as palavras de Meyer, Caldeira e Malheiros (2011, p. 33): “Como 

é que podemos confrontar o mundo real com o universo da Matemática?” Ou, ainda, como 

trabalhar na sala de aula com uma Matemática que tenha significado para o aluno para que ele 

possa perceber a relação com a sua realidade a fim de favorecer a aprendizagem?  

E, para prosseguir nessa tessitura, introduzo o fio da relação do jovem com o saber. 
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7 DANDO PROSSEGUIMENTO AO CRUZAMENTO DOS FIOS DE TRAMA: A 

RELAÇÃO DO JOVEM COM O SABER 

 

 

Aprender para viver com outros homens com quem o mundo é partilhado. Aprender 
para apropriar-se do mundo, de uma parte desse mundo, e para participar da 
construção de um mundo pré-existente. Aprender em uma história que é, ao mesmo 
tempo, profundamente minha, no que tem de única, mas que me escapa por toda a 
parte. Nascer, aprender, é entrar em um conjunto de relações e processos que 
constituem um sistema de sentido, onde se diz quem eu sou, quem é o mundo, quem 
são os outros (CHARLOT, 2000, p. 53). 

Para Bernard Charlot, essa é uma condição que faz do homem um sujeito em constante 

interação, todo o tempo partilhando o mundo com os outros. E essa condição se estabelece 

desde o nascimento, uma vez que “nascer significa ver-se submetido à obrigação de aprender" 

(CHARLOT, 2000, p. 53). A história do gênero humano exige que seja feito um movimento, 

“longo, complexo, nunca completamente acabado”, no sentido de que o sujeito “[...] se 

aproprie do mundo [preexistente] e construa a si mesmo, se eduque e seja educado” 

(CHARLOT, 2000, p. 49). 

As pesquisas de Charlot e de sua equipe (ESCOL – Educação, Socialização e 

Coletividades Locais) sobre a relação com o saber buscam “compreender como o sujeito 

categoriza, organiza seu mundo, como ele dá sentido à sua experiência e especialmente à sua 

experiência escolar [...], como o sujeito apreende o mundo e, com isso, como se constrói e 

transforma a si próprio” (CHARLOT, 2005, p. 41).  

Segundo Charlot, o processo de aprender envolve tornar-se um membro da espécie 

humana (hominizar-se), um ser humano único (singularizar-se) e um membro de uma 

comunidade, ocupando nela um lugar (socializar-se). No entanto, destaca esse autor que o 

sujeito é sempre simultaneamente singular e social (CHARLOT, 2005). É um ser que pertence 

a um grupo social, possuindo, então, uma posição social e, no decorrer da vida, produz 

sentidos e significados sobre si e o mundo, construindo dessa forma sua singularidade. 

Relação do jovem com o saber 
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Nessa perspectiva, o sujeito não pode ser analisado apenas em termos de sua posição 

social, sendo preciso “levar em consideração o sujeito na sua singularidade de sua história e 

atividades que ele realiza” (CHARLOT, 2005, p. 40). Cada aluno pertence a um grupo, uma 

posição social, mas cada um interpreta o mundo e age no mundo, buscando construir a melhor 

situação possível a partir de sua maneira de viver. 

Então, que relação com o saber é essa que aborda Charlot? Em primeiro lugar, que 

saber é esse? Em segundo lugar, que relação é essa? 

Para definir o saber, Charlot (2000) apresenta os conceitos de saber e aprender. O 

primeiro significa um conteúdo intelectual, no sentido restrito da palavra; o segundo tem um 

significado mais amplo: pode ser adquirir um saber (aprender Matemática, a Gramática, a 

História da Arte, etc.), dominar um objeto ou uma atividade (aprender a nadar, a andar de 

bicicleta, etc.) e pode aprender formas de se relacionar com os outros no mundo (como 

cumprimentar as pessoas, ter boas maneiras, etc.). Segundo Charlot (2000, p. 86), por 

“relação com o saber” designa-se a relação com “o aprender”, qualquer que seja a figura do 

aprender e não apenas a relação com um conteúdo intelectual, que se constitui apenas em uma 

das maneiras de aprender. 

Para o pesquisador, a relação com o saber é o conjunto de relações que o sujeito 

estabelece com um objeto, uma atividade, uma situação, uma pessoa etc., relação com a 

linguagem, com o tempo, com a atividade no mundo, relação com os outros e consigo mesmo 

como mais ou menos capaz de aprender determinada coisa em tal situação. “Não há saber que 

não esteja inscrito em relações de saber” (CHARLOT, 2000, p. 63), ou seja, não se pode 

pensar o saber (ou “o aprender”) sem considerar o tipo de relação que se supõe para construir 

ou alcançar esse saber. Assim, as relações de saber são, mais amplamente, relações sociais. 

Com referência à relação com o saber o autor ainda esclarece: 

Mas é preciso ter cuidado: relação com o saber não é uma resposta, é uma forma de 
perguntar. Na França, já ouvi professores dizendo: ele fracassa porque não tem 
relação com o saber. É um erro: cada um tem uma relação com o saber, inclusive 
quando não gosta de estudar. [...] O problema não é dizer se a relação do aluno com 
o saber é “boa” ou não, mas, sim, entender as contradições que o aluno enfrenta na 
escola. Ele vive fora da escola formas de aprender que são muito diferentes daquelas 
que o êxito escolar requer. Essas contradições é que se deve tentar entender 
(CHARLOT in REGO E BRUNO, 2010, p. 151). 

E para que o aluno se aproprie do saber, para que construa competências cognitivas, é 

preciso que estude, se engaje em uma atividade intelectual e se mobilize intelectualmente. 
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Sobre esse processo de mobilização, Charlot (in REGO E BRUNO, 2010, p. 151) 

destaca que “só aprende quem estuda, quem tem uma atividade intelectual. Mas só faço um 

esforço intelectual se a atividade tem sentido para mim e me traz uma forma de prazer. 

Portanto, a questão da atividade, do sentido e do prazer é central”. 

Dizendo de outra maneira, Charlot (in REGO E BRUNO, 2010, p. 152) faz a seguinte 

declaração: “Para aprender, devo me mobilizar numa atividade intelectual. Qual é o motor 

dessa mobilização? Um desejo. Mas como se pode ter um desejo por um teorema de 

matemática ou uma fórmula de química? [...] um ensino é interessante quando um conteúdo 

intelectual encontra um desejo profundo”. 

Dessa forma, no dizer de Charlot (2006), a questão fundamental a ser resolvida por 

aquele que ensina é saber como provocar uma mobilização intelectual daquele que aprende. A 

razão não é mobilizada espontaneamente, imediatamente e da mesma forma por todas as 

pessoas que encontram uma oportunidade de aprender. O problema pedagógico fundamental 

está aí: obter, de uma forma ou de outra, uma mobilização intelectual do aluno. 

Em pesquisas de campo, Charlot e sua equipe identificaram que o "direcionar-se para 

o saber" pressupõe um movimento de mobilização - e não simplesmente de motivação. 

Conforme explica Jaime Giolo23: "O conceito de mobilização se refere à dinâmica interna, 

traz a ideia de movimento e tem a ver com a trama dos sentidos que o aluno vai dando às suas 

ações", enquanto que a motivação “tem a ver com uma ação externa, enfatizando o fato de 

que se é motivado por alguém ou algo". 

Nesse sentido, independentemente do que o professor faça, penso que ele não pode 

aprender no lugar do aluno. Não havendo mobilização do aprendiz, não haverá aprendizagem, 

ou seja, só o aluno pode fazer aquilo que produz conhecimento, e o professor só pode ser o 

mediador nesse processo, sempre com um coeficiente de incerteza. Nesse contexto, o trabalho 

do professor não é ensinar, é fazer algo para que o aluno aprenda. 

Mas, então o que fazer para provocar essa mobilização? Como acionar nos alunos 

mecanismos de interesse pelo saber? As pesquisas de Bernard Charlot ainda devem uma 

resposta mais completa para essas perguntas, entretanto o que o autor aponta é que, quanto 

                                                 
23 Professor titular da pós-graduação em Educação da Universidade de Passo Fundo (UPF) e estudioso do 
pensamento de Charlot. Reportagem de Nova Escola, disponível em: 
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-inicial/bernard-charlot-ensinar-significado-mobilizar-
alunos-476454.shtml Atualmente é reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS. 
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mais significativo for o que está sendo ensinado, mais o aluno se põe em movimento, se 

mobiliza para se relacionar sobre aquele conteúdo. 

Mas essa situação, que seria a ideal, não é a predominante. Conforme a reportagem de 

Nova Escola (edição 223 - Junho/Julho 2009), os estudos de Charlot revelam que a maioria 

dos estudantes - quase 80% deles - só vê sentido em ir à escola para conseguir um diploma, 

ter um bom emprego e ganhar dinheiro e levar uma vida tranquila. Nesse discurso, não há a 

menção ao fato de aprender. Afirma o pesquisador: "Esses jovens que ligam escola e 

profissão sem referência ao saber, estabelecem uma relação mágica com ambos. Além disso, 

sua relação cotidiana com o estudo é particularmente frágil na medida em que aquilo que se 

tenta ensinar a eles não faz sentido em si mesmo, mas somente em um futuro distante" 

(PINHEIRO, 2009, p. 2). 

Conclui a reportagem que recuperar o sentido do aprender e o prazer em estudar está 

entre os desafios de hoje. A atividade escolar precisa se apresentar de forma significativa, 

prazerosa, para merecer o esforço intelectual dos alunos no sentido de se apropriarem dos 

saberes produzidos pela humanidade.  

O que não basta para Charlot é dar a situação por resolvida ao justificar o desinteresse 

ou o fracasso de alunos por causa da classe social da família ou das carências culturais 

inerentes à origem deles. Sobre isto afirma o autor: 

As sociologias da reprodução têm estabelecido a existência de uma correlação 
estatística entre as posições sociais dos pais e as posições escolares dos filhos. [...] se 
certas crianças fracassam na escola, seria “por causa” de sua origem familiar; e, 
hoje, de sua origem “cultural”, isto é, “étnica” (2000, p. 23-24). 

Continua Charlot afirmando que “É verdade que o fracasso escolar tem alguma relação 

com a desigualdade social. Mas isso não permite, em absoluto, dizer-se que ‘a origem social é 

a causa do fracasso escolar’!” (2000, p. 24). E pensar de maneira determinista lança uma 

leitura negativa sobre a realidade. Em vez disso, ele sugere uma leitura positivas do indivíduo, 

levando em conta sua história de vida, seus desejos e suas atividades cotidianas. 

Charlot reconhece que determinados alunos não conseguem adquirir certos 

conhecimentos, muitas vezes não têm a base necessária para apreendê-los e frequentemente 

esses alunos são provenientes de famílias populares. No entanto, é preciso entender que essa 

deficiência decorre de uma relação que não está sendo bem resolvida, é preciso considerar as 

singularidades que envolvem todos nessa relação. É uma questão da relação com o saber.  

 Pensando assim, Charlot destaca:  
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Para analisarmos o fracasso escolar, devemos levar em consideração:  
- o fato de que ele “tem alguma coisa a ver” com a posição social da família – sem 
por isso reduzir essa posição a um lugar em uma nomenclatura socioprofissional, 
nem a família a uma posição;  
- a singularidade e a história dos indivíduos;  
- o significado que eles conferem à sua posição (bem como à sua história, às 
situações que vivem e à sua própria singularidade);  
- sua atividade efetiva, suas práticas;  
- a especificidade dessa atividade, que se desenrola (ou não) no campo do saber 
(2000, p. 23). 

Nessa perspectiva, não basta apenas que este jovem esteja matriculado na escola, é 

preciso que ele seja sujeito de sua história escolar. É preciso que os saberes do senso comum 

que ele já possui e os conhecimentos a serem construídos no espaço escolar estabeleçam 

relações consigo mesmo, com os outros e com o mundo. Só assim a aprendizagem fará 

sentido para estes sujeitos. 

Dessa forma, o pensamento de Charlot nos remete à imperiosa necessidade de uma 

maior atenção aos processos didático-pedagógicos que se desenvolvem nos espaços das salas 

de aula de EJA, especialmente com o intuito de oportunizar que os alunos exercitem a 

construção e a aplicação de ideias e conceitos matemáticos, na busca da atribuição de sentido 

ao que estão fazendo.  

Nessa perspectiva, prossigo tecendo esta trama, entremeando agora o fio da 

aprendizagem significativa. 
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8 MAIS UM FIO DE TRAMA NESSA TESSITURA: TEORIA DA A PRENDIZAGEM 

SIGNIFICATIVA 

 

 

Nessa perspectiva, um ponto de ligação na tecelagem deste projeto constitui-se na 

Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS), segundo a concepção de David Ausubel. 

Conforme a literatura estudada sobre essa teoria, quando ocorre a aprendizagem significativa 

o que é aprendido permanece na memória durante anos e disponível para a facilitação de 

novas aprendizagens, pois o conteúdo assimilado dessa forma possui um alto poder de 

transferência, ou seja, ele possibilita ao aluno aplicá-lo quer no estudo de outros conceitos, 

quer na resolução de problemas (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980).   

A aprendizagem significativa dos conteúdos matemáticos se constitui em um dos 

objetivos que nós educadores matemáticos buscamos. Tal aprendizagem se caracteriza pelo 

fato do aluno estabelecer uma ligação não arbitrária e substantiva entre aquilo que ele já 

conhece e os novos conhecimentos a serem aprendidos (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 

1980). 

Ausubel (1980, prefácio p. ix) nos diz que se ele tivesse que reduzir toda a psicologia 

educacional a um único princípio, diria isto: “o fator isolado mais importante que influencia a 

aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os 

seus ensinamentos”. 

Nesse contexto, a consciência tem papel preponderante, pois é pela sua ampliação e 

aprofundamento que o sujeito passa da condição de passivo para a de ativo, dotado de 

responsabilidade e participativo, atribuindo significado24 aos objetos que o rodeiam (MAY, 

                                                 
24 Conteúdo consciente diferenciado e rigorosamente articulado, que se desenvolve como um produto de 
aprendizagem simbólica significativa ou que pode ser evocado por um símbolo ou grupo de símbolos, após este 

Aprendizagem significativa 
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1973a, apud MOREIRA e MASINI, 1982). Esse psicólogo diz ainda que no âmago da 

consciência temos a intencionalidade; ela é a ligação entre Sujeito e Objeto. Se for a uma loja 

ver uma roupa para usar em uma formatura, percebo-a de modo diferente do que se tivesse 

apenas o objetivo de olhar vitrines.  

Nessa perspectiva, a teoria de Ausubel (1980) propõe estudar o ato da formação de 

significados ao nível da consciência ou, em outras palavras, estudar o ato da cognição. À 

medida que o indivíduo se situa no mundo, estabelece significados à realidade em que se 

encontra, os quais são pontos de partida para a atribuição de outros significados. Dessa forma, 

origina-se a estrutura cognitiva – os primeiros significados - consistindo nos “pontos básicos 

de ancoragem” dos quais decorrem outros significados (MOREIRA e MASINI, 1982, p. 3). 

A aprendizagem é encarada, segundo essa teoria, como um processo de 

armazenamento de informação, condensação em classes mais genéricas de conhecimentos, 

que são incorporados a uma estrutura cerebral do indivíduo, de modo que essa possa ser 

manipulada e utilizada no futuro.  

Para Ausubel (1980), aprendizagem significa organização e integração do material na 

estrutura cognitiva, a qual se constitui no conteúdo total de ideias de um certo indivíduo e sua 

organização, é o complexo organizado que decorre dos processos de aquisição e utilização do 

conhecimento. 

Na medida em que conceitos relevantes estejam adequadamente claros e disponíveis 

na estrutura cognitiva do indivíduo, novas ideias e informações podem ser aprendidas e 

retidas. Esses conceitos anteriormente aprendidos, aos quais Ausubel define como 

subsunçores25, funcionam como ponto de ancoragem para o novo material de aprendizagem, 

podendo resultar em crescimento e elaboração desses conceitos iniciais, localizados no 

domínio da capacidade intelectual do indivíduo.  

Esse processo interativo, segundo Ausubel (1980), é a aprendizagem significativa, que 

se constitui em uma experiência consciente, que acontece quando sinais, símbolos, conceitos e 

                                                                                                                                                         

ter sido relacionado à estrutura cognitiva de maneira substantiva e não-arbitrária, incluindo significado 
denotativo e conotativo (MOREIRA e MASINI, 1982, p. 104). 
25 Subsunçor constitui uma ideia-âncora (conceito ou proposição) mais ampla, que funciona como subordinador 
de outros conceitos na estrutura cognitiva e como ancoradouro no processo de assimilação. Como resultado 
dessa interação (ancoragem), o próprio subsunçor é modificado e diferenciado. 
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proposições potencialmente significativos26 são relacionados à estrutura cognitiva e nela 

incorporados. A nova informação passa a ter significado e o subsunçor fica mais diferenciado.  

A teoria ausubeliana sustenta que  

o desenvolvimento cognitivo é um processo dinâmico no qual novos e velhos 
significados estão constantemente interagindo e resultando numa estrutura cognitiva 
mais diferenciada, que tende a uma organização hierárquica na qual os conceitos e 
proposições mais gerais ocupam o ápice da estrutura e assimilam, progressivamente, 
proposições e conceitos menos inclusivos, assim como dados factuais e exemplos 
específicos (MOREIRA e MASINI, 1982, p. 97-98). 

Segundo Moreira e Masini (1982), os cognitivistas defendem que a aprendizagem de 

material significativo é, sobretudo, um recurso humano para a aquisição e retenção de uma 

vasta quantidade de ideias e informações de um corpo de conhecimentos. Nesse sentido, o 

desenvolvimento de habilidades, que tornam possível adquirir e reter novos conceitos na 

estrutura cognitiva capacitará o sujeito para a aquisição de significados. 

Embora Ausubel focalize, primordialmente, a aprendizagem cognitiva, sua teoria tem 

“fortes componentes afetivos” (MOREIRA e MASINI, 1982, p. 90), pois considera o 

processo de aquisição de significados como idiossincrático, que parte de onde o sujeito está, 

do que ele já sabe, e condiciona a aprendizagem significativa a uma predisposição do 

aprendiz.  

Predisposição para aprender e aprendizagem significativa guardam entre si uma 
relação praticamente circular: a aprendizagem significativa requer predisposição 
para aprender e, ao mesmo tempo, gera este tipo de experiência afetiva. Atitudes e 
sentimentos positivos em relação à experiência educativa têm suas raízes na 
aprendizagem significativa e, por sua vez, a facilitam (MOREIRA, 1999, p. 104). 

Em contraste com a aprendizagem significativa, Ausubel define aprendizagem 

mecânica como sendo a aprendizagem de novos conhecimentos com pouca ou nenhuma 

relação com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Nesse caso, a nova 

informação não interage com a já armazenada, ou seja, ela não se liga a conceitos subsunçores 

específicos. A memorização da tabuada, em Matemática, pode ser um exemplo típico de 

aprendizagem mecânica.  

No entanto, Ausubel não estabelece oposição entre a aprendizagem mecânica e a 

significativa, mas as vê como um continuum. Para ele, a aprendizagem mecânica é inevitável 

no caso de conceitos inteiramente novos para o aluno, mas, posteriormente, ela se 

                                                 
26 Uma tarefa de aprendizagem que pode ser aprendida significativamente por ser logicamente significativa e 
pela possibilidade de se ligar a ideias existentes na estrutura cognitiva de um aprendiz em particular. 
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transformará em significativa, na medida em que alguns elementos de conhecimento, 

relevantes a novas informações na mesma área, passem a funcionar como subsunçores que 

vão ficando cada vez mais elaborados em aprendizagens subsequentes. “Por exemplo, a 

simples memorização de fórmulas situar-se-ia em um dos extremos desse continuum (o da 

aprendizagem mecânica), enquanto a aprendizagem de relações entre conceitos poderia estar 

no outro extremo (o da aprendizagem significativa)”, conforme afirma Moreira (1999, p. 14). 

Objetivando acelerar esse processo, Ausubel sugere a manipulação da estrutura 

cognitiva do aluno através do uso de organizadores prévios (MOREIRA e MASINI, 1982, p. 

11). Esses são informações e recursos introdutórios, que devem ser apresentados antes dos 

conteúdos do currículo, uma vez que têm a função de servir de elo entre o que o aluno já sabe 

e o que ele deve aprender de forma significativa. Os organizadores se tornarão mais eficazes 

se forem apresentados no início das tarefas de aprendizagem para que suas propriedades 

possam integrar-se como elemento atrativo para o aluno, visando provocar o interesse e 

desejo de aprender. Sua formulação deve contar com um vocabulário bastante familiar ao 

aluno, de modo que, sua organização, bem como a aprendizagem sejam consideradas como 

material de valor pedagógico. 

Para que a aprendizagem significativa ocorra, o autor assinala a necessidade de duas 

condições essenciais. Em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma disposição para aprender: se 

o indivíduo quiser memorizar o conteúdo arbitrária e literalmente, então a aprendizagem será 

mecânica. Em segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser potencialmente 

significativo, ou seja, ele tem que ser lógica e psicologicamente significativo. O significado 

lógico depende da natureza do conteúdo e o significado psicológico é uma experiência 

particular de cada indivíduo. Cada aluno faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado 

ou não para si próprio. 

Somente dessa forma é que se dará a verdadeira compreensão de conceitos e 

proposições, o que implica na posse de significados claros e intransferíveis.  

Segundo a teoria de Ausubel, na aprendizagem significativa há três vantagens 

essenciais em relação à mecânica. Em primeiro lugar, o conhecimento que se adquire de 

maneira significativa é retido e lembrado por mais tempo. Em segundo, aumenta a capacidade 

de aprender outros conteúdos de uma maneira mais fácil, mesmo se a informação original for 

esquecida. E, em terceiro, uma vez esquecida, facilita a aprendizagem seguinte – a 

“reaprendizagem”, para dizer de outra maneira.  
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A explicação dessas vantagens está nos processos específicos por meio dos quais se 

produz a aprendizagem significativa onde se implica, como um processo central, a interação 

entre a estrutura cognitiva prévia do aluno e o conteúdo de aprendizagem. Essa interação 

traduz-se em um processo de modificação mútua tanto da estrutura cognitiva inicial como do 

conteúdo que é preciso aprender, constituindo o núcleo da aprendizagem significativa, o que é 

crucial para entender as propriedades e a potencialidade. 

A teoria ausubeliana distingue ainda duas dimensões: a aprendizagem por descoberta e 

a aprendizagem por recepção, as quais não devem ser confundidas com a distinção entre 

aprendizagem significativa e mecânica. 

Segundo Ausubel, na aprendizagem receptiva o que deve ser aprendido é apresentado 

ao aprendiz em sua forma final; já na aprendizagem por descoberta o conteúdo principal a ser 

aprendido deve ser descoberto pelo aprendiz. Entretanto, após a descoberta, a aprendizagem 

só será significativa se o conteúdo descoberto estabelecer ligações com conceitos subsunçores 

relevantes já existentes na estrutura cognitiva.  

Ou seja, por recepção ou por descoberta, a aprendizagem só será significativa, 

segundo a teoria de Ausubel, se o novo conteúdo incorporar-se, de forma não-arbitrária e não 

literal, à estrutura cognitiva. “Isso significa que aprendizagem por descoberta não é, 

necessariamente, significativa, nem aprendizagem por recepção é, obrigatoriamente, 

mecânica”, conforme afirma Moreira (1999, p. 15). Vai depender da maneira como a nova 

informação é armazenada na estrutura cognitiva. 

Na perspectiva da aprendizagem significativa, entendo que a ação educativa deve 

partir do nível de desenvolvimento dos alunos, os quais trazem uma bagagem de vivências na 

qual tem acumulado os conhecimentos já adquiridos (conhecimentos prévios), construídos em 

seus esquemas cognitivos. A construção de novas aprendizagens cognitivas implica a 

interação daquilo que o aluno já sabe com os conhecimentos novos, quer dizer, o antigo com 

o novo. Dessa forma, faz-se necessária a participação ativa do próprio aluno na aquisição de 

conhecimentos, de maneira que eles não sejam uma repetição ou cópia dos formulados pelo 

professor ou pelo livro didático, mas uma reelaboração pessoal. 

No seguimento, amarro o fio da aprendizagem significativa ao fio da modelagem 

matemática para dar continuidade à tessitura deste projeto. 
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9 SABERES EM FIOS QUE TECEM A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: A 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

 

Segundo o estudo de Silveira (2007, p. 45-46), a Modelagem Matemática tem recebido 

várias denominações pelos pesquisadores, tais como: “abordagem metodológica”, “estratégia 

de ensino e aprendizagem”, “ambiente de ensino e aprendizagem”, “alternativa pedagógica” 

etc.  

No Brasil, a história da Modelagem na Educação Matemática tem início ao final da 

década de 1970, época em que era utilizada em disciplinas como Matemática Aplicada na 

UNICAMP, Campinas – SP, e também na PUC, no Rio de Janeiro - RJ. Já nos anos 80, a 

Modelagem ganhou força através dos Professores da UNICAMP Ubiratan D’Ambrósio e 

Rodney Carlos Bassanezi, os quais ministravam aulas e orientavam trabalhos no Programa de 

Pós-Graduação em Educação Matemática da UNESP, Rio Claro. Desde então, estudos sobre a 

Modelagem na Educação Matemática têm surgido e diversos autores têm utilizado diferentes 

perspectivas para definir o que vem a ser Modelagem Matemática na Educação Matemática. 

Como já vimos, o ensino de Matemática estruturou-se, ao longo da história, 

resumidamente da seguinte forma: “enunciado – demonstração – aplicação” (BASSANEZI, 

2009, p. 36); um ensino totalmente desvinculado da realidade, a partir da enunciação e 

demonstração pura dos teoremas e conceitos matemáticos e da explicação de exemplos 

seguida de uma série de exercícios para a fixação dos conteúdos. 

No entanto, no processo de transformação da Educação Matemática com o surgimento 

de novas tendências para o ensino de Matemática - como exemplo a Resolução de Problemas 

e a Modelagem -, tem sido defendido o ensino voltado para a aprendizagem significativa, que 

considere a própria realidade do educando e numa perspectiva de educação crítica.  

Modelagem Matemática 
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Então, na aprendizagem da Matemática os alunos precisam, a partir de situações 

vinculadas ao seu cotidiano, ao cotidiano da escola e ao de sua comunidade, se apropriar de 

conhecimentos, ideias, atitudes, valores etc. de forma crítica e reflexiva para que tenham 

condições de atuar criticamente na sociedade na perspectiva de sua transformação.   

Bassanezi (2009, p. 36) afirma que uma das intenções da Modelagem na Educação 

Matemática é fazer com que os alunos se preparem “para a vida real como cidadãos atuantes 

na sociedade, competentes para ver e formar juízos próprios, reconhecer e entender exemplos 

representativos de aplicações de conceitos matemáticos”.  

Nessa perspectiva e com o sentido de refletir um pouco mais sobre a Modelagem 

Matemática, fui buscar na literatura referências a esse respeito. Encontrei alguns pontos de 

apoio nos argumentos colocados por Blum (1989, apud BASSANEZI, 2009). Um deles situa, 

dentre os argumentos para a inclusão da modelagem no ensino-aprendizagem de Matemática, 

um denominado intrínseco, segundo o qual “a inclusão de modelagem, resolução de 

problemas e aplicações fornecem ao estudante um rico arsenal para entender e interpretar a 

própria matemática em todas as suas facetas” (BASSANEZI, 2009, p. 37). 

Ainda, segundo Blum (1989, apud BASSANEZI, 2009, p. 36-37), os argumentos 

formativo e de competência crítica envolvem o desenvolvimento de capacidades em geral dos 

estudantes, desde as atitudes até a sua percepção como “cidadãos atuantes na sociedade, 

competentes para ver e formar juízos próprios”. 

Os argumentos de utilidade e de aprendizagem guardam uma relação intrínseca com a 

própria Matemática, pois o primeiro enfatiza que o aluno perceberá o conhecimento 

matemático como uma “ferramenta para resolver problemas em diferentes situações e áreas” 

(BLUM, 1989, apud BASSANEZI, 2009, p. 36) e o segundo assevera que o processo de 

modelagem facilita “ao estudante compreender melhor os argumentos matemáticos, guardar 

os conceitos [...] e valorizar a própria matemática” (BLUM, 1989, apud BASSANEZI, 2009, 

p. 37). 

Segundo Meyer, Caldeira e Malheiros (2011, p. 51), ao utilizarem a Modelagem, “os 

professores estarão trabalhando com a problemática social que esses alunos estão vivendo, e é 

valendo-se dessa realidade que vão construir um currículo, construir um programa de 

atividades em aula – e fora dela”. É uma forma de ensino em que não há uma ordem rígida de 

conteúdos para ser seguida, é a situação-problema do mundo real que poderá determinar o 
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conteúdo a ser estudado – levando-se em conta o programa básico da série – na perspectiva de 

se fazer uso da Matemática como uma ferramenta para a compreensão dessa realidade.  

Nesse particular, o professor pode passar por uma situação de insegurança, de risco, de 

incerteza, pois não terá o apoio de um livro didático para seguir, não terá mais a lista 

sequencial de conteúdos para acompanhar e nem um cronograma de atividades previamente 

organizado. 

As aulas de Matemática com o uso da Modelagem apresentam uma dinâmica diferente 

do ensino tradicional, pois os papéis dos atores envolvidos – professor e alunos – alteram 

sensivelmente. Conforme Meyer, Caldeira e Malheiros (2011, p. 51-54), ao primeiro caberá o 

papel de orientador, de início instigando a escolha do tema (situação-problema). No decorrer 

do processo deverá tomar para si a tomada de decisão para o encaminhamento das aulas 

futuras e também terá a responsabilidade de instrumentalizar os alunos, ensinando os 

conteúdos matemáticos advindos da necessidade de compreender a situação escolhida.  

Ao aluno, ator principal desse processo, caberá um papel expresso numa 

imprescindível participação e reside aí mais um desafio para o professor: estimular os alunos 

para que abandonem o emudecimento, pois com suas vozes estarão fazendo uma outra 

Matemática, aquela que não está pronta, que será problematizada a partir da realidade e que 

precisa de alunos que simplesmente falem, discutam, pesquisem, deduzam, questionem, 

contribuam, enfim, que enxerguem o mundo que os rodeia.  

E, ainda, segundo Bassanezi (2009, p. 38) o mais importante na modelagem “não é 

chegar imediatamente a um modelo bem sucedido”, mas o caminho, as etapas, “onde o 

conteúdo matemático vai sendo sistematizado e aplicado”, e isso “não mais se dá no sentido 

único do professor para o aluno, mas como resultado da interação do aluno com seu ambiente 

natural”. 

Nessa perspectiva, o trabalho com Modelagem Matemática vai ao encontro da 

proposta curricular para a EJA, emanada do Ministério da Educação, que preceitua: 

O processo de ensino e aprendizagem deve centrar-se na análise e na interpretação 
de situações, na busca de estratégias de solução, na análise e comparação entre 
diversas estratégias, na discussão de diferentes pontos de vista e de diferentes 
métodos de solução. Desse modo, pode-se favorecer não só o domínio das técnicas, 
mas também o de procedimentos como a observação, a experimentação, as 
estimativas, a verificação e a argumentação (BRASIL, 2001, p. 102). 
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Na sequência dessas leituras teóricas, no próximo capítulo, ou no próximo fio da 

trama, apresento os enlaces metodológicos discorrendo sobre o caminho percorrido para a 

tessitura desta pesquisa. 
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10 UMA TRAMA: CONTANDO O CAMINHO PERCORRIDO NA TESS ITURA DA 

PESQUISA 

 

 

Entendo que desenvolver a parte do texto acerca do caminho metodológico significa 

tecer um espaço para que venha a acontecer o “enlace de uma malha teórica com dados 

empíricos, é sempre uma articulação do lógico com o real, do teórico com o empírico, do 

ideal com o real” (SEVERINO, 2007, p. 100), ou seja, a metodologia para que se consiga 

completar um entendimento sobre uma determinada problemática que envolve um objeto.  

Dessa maneira, esta parte do texto procura dar a conhecer o percurso realizado, que 

está impregnado pela minha visão de mundo e de vida, pois segundo Severino (2007, p. 100), 

“toda modalidade de conhecimento realizado por nós implica uma condição prévia, um 

pressuposto relacionado a nossa concepção da relação sujeito/objeto”. E, por outro lado, esse 

percurso não é direto e simples como uma linha reta, pois envolve o trato com as 

peculiaridades do modo de ser humano, denotando a complexidade dessa relação.  

Nesse sentido, esta investigação é tecida por meio de uma abordagem qualitativa, pois 

segundo Ludke e André (1986, p. 13), essa abordagem “envolve a obtenção de dados 

descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o 

processo do que o produto e se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”.  

Nessa linha, considero imprescindível a aproximação com os sujeitos da pesquisa por 

meio de um contato direto e interativo, de forma a perceber o aluno de EJA no seu espaço 

escolar, observando os significados que atribui às suas experiências cotidianas de 

aprendizado, sua linguagem, suas produções e suas formas de interações.  

Estudo de caso 

Abordagem 
qualitativa 

Vozes dos sujeitos 

Análise Textual 
Discursiva 
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10.1 Observando o contexto da tessitura 

Na perspectiva de uma abordagem qualitativa, desenvolvi um estudo de caso, pois 

penso ser um instrumento valioso para investigar o fenômeno da juvenilização da EJA e da 

questão do ensino de Matemática em seu contexto real – a sala de aula, pois essa metodologia 

aponta para o contato direto com os sujeitos, no seu próprio ambiente, o que possibilita, como 

afirma André (2013, p. 65) : 

[...] descrever ações e comportamentos, captar significados, analisar interações, 
compreender e interpretar linguagens, estudar representações, sem desvinculá-los do 
contexto e das circunstâncias especiais em que se manifestam. Assim, permitem 
compreender não só como surgem e se desenvolvem esses fenômenos, mas também 
como evoluem num dado período de tempo. 

A opção pelo estudo de caso tem relação com algumas características desta pesquisa. 

Primeiramente, por ser uma pesquisa de campo; segundo, por ser realizada em determinada 

turma; terceiro, por ser um caminho que possibilita um estudo mais aprofundado. A proposta 

é buscar uma articulação entre o referencial teórico, os métodos de investigação e as reflexões 

produzidas pelos atores sociais, incluindo-me nessa categoria como responsável por essa 

articulação. 

Lüdke e André (1986, p. 17) argumentam que o estudo de caso é “o estudo de um caso 

[...] sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no desenrolar 

do estudo”. As pesquisadoras (1986) ainda consideram que o estudo de caso é uma pesquisa 

baseada no trabalho de campo e que traz aspectos que visam à descoberta de novos sentidos, 

isto é, o pesquisador deve estar atento aos novos elementos que possam emergir no decorrer 

do estudo; sua característica fundamental é ter o conhecimento como algo inacabado e em 

contínua construção.  

Nessa perspectiva, esse trabalho é um estudo in loco, definido em um contexto 

específico, que é uma turma da Etapa 3 da EJA de uma escola da rede pública estadual de um 

bairro da cidade de Pelotas-RS, com vinte e sete (27) alunos matriculados, da qual fui 

professora no primeiro semestre de 2013. 
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Figura 1 – Faixa etária dos alunos 
Fonte: autora. 

 

A Fig. 1 permite uma visualização da faixa etária dos alunos da Etapa 3, corroborando 

com o fenômeno da juvenilização da EJA, haja vista que 80% dos alunos apresentam idade 

entre 15 e 29 anos. A intenção é causar impacto visual chamando a atenção para o fato de que 

a educação de jovens e adultos não é mais a mesma de décadas passadas, em cujas salas de 

aula predominavam os alunos adultos e um número mínimo de jovens. Na atualidade, 

verifica-se a inversão desse cenário: a presença significativa de alunos adolescentes e jovens e 

um número mínimo de adultos. 

 

Figura 2 – Índices dos alunos que trabalham 
Fonte: autora. 

Relativamente à questão profissional (Fig. 2), a metade dos alunos dessa turma não 

trabalha. Associo esse dado ao número bastante significativo de sujeitos jovens, 

especialmente na faixa de 15 a 19 anos (69%), que buscam completar seus estudos justamente 

para poderem ingressar no mercado de trabalho. Eles precisam concluir pelo menos o Ensino 

Fundamental para que possam ter alguma perspectiva de emprego. A outra metade, a que 

trabalha, já está no mercado de trabalho e agora busca terminar seus estudos para poder 

almejar melhores ocupações, no dizer dos próprios alunos: “para recuperar o tempo perdido”. 
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Nas declarações dos alunos sobre os motivos pelos quais optaram pela EJA para 

continuar ou retomar seus estudos, percebi em muitos o sentimento de querer recuperar o 

tempo perdido. Até mesmo aqueles alunos mais jovens (entre 15 e 19 anos) expressam em 

suas falas essa questão: 

Para mim tirar os atrasados e ser alguém na vida. (15 anos) 
Porque já tenho idade bem avanssada. (17 anos) 
Para recuperar o tempo perdido. (46 anos e 34 anos) 
Para refazer os anos perdidos. (15 anos) 
Porque estou atrasado. (16 anos) 

Em outros alunos predomina a intenção de terminar os estudos o mais rapidamente 

possível, atraídos pela possibilidade de aceleração da aprendizagem, pois na EJA em cada ano 

letivo os educandos podem concluir duas séries escolares do ensino regular. Nessas 

declarações pode-se observar tal situação: 

Para poder avançar as séries mais depressa. (16 anos) 
Terminar o estudo rapidamente. (15 anos) 
Para acabar o colégio mais rápido. (17 anos) 
Para avançar as séries perdidas. (17 anos) 

Em um outro grupo de alunos constatei a vontade de estudar e de aprender, associada 

muitas vezes à oportunidade de conseguir um melhor posto de trabalho ou mesmo de 

conseguir um emprego. “Alunos e alunas da EJA percebem-se pressionados pelas demandas 

do mercado de trabalho e pelos critérios de uma sociedade onde o saber letrado é altamente 

valorizado” (FONSECA, 2002, p. 49).  

Infiro de suas falas a importância que atribuem à escola, como a instituição que lhes 

possibilitará galgar uma melhor situação em suas vidas. Penso que entendem, como é de 

senso geral, que o aumento da escolaridade coincide com maiores chances de conseguir um 

espaço no mundo do trabalho. Percebo que muitos deles “trazem para a escola  a esperança de 

que o processo educativo lhes confira novas perspectivas de auto-respeito, auto-estima, auto-

nomia” (FONSECA, 2002, p. 49). 

Porque quero ter uma boa oportunidade, ter um bom trabalho. (15 anos) 
Para poder conseguir um bom emprego. (26 anos) 
Para aprender. (21 anos) 
Porque quero passar e ter um futuro na vida. (16 anos) 
Por ter vontade de ingressar no mercado de trabalho. (40 anos) 
Para me desenvolver e ter oportunidade em serviços. (27 anos) 
Cansei de ficar calada, porque eu não sabia a maioria dos assuntos. (45 
anos) 
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Em maio de 2013, desenvolvi uma sequência de atividades na Etapa 3, utilizando a 

Modelagem Matemática, a qual tem como característica essencial a possibilidade de trabalhar 

com questões do cotidiano. Essa intervenção constituiu-se em uma experiência piloto para o 

estudo objeto desta pesquisa. 

As atividades desenvolveram-se no horário das minhas aulas de Matemática com a 

referida turma, no turno da noite, abrangendo 10 encontros de 45 minutos. Nesses encontros 

foram trabalhados os conceitos de Perímetro e Área, pois pela minha experiência percebo que 

de modo geral os educandos apresentam dificuldades em diferenciar esses dois conceitos, 

apesar da importância dos mesmos para a vida cotidiana.  

Também estão imbricados nessa atividade de Modelagem os conceitos de Geometria 

Plana, Unidades de Medida, Números Inteiros e Racionais e Cálculo de Área e Perímetro, 

bem como Proporcionalidade Direta e Escala. 

Para o desenvolvimento da prática escolar os alunos foram organizados em duplas e 

para cada uma foi entregue uma planta baixa27 de um apartamento popular do Programa 

Minha Casa Minha Vida28. Essa prática escolar deu origem ao produto técnico deste estudo, o 

qual apresento no Apêndice A. 

Foram constituídas 8 duplas, perfazendo então 16 alunos. Nessa etapa do ano (maio) já 

observei evasões e a infrequência de alguns alunos. Durante o desenvolvimento das atividades 

constatei o interesse e o envolvimento dos educandos em participar do trabalho – uma forma 

diferente daquela a que estavam acostumados. Observei alguns mais velhos ajudando outros 

mais jovens, que nem mesmo sabiam como utilizar a régua (erroneamente começavam a 

medir a partir do número 1 e, então, os resultados obtidos não conferiam com os de outros 

colegas). 

Preocupavam-se também com a avaliação: “Vai ter prova disso?”, “Como vai ser a 

prova?”. Tranquilizava-os respondendo que o mais importante era a efetiva participação deles, 

o desenvolvimento do trabalho, e que não se preocupassem, pois não haveria a tradicional 

                                                 
27 Planta Baixa: onde se especifica quase todo tipo de informação possível do projeto, informações de construção 
como locação da obra dentro do terreno e todo tipo de cota possível que mostre distâncias de largura e 
comprimento do ambiente. A cota é a linha onde marcamos os pontos que limitam um ambiente ou uma parede, 
especificando nessa seu valor. Normalmente o valor é dado em metros. 

28 O Minha Casa Minha Vida é um programa do Governo Federal que possibilita a aquisição da casa própria para 
famílias com renda mensal de R$ 1.600,00 a R$ 5.000,00. Em geral, esse Programa acontece em parceria com 
estados, municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos. 



90 

 

prova, que eu estaria acompanhando o desempenho de todas as duplas e auxiliando/orientando 

sempre que necessário. 

No dizer de Charlot (2000), trata-se de fazer uma leitura positiva da realidade. Uma 

leitura negativa explica o fracasso escolar pelo que o aluno não é e não fez, pelas suas 

carências. Uma leitura positiva é prestar atenção ao que fazem, conseguem e sabem da vida, e 

não somente às suas falhas. “A leitura positiva é antes de tudo uma postura epistemológica e 

metodológica” (p. 30). 

 Durante a atividade senti, também, um certo inconformismo de uma aluna na 

realização do trabalho. Isso aconteceu depois dos primeiros encontros. Conversei com ela, 

perguntando como estava se sentindo participando da atividade. Ela disse que parecia não 

estar estudando Matemática, que ela tinha parado muitos anos de estudar (32 anos) e que 

esperava outra coisa. Expliquei que a proposta era justamente a de buscar outra alternativa de 

estudo dos conhecimentos matemáticos de forma que os alunos pudessem trabalhar com 

elementos da realidade, que pudessem enxergar sentido no aprendizado. Ainda referi que ela 

estava fazendo operações e medições, analisando formas geométricas na planta baixa e que 

tudo isso é Matemática. 

 Ela continuou participando das atividades até o final, fazia perguntas, eu percebia o 

seu interesse e fez o desenho da planta de sua residência, o que culminou a experiência piloto. 

Penso que a atividade em si – por lidar com questões do cotidiano, portanto significativas – e 

também a nossa conversa a motivaram de alguma forma, o que a mobilizou para realizar as 

tarefas propostas. Charlot (2000), conforme já abordei, utiliza o termo mobilização 

preferencialmente ao termo motivação: 

O conceito de mobilização implica a ideia de movimento. Mobilizar é pôr em 
movimento; mobilizar-se é pôr-se em movimento. Para insistir nessa dinâmica 
interna é que utilizamos o termo “mobilização”, de preferência ao de “motivação”. 
A mobilização implica mobilizar-se (“de dentro”), enquanto que a motivação 
enfatiza o fato de que se é motivado por alguém ou por algo (“de fora”). É verdade 
que, no fim da análise, esses conceitos convergem: poder-se-ia dizer que eu me 
mobilizo para alcançar um objetivo que me motiva e que sou motivado por algo que 
pode mobilizar-me. Mas o termo mobilização tem a vantagem de insistir sobre a 
dinâmica do movimento (2000, p. 54-55).  

Ao final do primeiro semestre letivo de 2013, o grupo de alunos que constituía a Etapa 

3 avançou para a Etapa 429, sendo que a disciplina de Matemática passou a ser lecionada por 

uma outra professora. Não foi possível para a Direção da Escola manter esta pesquisadora 

                                                 
29 Etapa 4 corresponde ao 7º ano do Ensino Básico. 
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como professora da Etapa 4, de forma a continuar trabalhando com a turma com vistas ao 

andamento da pesquisa. 

Assim, com esse contratempo, conversei previamente com a minha orientadora, nos 

seminários de orientação, e apresentei a proposta à Professora titular da Etapa 4 e também à 

Direção da Escola de continuar o estudo com a referida turma em encontros a serem definidos 

oportunamente, em horários da disciplina de Matemática, o que foi bem recebido e 

aquiescido. 

Assim, voltei a encontrar a turma no segundo semestre de 2013 com o intuito de 

continuar o estudo, agora para a coleta de dados que me possibilitassem planejar o caráter 

descritivo da pesquisa.  

Porém, antes de trabalhar propriamente com entrevistas tive dois encontros com os 

alunos para um recordar das atividades realizadas no primeiro semestre de 2013 sobre 

Perímetro e Área. A duração de cada encontro foi de um tempo de aula (45 minutos). Nessas 

duas aulas recuperei o trabalho com a planta baixa, entregando um exemplar para cada aluno. 

Pedi que a observassem, que examinassem os elementos, as formas dos cômodos, e que 

utilizassem a régua para medir as dimensões. Em cada encontro trabalhei com um conceito: 

primeiro Perímetro, depois Área, também levei outras situações problema para que aplicassem 

esses conceitos. 

Nesse retorno ao trabalho com a turma (agora Etapa 4), observei que o grupo de 

alunos sofreu redução,  alguns por desistências, outros por reprovações. Uma aluna, inclusive, 

praticamente no final do semestre, optou por desistir da escola em função de ter conseguido 

emprego em um macroatacado, setor do comércio que aumenta as contratações nos finais de 

ano. No que se refere aos reprovados que então permaneceram na Etapa 3, esses eram 

justamente os alunos que já apresentavam faltas frequentes e não participaram da experiência 

piloto. 

Na tab. 1 apresento a caracterização dos sujeitos pesquisados, na qual os identifiquei 

por código para preservar o sigilo. 
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Tabela 1 – Caracterização dos sujeitos 

Nome Gênero Idade Vida escolar antes 
da EJA 

Motivo do ingresso na 
EJA 

A1 Feminino 15 
Estudava de dia no 
ano anterior, ensino 
regular. 

“Precisava ajudar a minha 
mãe em casa com minha 
irmã e também estava 
muito atrasada no 
Colégio.” 

A2 Feminino 22 

Parou de estudar 
porque engravidou, 
ficando fora da 
escola por 5 anos. 

“... retornei para me 
aperfeiçoar e ter mais 
oportunidades de 
emprego.” 

A3 Feminino 45 

Parou de estudar aos 
13 anos, porque 
precisou trabalhar; 
ficou 32 anos fora da 
escola. 

“Cansei de ficar calada, 
porque eu não sabia a 
maioria dos assuntos.” 
 

A4 Feminino 26 

Parou de estudar por 
causa da professora 
X que a reprovou por 
1 ponto em 
matemática, tendo 
sido aprovada nas 
demais disciplinas. 
Ficou 8 anos fora da 
escola. 

“Para poder conseguir um 
bom emprego.” 
 

A5 Masculino 35 

Parou de estudar para 
trabalhar de maneira 
a ajudar a família; 
ficou 20 anos fora da 
escola. 

“Voltei porque quero fazer 
Veterinária.” 

A6 Feminino 15 
Estudava de dia no 
ano anterior, ensino 
regular. 

“Porque eu estava muito 
atrasada por isso eu passei 
pra noite.” 

A7 Feminino 25 

Parou de estudar 
quando engravidou; 
ficou 11 anos fora da 
escola. 

“Quero aprender mais até 
mesmo pelo um trabalho 
melhor.” 

Fonte: autora. 

Segundo as declarações dos alunos pesquisados, a caracterização desses sujeitos 

corrobora os resultados dos estudos realizados acerca do ingresso dos adolescentes e jovens 

na EJA (BRUNEL, 2004; CARRANO, 2007; MONTANA, 2010): necessidade de ingressar 

no mercado de trabalho para ajudar a família, meninas que engravidam, o que altera 

completamente o seu contexto de vida passando a ter necessidade de estudar a noite, e 

também o desconforto de alguns de estudarem no diurno com alunos mais novos, sentindo-se 

já com idade avançada depois de repetências e evasão. 
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Definido o contexto da tessitura, motivada pelo momento da qualificação, reorganizei 

os fios transversais desta parte do estudo, dispondo inicialmente o objetivo geral e no 

seguimento a questão maior da pesquisa para uma melhor compreensão dos movimentos deste 

trabalho. Assim, destaco inicialmente o objetivo geral que move esta dissertação: 

Investigar alternativas de abordagem do ensino de Matemática na EJA na 

contemporaneidade. 

E a questão maior que instiga este estudo está assim definida: 

Poderá uma proposta pedagógica e investigativa que utiliza a Modelagem 

Matemática como uma alternativa para o ensino de Matemática na EJA juvenilizada - na 

perspectiva de uma aprendizagem significativa de conteúdos - motivar e mobilizar os 

sujeitos aprendizes? 

 

10.2 Buscando os fios para a tessitura 

Segundo André (2005, p. 51) há três grandes métodos de coleta de dados nos estudos 

de caso: “fazer perguntas (e ouvir atentamente), observar eventos (e prestar atenção no que 

acontece) e ler documentos”. Nessa linha, adotei os seguintes procedimentos metodológicos: 

pesquisa documental, observação participante e entrevista semi-estruturada individual e 

coletiva com os sujeitos, de forma a assegurar um estudo aprofundado e também para conferir 

maior credibilidade aos resultados.  

A pesquisa documental, de cunho descritivo ou explicativo, contribui para uma maior 

compreensão sobre o objeto de estudo. Para tanto, utilizei livros, artigos, documentos oficiais 

– leis, decretos, pareceres, resoluções, relatórios – e jornais.  

Tendo a preocupação em compreender melhor os diálogos da sala de aula de EJA, 

durante o tempo de docência na Etapa 3 e depois nos encontros agendados no segundo 

semestre de 2013 realizei observações que muito contribuíram para este estudo pois 

decorreram da participação in loco desta pesquisadora, como professora de Matemática, na 

vivência escolar do grupo em que foi realizada a pesquisa.  

Conforme combinado previamente, as entrevistas aconteceram mediante agendamento 

com a Direção da Escola e com a Professora Titular da Etapa 4 nos meses de novembro e 

dezembro de 2013. Como já expliquei anteriormente, nos primeiros encontros distribuí 
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material impresso referente à atividade sobre Perímetro e Área – a planta baixa – para que os 

alunos pudessem observar e fazer medições, de maneira a rever os conceitos trabalhados com 

esta pesquisadora no primeiro semestre de 2013.  

Na continuidade dos encontros, além de os alunos responderem por escrito à entrevista 

semiestruturada, realizei também uma entrevista coletiva, gravando as falas e posteriormente 

as transcrevi para a análise. A cada aluno da amostra foi entregue uma carta de anuência 

contendo o objetivo da investigação e o termo de livre consentimento para participar da 

pesquisa.  

 

10.3 Apreendendo o objeto de estudo: a análise dos dados 

Para entender como se entrecruzam os fios desta parte do estudo, utilizei o método de 

Análise Textual Discursiva (ATD). Segundo Moraes e Galiazzi (2007, p. 7), trata-se de “uma 

metodologia de análise de dados e informações de natureza qualitativa com a finalidade de 

produzir novas compreensões sobre os fenômenos e discursos”. Portanto, o propósito é 

compreender e reconstruir conhecimentos existentes sobre o tema investigado. 

De acordo com Moraes e Galiazzi (2007), podem-se apontar argumentos para a ATD 

em torno de quatro focos, sendo que os três primeiros compõem um ciclo, identificando-se 

como os elementos principais: 

1- Desmontagem dos textos - unitarização; 

2- Estabelecimento de relações entre os elementos unitarizados - categorização; 

3- Captando o novo emergente – comunicação; 

4- Processo auto-organizado do qual emergem novas compreensões. 

Na perspectiva de envolvimento e impregnação aprofundados com o material 

analisado, a partir de leituras iniciais, comecei a desmontagem das falas obtidas por meio das 

entrevistas com o objetivo de atingir pequenas unidades de significado, processo chamado de 

unitarização. Nesse processo, recortei trechos (chamados também de unidades de análise), 

colando-os em um arquivo à parte, com o cuidado de não deslocar o foco do texto original, e 

utilizei canetas de diferentes cores para distinguir palavras ou expressões significativas. Com 

a leitura das unidades em separado de seu texto, busquei realizar outras conexões, conforme 

as razões, tarefas ou pontos de vista expressos nessas unidades em relação ao objeto de 

estudo. 
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Por meio de uma compreensão mais aprofundada, o pesquisador reelabora as 

unidades, procurando perceber elementos aglutinadores que o auxiliarão na etapa de 

categorização. Segundo Moraes e Galiazzi (2007, p. 49), 

O momento da unitarização é um movimento desconstrutivo. Consiste numa 
explosão de ideias, uma imersão no fenômeno investigado, por meio do recorte e 
discriminação de elementos de base, tendo sempre como ponto de partida os textos 
constituintes do “corpus”.  

Paralelamente ao recorte ou fragmentação dos materiais do “corpus” utilizei 

codificações nas unidades de significado para preservar a identidade dos sujeitos, de forma a 

possibilitarem a relação das unidades e categorias construídas com os textos dos quais se 

originaram. Neste sentido, entendo que tais codificações facilitam a volta aos textos originais 

sempre que isso se fizer necessário. 

Na codificação utilizei os códigos A1, A2, até A7, sendo que a letra A designa Aluno, 

e o número que a acompanha indica cada um dos participantes da atividade – neste caso, sete 

alunos. Na tab. 2 apresento um recorte do início do processo de análise, ilustrando como 

acontece a unitarização. Na coluna Unidade de Significado, a título de exemplo, as questões 

estão identificadas por Q8, Q9, onde Q se refere à Questão e o número que segue corresponde 

a sua ordem no instrumento de pesquisa. 

 

Tabela 2 – Processo de unitarização 

Código Unidade de Significado Elemento Aglutinador 

A1 
[Q3] Eu achei muito diferente por que 
eu achei que a gente ia aprender 
contas. 

Metodologia 

A2 [Q3] Diferente e muito mais difícil. Metodologia 

A1 [Q8] É o contorno. Compreensão de conceitos 

A1 [Q9] Para gente medir as coisas. Compreensão de conceitos 

A2 [Q8] Que perímetro é o contorno. Compreensão de conceitos 

A2 
[Q9] É uma superfície delimitada, 
espaço aberto no interior de um 
edifício, medida de uma superfície. 

Compreensão de conceitos 

Fonte: autora. 



96 

 

 

Construídas as unidades de significado e identificados os elementos aglutinadores, 

encaminhei a análise para o movimento de síntese – a categorização. Conforme Moraes e 

Galiazzi (2007, p. 74), essa etapa do ciclo “corresponde a uma organização, ordenamento e 

agrupamento de conjuntos de unidades de análise, sempre no sentido de conseguir expressar 

novas compreensões dos fenômenos investigados”. 

Penso que posso conceber esse processo como a criação gradual de um desenho30 a 

partir do entrecruzamento de diferentes fios nessa trama – as unidades de significados e os 

elementos aglutinadores – entendendo “que o mesmo conjunto de unidades de sentido pode 

dar origem a uma diversidade de modos de organização do produto final” (MORAES E 

GALIAZZI, 2007, p. 78). 

Mas a tessitura desse desenho se constitui em uma criação, pois a sua forma é definida 

a partir dos materiais trabalhados, emergindo o quadro final a partir de um movimento 

intuitivo do pesquisador, pois as categorias que, de acordo com Moraes e Galiazzi (2007, p. 

22), “são constituintes do processo de compreensão que emerge do processo analítico” não 

foram definidas a priori31 e emergiram do movimento entre os fios trabalhados: o estudo 

teórico e a análise dos dados. Nessa parte da tessitura, foram agrupados os elementos 

aglutinadores por semelhança temática, encaminhando para a construção das categorias 

abrangentes. 

A tab. 3 mostra a esquematização dos elementos aglutinadores e as categorias 

emergentes por meio do processo de ATD. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Roque Moraes (2007) utiliza as metáforas construindo quebra-cabeça ou criando mosaicos no processo de 
Análise Textual Discursiva. Em meu texto utilizo criação de desenhos de forma a seguir o fio condutor deste 
estudo que emprega como metáfora o ato de tecer (tessitura).  
31 A priori: loc. Adv. (expressão latina) Lóg. Segundo um princípio anterior à experiência, aceito como hipótese: 
“a priori”, nada posso dizer. / Loc. Adj. Anterior à experiência: raciocínio “a priori” (LAROUSSE, 1979, p. 63). 
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Tabela 3 – Esquema dos elementos aglutinadores e categorias 

 

 

 

 

Compreensão de conceitos 

A relação com o saber significativo Aprendizagem 

Uso prático do que aprendeu na 
escola 

Metodologia 
Estratégia de ensino e a escola 

tradicional  

Fonte: autora. 

 

A primeira categoria, “A relação com o saber significativo”, surgiu quando percebi 

significados próximos entre unidades que me permitiram refletir sobre a compreensão dos 

conceitos trabalhados – Perímetro e Área –, e a questão do uso prático do que o aluno 

aprendeu na escola, bem como a percepção da aprendizagem a partir das atividades 

diferenciadas que realizaram. 

A segunda categoria, “Estratégia de ensino e a escola tradicional”, emergiu a partir 

dos depoimentos dos sujeitos sobre essa outra maneira de estudar Matemática, na qual o 

professor desempenha o papel de orientador e o aluno o de agente na construção de seu 

próprio conhecimento. Imbricada nessa categoria está a preferência de parte dos alunos 

pesquisados pela escola tradicional, aquela em que o mestre é um mero transmissor do 

conhecimento, ou seja, a escola é tão somente um quadro verde e o professor falando.  

As categorias construídas representam as sínteses dos elementos que mais se 

sobressaem nos fenômenos investigados. De acordo com Moraes e Galiazzi (2007, p. 89), 

constituem pontes para a realização de inferências dos textos aos contextos, dos 
materiais analisados para os fenômenos pesquisados. A concretização, cada vez mais 
elaborada, dessas inferências, aparecerá em forma de metatextos descritivos e 
interpretativos, expressando as compreensões atingidas. 

Elementos Aglutinadores     Categorias 
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A produção de metatextos32 fundamentados nos textos do corpus é o objetivo da ATD 

e mesmo produzidos a partir das unidades de significado e das categorias, não representam 

apenas a reunião desses elementos, pois um metatexto 

[...] mais do que apresentar as categorias construídas na análise, deve constituir-se a 
partir de algo importante que o pesquisador tem a dizer sobre o fenômeno que 
investigou, um argumento aglutinador construído a partir da impregnação com o 
fenômeno e que representa o elemento central da criação do pesquisador. Todo texto 
necessita ter algo importante a dizer e defender e deveria expressá-lo com o máximo 
de clareza e rigor (MORAES e GALIAZZI, 2007, p. 40-41). 

Nessa perspectiva, nos próximos capítulos apresento os metatextos – a tessitura dos 

desenhos – que explicitam as minhas apreensões e percepções ao longo desta pesquisa a partir 

da análise e interpretação de dados no processo de ATD. 

 

10.3.1 A RELAÇÃO COM O SABER SIGNIFICATIVO 

 

“O conhecimento é uma árvore que cresce da vida.” 

Rubem Alves 

 

Conforme já foi abordado, o processo de juvenilização das turmas de EJA constitui-se, 

hoje, em um dos desafios para a construção e reconstrução de novas práticas pedagógicas que 

atendam a um delineamento cada vez mais heterogêneo no que se refere à faixa etária, 

comportamentos e expectativas com relação à escola dos estudantes dessa modalidade. No 

dizer de Brunel (2004, p. 9), “o número de jovens e adolescentes nesta modalidade de ensino 

cresce a cada ano, modificando o cotidiano escolar e as relações que se estabelecem entre os 

sujeitos que ocupam este espaço”. 

O meu caminhar como educadora de jovens e adultos possibilitou que, partindo de 

observações e reflexões de minha prática cotidiana, surgissem várias inquietações e 

questionamentos aos quais não conseguia responder. Muitas eram as dúvidas que iam 

surgindo nessa caminhada quanto ao processo de ensino e aprendizagem dos conhecimentos 

de Matemática.  

                                                 
32 Expressão por meio da linguagem das principais ideias emergentes das análises e apresentação dos argumentos 
construídos pelo pesquisador em sua investigação, capaz de comunicar a outros as novas compreensões atingidas 
(MORAES E GALIAZZI, 2007, p. 94) 
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De forma empírica posso apontar que a realidade em muitas escolas é o êxito de 

poucos e o fracasso de muitos em Matemática. Em função disso, há um contingente de alunos 

reprovados ou excluídos em decorrência de fracos desempenhos nessa disciplina. “Não é raro 

tomar-se o fracasso em Matemática como causa da evasão escolar” (FONSECA, 2002, p. 32). 

Ilustro uma situação de fracasso na disciplina por meio da seguinte fala de uma aluna 

da Etapa 3: “Eu parei de estudar por causa da Professora X que não me passou por um ponto 

em Matemática, eu achei uma injustiça por que eu tinha passado em tudo e aí eu acabei 

ficando oito anos sem estudar” (ALUNA A4). 

Depoimentos como esses também mostram como determinadas atitudes dos 

professores podem marcar a vida dos alunos e repercutir de uma maneira positiva na vida 

escolar deles ou, pelo contrário, podem constituir-se como elementos negativos e de atraso 

nessa trajetória. 

Na escola pesquisada, na modalidade de EJA, as aulas de Matemática ocupam quatro 

tempos semanais de aula, o que corresponde a um elevado percentual da carga horária dos 

estudantes. Isso parece mostrar que se atribui um papel importante para a Matemática na 

educação. No entanto, ao lado dessa importância aparece o problema do baixo rendimento e 

desinteresse crescente dos alunos pela disciplina.  

O ensino de Matemática de maneira geral tem sido aquele em que os conteúdos são 

apresentados de uma forma pronta e acabada, desvinculados da realidade, por meio de 

definições/conceitos, exemplos e uma infinidade de exercícios de fixação. Penso que esse 

distanciamento do mundo real acaba por eliminar o significado e o sentido do conhecimento 

matemático. 

Fazer com que o aluno perceba a razão de ser e o sentido do conhecimento matemático 

remete a pensar em formas alternativas de abordar os conteúdos. Nesse sentido, entendo que a 

Modelagem Matemática se apresenta como uma possibilidade de caminho, pois uma de suas 

características é a de abarcar o cotidiano e trabalhar com questões da realidade. E penso que 

ao tentar explicar matematicamente os fenômenos presentes no cotidiano do ser humano, essa 

metodologia vai contribuir para alargar a visão de mundo dos educandos, de forma que eles 

possam tomar decisões, interagindo e intervindo nesse mundo. 

Segundo Bassanezi (2009), a Modelagem Matemática no ensino é uma estratégia de 

aprendizagem em que o mais importante não é a validação do modelo e sim o processo 

utilizado e sua inserção no contexto sociocultural, no qual a situação modelada e o fato de 
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modelar são tratados como motivação para a construção dos conteúdos e técnicas da própria 

Matemática. 

Com essa perspectiva, elegi como questão a ser abordada na experiência piloto o 

trabalho com uma planta baixa de uma residência considerada popular. Para interpretar a 

planta de uma casa é preciso conhecer as Unidades de Medida, representações e cálculo com 

Números Inteiros e Racionais, cálculo de Perímetro e Área. E, como a planta da casa deve ser 

semelhante à casa a ser construída, pode-se trabalhar também Proporcionalidade Direta e 

Escala. Também é possível fazer uma estimativa do custo da construção.   

Analisando agora o caminho percorrido, por meio das falas dos entrevistados infiro 

inicialmente que conseguiram diferenciar Perímetro e Área. Percebo que mesmo limitados em 

suas formas de expressão, esses alunos conseguiram comunicar os conceitos construídos. Para 

ilustrar, apresento a seguir algumas falas relacionadas à construção desses conceitos, 

antecedidas pelas questões norteadoras. 

Q8. Se você tivesse que explicar para alguém o que é perímetro como você 
faria?  

A1: É o contorno. 

A2: Que perímetro é o contorno. 

A5: Eu falaria que perímetro é o redor, a volta da área que nós vamos trabalhar. 

Q9. Se você tivesse que explicar para alguém o que é área como você faria? 

A2: É uma superfície delimitada, espaço aberto no interior de um edifício, medida 
de uma superfície. 

A4: São os metros quadrados. 

A5: Área é a superfície, o terreno que nós pisamos. 

A construção desses conceitos pelos alunos faz com que eu relacione a atividade de 

aprendizagem praticada à expressão potencialmente significativa que permeia a teoria de 

David Ausubel (1980). Segundo esse estudioso, nem o processo de aprendizagem nem o 

resultado podem ser significativos se o material não for potencialmente significativo, isto é, 

“se o material não for passível de estabelecimento de relações compreensivas com o que o 

aluno já sabe, em seu nível próprio, e, ao invés disso, apresentar-se arbitrário e verbatim33” 

(BURAK E ARAGÃO, 2012, p. 31). 

                                                 

33 Verbatim – 1. Palavra por palavra, ipsis litteris; LITERALMENTE; 2. Que reproduz perfeitamente um texto, 
diálogo, discurso ou procedimento original. Dicionário on line Aulete. Disponível em: 
http://aulete.uol.com.br/verbatim. Acesso em: 02 fev. 2014. 
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 Um dos conceitos relacionados a essa expressão é o de significado lógico34 e penso 

que os conhecimentos sobre Perímetro e Área aí se encaixam, pois podem fazer parte do 

contexto de vida de todas as pessoas; é a Matemática escolar traduzindo as questões que 

envolvem o nosso entorno. Por meio das atividades, o educando pode enxergar o conteúdo 

matemático como uma ferramenta que ajuda a entender o espaço que o rodeia – no caso a sua 

residência, a sala de aula, a escola etc. 

Para introduzir a atividade, de forma a estabelecer um elo entre aquilo que os alunos já 

conheciam sobre o assunto e os conceitos a serem construídos, por meio de uma discussão 

informal perguntei, por exemplo, se sabiam o que era rodapé pedindo que olhassem a sala de 

aula e o identificassem. Os alunos mais velhos identificaram de imediato explicando aos 

demais. Perguntei depois como faríamos para verificar a medida de rodapé necessária para o 

espaço da sala de aula. Responderam que teríamos de medir toda a volta da sala. Nessa 

conversa, também indaguei se já tinham observado a placa Perímetro Urbano na cidade e se 

sabiam o significado.  

O conteúdo dessa conversa inicial parece condizer com o denominado por Ausubel 

(1980) como organizadores prévios, que se constituem em materiais introdutórios, em um 

nível mais alto de generalidade e de abstração do que o material que deve ser aprendido, cuja 

principal função é a de servir de ponte entre o que o aluno já sabe e o que ele precisa saber 

para que possa aprender significativamente os novos conhecimentos, no caso, o conceito de 

perímetro. 

Na sequência das atividades, quando perguntei qual seria a medida necessária de 

rodapé para a residência em questão (planta baixa), alguns alunos responderam que bastaria 

somar as medidas dos lados de cada cômodo e calcular o total. Nesse instante, um aluno disse: 

“Podemos calcular o perímetro de cada cômodo diminuindo do total de cada cômodo as 

aberturas.” Um outro aluno aduziu: “Deduzir as portas para medir o perímetro.” Essas 

manifestações críticas sobre a solução inicialmente apontada pelos alunos a meu ver é digna 

de ser considerada significativa, pois eles conseguiram focalizar no mundo real o conceito de 

                                                 

34 Significado lógico ou logicamente significativo refere-se à natureza do material de aprendizagem e a 
possibilidade de seu relacionamento, de forma não arbitrária, com as ideias já estabelecidas na estrutura 
cognitiva do estudante podendo tornar compreensíveis os novos significados de palavras e conceitos. Raramente, 
ou praticamente nunca, está ausente nas tarefas de aprendizagem escolar, porque as disciplinas escolares quase 
sempre representam a nossa interpretação cultural de algum aspecto do mundo real ou algumas construções 
lógicas (como a matemática) que, portanto, têm necessariamente um sentido lógico (AUSUBEL, 1980). 
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perímetro, entendendo que para a compra de rodapé deviam ser subtraídas as medidas das 

larguras das portas.  

Seguindo na análise das narrativas, me detenho no elemento aglutinador Uso prático 

do que aprendeu na escola. Nesse agrupamento, entrecruzo as questões 4 e 13. Percebi que as 

falas dos alunos encontram sentido pelo momento que estão vivenciando quer profissional, 

quer pessoal. Vejamos essas questões e algumas falas: 

Q4. Você já havia manuseado/trabalhado em aula ou fora da escola com uma 
planta baixa? Se positivo, em qual situação? 

A1: Eu não. Agora estou fazendo a minha casa faz 2 semanas eu e meu namorado 
estamos fazendo a planta baixa, a gente foi ver um terreno. O que estudei me 
ajudou. Antes eu não sabia de nada, mostrei o caderno para o meu namorado. 

A2: Sim eu tenho um apartamento que tem todas as medidas e para comprar os 
móveis da casa. 

A5: Sim, já trabalhei como pedreiro e fiz a minha própria casa. 

A6: Não. 

Q13. Depois das aulas em que se utilizou a planta baixa, você utilizou os 
conhecimentos sobre perímetro e área em sua casa ou em seu trabalho? 

A1: Sim usei para minha casa. 

A2: Eu usei para botar os moveis dentro de casa. Medi as paredes. 

A5: Sim, em minha casa. 

A6: Não porque eu moro com a minha mãe e não trabalho. 

É interessante registrar que a aluna A2, motivada pelas atividades com a planta baixa 

em sala de aula, levou a planta de seu apartamento (do Programa Minha Casa, Minha Vida) 

para mostrar a mim e aos colegas. Penso que o trabalho na escola a estimulou a entender 

melhor a planta baixa de sua moradia, antes talvez não muito manuseada. 

Voltando às falas dos sujeitos, verifico que o interesse pelos conteúdos está associado 

à atividade profissional ou a alguma necessidade no momento presente de suas vidas, 

relacionada à constituição da família, que os mobilizou para o planejamento da futura moradia 

ou para prover de mobília a residência. Os demais sujeitos, mesmo já tendo visto uma planta 

baixa, não usaram ainda o conhecimento adquirido na escola porque são adolescentes/jovens 

que moram com suas famílias.   

 Nessa perspectiva, segundo Charlot (2001), a atividade possui uma dinâmica interna 

que supõe uma relação com o mundo, na qual o sujeito encontra metas desejáveis, meios de 

agir e outros recursos. É a relação consciente entre os meios de agir e as metas desejáveis que 

faz com que o sujeito se mobilize em torno da atividade. 
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Ainda esse autor refere-se ao fenômeno de atribuição de sentido pelo engajamento em 

uma atividade em termos de dialética entre o sentido e a eficácia da aprendizagem. O que é 

aprendido só pode ser apropriado pelo sujeito se despertar nele certos ecos: se fizer sentido 

para ele. "Trata-se propriamente de uma dialética e não de uma simples complementaridade: o 

sentido atribuído a um saber leva a envolver-se em certas atividades, a atividade posta em 

prática para apropriar-se de um saber contribui para produzir o sentido desse saber" 

(CHARLOT, 2001, p. 21). 

Trespasso agora um outro elemento aglutinador nessa categoria, a Aprendizagem. 

Reúno nesse conjunto as questões Q5, Q6, Q7, Q10 e Q12. Para uma melhor compreensão 

nessa análise, transcrevo os questionamentos e algumas respostas dos alunos pesquisados: 

Q5. Essas aulas foram úteis para você? Justifique. 

A2: Sim porque eu não sabia o que era isso planta baixa agora eu sei. 

A3: Se disser que não eu estou mentindo, mas esperava outra coisa. 

A4: Sim, um dia nós podemos precisar destas aulas. 

A5: Sim pois algumas coisas havia esquecido, agora lembrei. 

A6: No momento não, mas futuramente sim. 

Mais uma vez observo que os alunos apreenderam o significado dos conceitos 

trabalhados, pois expressam nessas falas a utilidade que identificam nos conhecimentos 

adquiridos, embora alguns estudantes entendam que somente no futuro poderão utilizá-los, 

uma vez que ainda moram na casa dos pais. Essa é uma questão que está associada à 

juvenilização que ocorre na EJA. 

Relativamente à fala da aluna A3 é importante dizer que, dentre os alunos 

pesquisados, foi a única que se mostrou mais inconformada com a forma de trabalho adotada. 

No próximo capítulo, voltarei a essa questão, pois entendo que diz respeito à segunda 

Categoria desta análise.  

Q6. É importante elaborar plantas baixas? Por quê? 

A1: Sim para agente saber usar e aprender. 

A2: Sim para saber o que eu posso comprar nas medidas. 

A3: As vezes sim, pode-se que no futuro precise fazer algo na minha casa. 

A4: Sim, para a casa sair do jeito que a gente quer. 

A5: Sim para termos uma ideia como vamos fazer as residências. 

A6: Sim porque futuramente eu vou ter uma casa etc. 

A7: Sim. 

Todos chegaram a um entendimento da importância do conhecimento de plantas 

baixas. Entendo que posso inferir mais uma vez que compreenderam o significado desse 
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conhecimento e esse fez sentido no contexto real de suas vidas, pois mesmo que na atualidade 

alguns ainda não o utilizem propriamente, percebo pelas falas que consideram uma possível 

necessidade para o futuro. 

Nesse sentido, Freire (2011), ao discorrer sobre o respeito que o professor deve ter 

para com os saberes dos educandos, destaca a importância de se debater com os alunos a 

razão de ser de alguns desses saberes relacionando-os com o ensino dos conteúdos escolares. 

Nas palavras desse autor:  

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a 
disciplina cujo conteúdo se ensina [...] Por que não estabelecer uma “intimidade” 
entre os saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles 
têm como indivíduos? (FREIRE, 2011, p. 32). 

Ainda com relação ao processo de aprendizagem dos alunos, transcrevo a seguir duas 

questões abertas que tinham como objetivo perceber o que consideraram mais difícil na 

experiência piloto e, no fechamento, como foi fazer a planta baixa de suas residências.  

Q7. O que foi mais difícil para você? Justifique. 

A1: Sim e muito. 

A2: Passa de metro para centímetro. 

A3: Para mim foi um bicho do outro mundo (perímetro). 

A4: Foi a parte de medir. 

A5: Acho que nada. Achei muito fácil. 

Q10. Conte como foi desenhar a planta baixa de sua casa. 

A1: Muito difícil. 

A2: Uma coisa nova e boa. 

A3: Para mim foi mt difícil porque tínhamos que passar para cm. 

A4: Foi fácil, meu pai me ajudou. 

A5: Pra mim foi fácil porque eu trabalhava de servente de pedreiro e já tinha a 
planta na minha cabeça. 

Percebo em algumas falas a dificuldade que tiveram de realizar medições. De início, o 

simples ato de utilizar a régua para medir, por exemplo, foi para alguns um novo aprendizado, 

pois não sabiam se partiam do 0 ou do 1 para efetuar a medição. Outros estudantes mostraram 

não saber realizar a leitura e também não tinham ideia do que significava medir. Para 

possibilitar melhor entendimento e explicitar o conceito o que é medir instiguei que medissem 

a largura e comprimento das carteiras dos alunos, do quadro-verde da sala de aula e da capa 

dos cadernos, entre outros objetos. 

A necessidade de representar em números a leitura das medições ocasionou um debate 

entre alunos e professora sobre a divisão do metro em certo número de partes. Pedi que 
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examinassem suas réguas e observassem as divisões, detendo-se inicialmente no espaço entre 

0 e 1 e depois examinando os demais. Perceberam as divisões existentes – o número de 

tracinhos – e que entre 0 e 1, por exemplo, havia um traço maior que indicava a metade, 

alguns alunos disseram ser 0,5. Continuei perguntando: E entre 2 e 3, como se escreve se a 

medida for até o segundo traço menor? E, assim, essa conversa possibilitou o entendimento 

para a escrita dos números racionais, necessários para a medição da planta baixa. 

A compreensão sobre medir, que aflorou a partir de uma situação problemática e dos 

questionamentos, pode ser interpretada como uma aprendizagem significativa, pois penso que 

a ideia intuitiva sobre a noção de medir que já possuíam serviu de subsunçor para as novas 

informações referentes à ação de medir. Segundo Moreira (1999, p. 13), 

A aprendizagem significativa caracteriza-se, pois, por uma interação (não por uma 
simples associação) entre os aspectos específicos e relevantes da estrutura cognitiva 
e as novas informações, por meio da qual essas adquirem significado e são 
integradas à estrutura cognitiva de maneira não-arbitrária e não-literal, contribuindo 
para a diferenciação, elaboração e estabilidade dos subsunçores preexistentes e, 
consequentemente, da própria estrutura cognitiva. 

Ainda dentro desse elemento aglutinador Aprendizagem, situo a questão de número 

12, que foi estruturada de forma fechada para que esta pesquisadora pudesse perceber a 

opinião dos alunos sobre o seu grau de aprendizagem. 

Q12. Após as atividades realizadas com a planta baixa você considera que:  

a) Aprendeu muito. (A1)  

b) Aprendeu o suficiente. (A4, A5, A6) 

c) Aprendeu pouco. (A2, A3, A7)  

d) Não aprendeu nada. 

Pelas respostas assinaladas, percebo que, na média, consideram ter tido um 

aprendizado suficiente. Entre os alunos que consideram ter aprendido pouco, destaco a aluna 

A3, à qual já fiz referência anteriormente, é a aluna que se mostrou inconformada com essa 

maneira de estudar Matemática, pois nas suas palavras: “esperava outra coisa”. E também 

destaco a aluna A7, a qual não participou efetivamente de toda a experiência piloto. 

Percebi que, como os conteúdos foram trabalhados de uma forma diferente da usual 

em aulas tradicionais, foi exigido dos alunos uma outra postura dentro da sala de aula, eles 

tinham que ser sujeitos do processo e agentes da construção do próprio conhecimento 

(BURAK E ARAGÃO, 2012). Tiveram que observar a planta baixa, examiná-la, perceber 

detalhes, fazer medições com régua, metro, fita métrica e/ou trena, efetuar cálculos, discutir, 

refletir, fazer inferências etc. 
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Penso que para o aluno ser o sujeito do seu processo de aprender, em primeiro lugar 

ele deverá mobilizar-se. E, para que isso aconteça, as condições criadas pelo educador 

deverão ser significativas para ele. Portanto, embora a mobilização dependa do próprio 

educando (CHARLOT, 2000), as condições criadas por nós professores poderão favorecê-la – 

elas serão os motivadores, possibilitando talvez o desejo do aluno em aprender. 

Segundo Burak e Aragão (2012, p. 115), “a atividade prática torna-se potencialmente 

significativa, pois não podemos considerá-la, pedagogicamente, como ‘atividade passiva’, 

pois o estudante discute, argumenta e confronta suas ideias com seus pares no grupo em que 

se insere”. 

Nessa linha, trespasso nessa compreensão mais uma vez a teoria ausubeliana 

(AUSUBEL, 1980, MOREIRA, 1999), a qual considera como uma das condições de 

ocorrência e realização da aprendizagem significativa que o “aprendiz manifeste uma 

disposição para relacionar, de maneira substantiva e não-arbitrária, o novo material, 

potencialmente significativo, à sua estrutura cognitiva” (MOREIRA, 1999, p. 23).  

Além da condição de o material ser potencialmente significativo, essa outra condição 

que se refere à intencionalidade do aluno  

[...] implica o fato de que, independentemente de quão potencialmente significativo 
possa ser o material a ser aprendido, se a intenção do aprendiz for, simplesmente, a 
de memorizá-lo arbitrária e literalmente, tanto o processo de aprendizagem como 
seu produto serão mecânicos (MOREIRA, 1999, p. 23). 

 

Mesmo que sejam potencialmente significativos os conceitos de Perímetro e Área, 

entendo que esses conhecimentos não serão aprendidos de maneira significativa a menos que 

o estudante manifeste uma disposição para esse aprendizado, relacionando as novas 

informações com as ideias que já possui mesmo intuitivamente sobre o assunto.  Do contrário, 

os significados não emergirão, o aluno estará fazendo tão somente a memorização de uma 

série de palavras relacionadas arbitrariamente.  

Em resumo, o que é sugerido é a participação ativa do sujeito e sua atividade 

autoestruturante, o que supõe a participação pessoal do aluno no processo de construção de 

conhecimentos, de maneira que eles não sejam uma repetição ou cópia dos formulados pelo 

professor ou pelo livro-texto, mas sim uma reelaboração pessoal. 

Assim, penso que “o ensino deve ser planejado de modo a facilitar a aprendizagem 

significativa e a ensejar experiências afetivas positivas”, pois “atitudes e sentimentos 
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positivos em relação à experiência educativa têm suas raízes na aprendizagem significativa e, 

por sua vez, a facilitam” (MOREIRA, 1999, p. 53). 

 

 

10.3.2 ESTRATÉGIA DE ENSINO E A ESCOLA TRADICIONAL 

 

“ Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do vôo. Pássaros engaiolados são 

pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre 
têm um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o vôo. 

Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em vôo. Existem para dar 
aos pássaros coragem para voar. Ensinar o vôo, isso elas não podem fazer, porque o vôo já nasce dentro dos 

pássaros. O vôo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.” 

Rubem Alves 

 

O outro desenho desta tessitura tem como elemento aglutinador a Metodologia. Para a 

compreensão e apreensão desta parte do texto, entrecruzo as questões norteadoras Q2, Q3 e 

Q14, das quais reproduzo os questionamentos e alguns discursos dos alunos pesquisados: 

Q2. Como você se sentiu ao participar das atividades em que se utilizou uma 
planta baixa? 

A1: Eu me achei muito perdida, por que eu tenho parente que trabalha na obra mais 
nunca imaginava que avia muita frescura (Depoimento gravado: Eu tava perdida, 
não sabia de nada, eu tenho familiar que trabalha em obra, mas eu não mexia com 
isso... Eu só olho assim hum que legal.) 

A2: Muito perdida mais foi uma coisa nova. 

A3: Me senti um peixe fora d’água. (Depoimento gravado: Para mim foi a pior 
coisa, imaginava outra coisa. Eu imaginava contas porque quando eu parei, quando 
eu parei de estudar a 32 anos atrás [...], quando eu parei de estudar aos 13 anos eu 
parei em contas, eu nunca tinha estudado isto aqui, pra mim isto aqui foi sim, foi 
uma das piores coisas que aconteceu.) 

A4: Eu achei um pouco complicado, por nunca ter visto isso. 

A5: Eu gostei por que muitos ainda não sabiam, eu já sabia. 

A6: Eu achei difícil porque eu nunca tinha estudado isso. 

Q3. O que você pensa sobre essa maneira de se estudar matemática? 

A1: Eu achei muito diferente por que eu achei que agente ia prende contas. 

A2: Diferente e muito mais difícil. 

A3: Pra mim esta foi a pior maneira de voltar a estudar matemática eu imaginava 
outra coisa, por exemplo: quando eu parei de estudar aos 13 anos eu parei com 
contas e não com planta. (Depoimento gravado: É, mas eu nunca tinha visto [...] 
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mas eu vim para aprender matemática, matemática pra mim era contas: somar, 
dividir, multiplicar...) 

A4: Eu acho mais fácil do que as contas de multiplicar e dividir. 

A5: Eu acho mais fácil mas prefiro matéria, exemplos e depois exercícios. 

A6: Eu acho muito ruim. Eu sou mais das contas. 

Q14. Relativamente às aulas de matemática, qual é a sua preferência quanto à 
forma de se trabalhar os conteúdos? 

a) (A4 e A7) Prefere situações semelhantes à atividade com as plantas 
baixas, nas quais os alunos trabalharam em duplas, examinando, analisando, 
medindo as plantas tendo o professor como orientador; OU 

b) (A1, A2, A3, A5 e A6) Prefere que o professor apresente no quadro verde 
os conteúdos, com exemplos resolvidos, e em seguida uma lista de exercícios. 

Mesmo sendo um grupo com trajetórias de descontinuidades e rupturas na escola 

tradicional, observo pelos discursos o impacto que a metodologia adotada – Modelagem 

Matemática – provocou nesses alunos. Fica evidente na maioria dos discursos a preferência 

pelo ensino convencional, no qual os alunos recebem os conteúdos transferidos pelo 

professor, não obstante ter sido essa mesma forma de ensinar que possivelmente os excluiu 

dos bancos escolares.  

Penso que a responsabilidade depositada nos alunos nesse tipo de atividade os 

surpreendeu. Em toda sua trajetória escolar, o ensino recebido sempre colocava o professor 

como a autoridade na sala de aula, aquela que detém e repassa o conhecimento, que precisa 

ser apenas copiado e reproduzido pelo aprendiz. Dito de outra forma, os alunos estão ali, 

sentados em suas carteiras – alunos emudecidos –, o professor não os escuta e com eles não 

fala, neles deposita seus conhecimentos. 

No entanto, Paulo Freire (2011) fala da importância que a escola e o educador 

realizem uma tarefa imprescindível, que é a de instigar constantemente a curiosidade do 

educando em vez de “amaciá-la” ou “domesticá-la” (2011, p. 121). Diz o autor: 

É preciso por outro lado, e sobretudo, que o educando vá assumindo o papel de 
sujeito da produção de sua inteligência do mundo e não apenas o de recebedor da 
que lhe seja transferida pelo professor. Quanto mais me torno capaz de me afirmar 
como sujeito que pode conhecer, tanto melhor desempenho minha aptidão para fazê-
lo (PAULO FREIRE, 2011, p. 121). 

Entendo que as atividades realizadas por meio da metodologia da Modelagem 

Matemática desafiaram cada aluno a que se tornasse, pela própria ação, sujeito capaz de 

conhecer e de saber. Ele próprio, fazendo as interações do novo conhecimento com os saberes 

que já possuía do senso comum, reconheceu-se o artífice de sua própria prática cognoscitiva e 
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isso, de início, segundo as falas anteriormente reproduzidas, causou no educando um 

sentimento de desorientação – “Eu me achei muito perdida...”. 

Nas aulas tradicionais, os alunos esforçam-se por assimilar a matéria dada e tentam ao 

mesmo tempo identificar o que o professor espera que eles saibam, atribuindo mais interesse a 

esses tópicos enquanto aprendem. A concentração predominante nos testes e o fato de que 

muitas atividades estão fora de contato com a realidade podem resultar em situações em que o 

aluno aprende apenas seletivamente e esquece pouco depois do teste o conhecimento 

adquirido, ou tem dificuldade em aplicá-lo em novas situações. Penso que de modo geral eles 

não identificam a relação do que aprenderam com as situações do seu cotidiano. 

Contrapondo a essa visão, Fonseca (2002), ao insistir sobre a relevância da 

Matemática para a solução de problemas reais e associando a questão do exercício da 

cidadania pelos alunos de EJA, cita autores como D’Ambrosio, 1985, 1993, 2001; Monteiro, 

1991; Carvalho, 1995; Knijnik, 1996, Ribeiro, 1997, Wanderer, 2001, e Araújo, 2001, os 

quais: 

[...] enfatizam a responsabilidade das escolhas pedagógicas que devem evidenciar 
essa relevância na proposta de ensino de Matemática que se vai desenvolver, 
contemplando-se problemas significativos para os alunos, ao invés de situações 
hipotéticas, artificiais e enfadonhamente repetitivas, forjadas tão-somente para o 
treinamento de destrezas matemáticas específicas e desconectadas umas das outras e, 
inclusive, de seu papel na malha do raciocínio matemático (FONSECA, 2002, p. 
50). 

 “[...] Matemática pra mim era contas: somar, dividir, multiplicar...”, “Eu achei difícil 

porque eu nunca tinha estudado isso”, “Eu achei muito diferente por que eu achei que a gente 

ia prende contas”. Infiro dessas falas que o aluno não faz nenhuma associação entre a 

Matemática que ele concebe com as situações-problema de seu cotidiano, pois parecem ser 

duas coisas totalmente diferentes e distantes. Nesse sentido, Meyer, Caldeira e Malheiros 

(2011, p. 24) salientam que “a maioria das pessoas não consegue relacionar a Matemática 

nem com as outras ciências e muito menos com situações de seus cotidianos, porque foi 

criado um universo à parte, ou seja, para elas, a Matemática não está presente em outros 

contextos”. 

Esses autores ainda enfatizam que a mudança de postura que as atividades de 

Modelagem exigem, nas quais os alunos são os protagonistas e o professor, o orientador do 

processo, faz com que a tônica se situe na relação do aluno com o conhecimento, a qual é 

mediada por um educador que está preocupado e comprometido com o processo de 

construção desse conhecimento pelo aluno. “E esse não é o paradigma usual, considerando o 
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modelo educacional vigente, e, para os estudantes, esse processo requer adaptação, nem 

sempre fácil” (MEYER, CALDEIRA E MALHEIROS, 2011, p. 60). 

Nesse sentido, Freire (2011) nos fala sobre o respeito absolutamente fundamental que 

a prática educativa progressista deve ter relativamente à dimensão individual e à de classe dos 

educandos. Entende o autor que o puro treinamento do professor isso não faz, perdendo-se na 

estreita e pragmática visão do processo. Partilho com Freire que uma das tarefas da prática de 

nós educadores é dar condições para um trabalho em que  

os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou a 
professora ensaiam a experiência de assumir-se. Assumir-se como ser social e 
histórico como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de 
sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar (p. 42). 

Os Parâmetros Curriculares para a EJA – 1º segmento35 – apontam que a atividade 

matemática deve integrar de forma equilibrada seu papel formativo (o desenvolvimento de 

capacidades intelectuais fundamentais para a estruturação do pensamento e do raciocínio 

lógico) e o seu papel funcional (as aplicações na vida prática e na resolução de problemas de 

diversos campos de atividade). Nessa linha, o simples domínio da contagem e de técnicas de 

cálculo - aprender contas, no dizer de alguns alunos pesquisados - não favorece esses papéis, 

intimamente relacionados às exigências econômicas e sociais do mundo moderno. 

Nessa perspectiva, percebo a Modelagem como um dos caminhos que pode contribuir 

para a chegada desses novos paradigmas às salas de aula. No entanto, tal mudança requer um 

cuidado do professor com o alunado de EJA na ótica de sua adaptação a essa forma diferente 

de se estudar a Matemática.  

                                                 
35 Ministério da Educação. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/eja/propostacurricular/primeirosegmento/propostacurricular.pdf. 

Acesso em: 04 fev. 2014. 
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11 ARREMATANDO OS FIOS DESTA TESSITURA... 

 

 

Ao olhar o pano tecido, revejo as vozes dos sujeitos de EJA impregnadas nos fios que 

se entrecruzaram transversalmente nesta trama e penso na sensibilidade e presença de espírito 

(FONSECA, 2002) de que nós educadores dessa modalidade precisamos nos revestir para, a 

partir dos saberes matemáticos que nossos alunos desenvolveram e utilizam em suas vivências, 

buscarmos estratégias para considerá-los, integrando-os na negociação de significados e 

intenções que perpassam as situações de ensino-aprendizagem para (re)significá-las. E nesse 

movimento, quem sabe possamos gradativamente motivar o aluno para que ele se mobilize, 

percebendo-se sujeito de seu aprendizado.  

Perpassando os fios entrelaçados, que estabelecem pontos de ligação com a minha 

história de vida – fios de urdume –, impressiona-me a singularidade desses alunos de EJA, as 

múltiplas necessidades e aspirações que os fazem voltar à escola que muitas vezes foi a 

responsável por suas interrupções e descontinuidades. E, ainda, mais uma vez eles acorrem 

aos bancos escolares com a expectativa de buscarem melhores condições para suas vidas. 

Paulo Freire (2011), discorrendo sobre a inconclusão de homens e mulheres, afirma 

que ela implica necessariamente a inserção do sujeito inacabado em um permanente 

movimento social de busca. Complementa Freire (2011, p. 57), 

É neste sentido que, para mulheres e homens, estar no mundo necessariamente 
significa estar com o mundo e com os outros. Estar no mundo sem fazer história, 
sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem “tratar” sua própria presença no mundo, 
sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, 
sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, 

o pano tecido 
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sem fazer ciência, ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, 
sem ensinar, sem ideias de formação, sem politizar não é possível. [...] É também na 
inconclusão de que nos tornamos conscientes e que nos inserta no movimento 
permanente de procura que se alicerça a esperança. 

Então, penso que o educador de EJA – também um ser inconcluso nesse mundo – pode 

modificar essa trama no espaço escolar e entrelaço aqui Brunel (2004, p. 21), quando diz: “É 

necessário (re)significarmos o lugar ‘simbólico’ destes alunos e superarmos o rótulo de 

fracassados que frequentemente a comunidade escolar os impõe, e retomar com eles sua 

posição de sujeitos no processo educativo.”  

Pois bem, convivendo há alguns anos com os sujeitos de EJA e adentrando na práxis 

tecida, foi possível na urdidura desta trama refletir sobre a EJA e seus movimentos no espaço 

da sala de aula, repensando esse espaço de maneira a agir para mudar aquilo que não serve 

mais, que não acrescenta muito, com vistas a satisfazer as expectativas de muitos dos 

adolescentes, jovens e adultos. 

Espero no desenrolar dos fios que teceram este texto ter demonstrado que a Modelagem 

Matemática pode ser um caminho diferente a ser percorrido por educadores e educandos de 

EJA, um caminho que avança considerando a realidade vivida pelos alunos e o seu cotidiano, 

buscando alastrar as possibilidades de ação desses sujeitos para um efetivo estar com o mundo. 

 Cabe salientar que tal caminho não está limitado a que os alunos conheçam uma lista 

de fórmulas e saibam resolver alguns exercícios padrão, mas sim um conhecimento que 

permita ao aluno interpretar o mundo em que vive, resolver situações problemáticas com o 

auxílio das ferramentas matemáticas e avançar na busca por outros conhecimentos, o que é 

fundamental para o exercício de sua cidadania. 

Nesse sentido, nos diz Paulo Freire (2011, p. 67): “A capacidade de aprender, não 

apenas para nos adaptar, mas sobretudo para transformar a realidade, para nela intervir, 

recriando-a, fala de nossa educabilidade a um nível distinto do nível do adestramento dos 

outros animais ou do cultivo das plantas.” 

Entrelaço essas palavras com o entendimento de Meyer, Caldeira e Malheiros (2011, 

p. 59): 

[...] conceitos matemáticos podem ser totalmente novos, e pode ser total novidade 
sua presença em aspectos da vida de alunos e de comunidades, pode ser nova a 
maneira de abordar o problema no processo de matematização, mas é ainda a velha 
prática de usar o que se aprende para construir conhecimentos na vida, para a 
melhoria da qualidade de vida, para mudar a história. Um passo essencial na 
transformação da educação escolar em sabedoria social. 
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Nessa linha, a participação efetiva na vida em sociedade parece exigir que o aluno seja 

capaz de fazer a transferência daquilo que aprendeu para outras situações e contextos. E essa 

transferência só é possível se ocorreu uma aprendizagem significativa dos conceitos 

matemáticos estudados. Assim, penso que a aprendizagem significativa passa a não ser 

somente algo relacionado ao desenvolvimento cognitivo do aluno, mas uma questão também 

relacionada à cidadania, proporcionando condições para que o aprendiz seja um cidadão do 

seu tempo. 

Entendo que a Matemática em atividades de modelagem passa a ter para o aluno 

sentido e significado que provavelmente diferem daqueles das aulas convencionais, nas quais 

o exigido do educando é tão somente o domínio das técnicas operatórias. De forma geral, ao 

envolver-se com atividades de modelagem os alunos estabelecem algumas relações com 

outras coisas de sua vida, coisas que eles já conheceram, que já pensaram, e elas podem 

ajudá-los a atribuir sentido porque produzem “inteligibilidade sobre algo, o que aclara algo no 

mundo" (CHARLOT, 2000, p. 56).  

A ideia de que a atribuição de sentido em matemática demanda situações de ensino e 

aprendizagem que induzem relações entre a Matemática e a vida dos alunos, e que as 

atividades de Modelagem Matemática favorecem essas relações, parece se confirmar na 

situação de estudo que descrevi. No entanto, sendo uma forma diferenciada de abordagem do 

conhecimento matemático faz-se necessária a sensibilidade por parte de nós educadores de 

EJA em oportunizar uma adequada adaptação dos alunos a essa metodologia.   

Segundo Charlot (2000, p. 54):  

Ninguém poderá educar-me se eu não consentir, de alguma maneira, se eu não 
colaborar; uma educação é impossível, se o sujeito a ser educado não investe 
pessoalmente no processo que o educa. Inversamente, porém, eu só posso educar-me 
numa troca com os outros e com o mundo; a educação é impossível, se a criança não 
encontra no mundo o que lhe permite construir-se.  

Para o autor, o sujeito mobiliza-se em uma atividade, quando investe nela. Essa 

atividade provoca no aprendiz uma dinâmica interna, que supõe uma troca com o mundo, a 

partir de metas delineadas, meios de ação e outros recursos que não o próprio sujeito. E 

entendo que somos nós educadores quem cria, em sala de aula, o contexto educativo, 

provendo condições, estratégias e recursos mais ou menos favoráveis para a mobilização do 

aluno, pois conforme Charlot (2000, p. 54) “Toda educação supõe o desejo, como força 

propulsionadora que alimenta o processo. Mas só há força de propulsão porque há força de 

atração: o desejo sempre é ‘desejo de’”. 
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A adaptação do aluno a essa metodologia diferenciada passa por uma mudança de sua 

postura no contexto da sala de aula. Meyer, Caldeira e Malheiros (2011, p. 59) dizem que “o 

‘emudecimento’ dos estudantes, no decorrer dos anos escolares, é algo que depõe contra o 

trabalho de Modelagem”. Isso acontece porque aprenderam desde sempre que as questões ou 

os problemas lhes são apresentados, e que eles devem tão somente utilizar algoritmos e 

fórmulas para resolvê-los, sem nenhuma elaboração de ideias e raciocínios. 

Freire (2011, p. 68) nos diz que “especificamente humana, a educação é gnosiológica, 

é diretiva, por isso política, é artística e moral, serve-se de meios, de técnicas, envolve 

frustrações, medos, desejos” e, por isso, exige de nós educadores “uma competência geral, um 

saber de sua natureza e saberes especiais, ligados à minha atividade docente”. Nessa 

perspectiva, como educadora de EJA acredito que devo oportunizar um ambiente propício 

para o fazer matemático, contribuindo positivamente para que o educando vá sendo o artesão 

de sua formação, prestando o meu auxílio sempre que necessário. 

Se trabalho com crianças, devo estar atento à difícil passagem ou caminhada da 
heteronomia para a autonomia, atento à responsabilidade de minha presença que 
tanto pode ser auxiliadora como pode virar perturbadora da busca inquieta dos 
educandos; se trabalho com jovens e adultos, não menos atento devo estar com 
relação a que o meu trabalho possa significar como estímulo ou não à ruptura 
necessária com algo defeituosamente assentado ou à espera de superação (FREIRE, 
2011, p. 68-69). 

Para essa mudança, a escola para os alunos precisa ter um sentido real, senão ele não 

vai, ou se for não aprende. É preciso que o sentido de estar ali tenha sua origem na satisfação 

que o ato de aprender pode proporcionar e, aliado a isso, que exista uma atividade intelectual 

a ser desenvolvida. Para Charlot (2000), desenvolvendo essas questões, tudo estará 

praticamente resolvido. O sentido de ir à escola, o prazer de estar nela e a atividade intelectual 

a ser desenvolvida são pontos primordiais para que o processo educativo seja eficiente.  

A proposta de trabalhar os conteúdos matemáticos com a utilização de caminhos 

alternativos, como a Modelagem Matemática, constitui-se em um desafio e requer de nós 

educadores o conhecimento de que “ensinar exige a convicção de que a mudança é possível” 

(FREIRE, 2011, p. 74) na busca de uma formação diferenciada para todos aqueles 

adolescentes, jovens e adultos que procuram a EJA.  
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APÊNDICE A – Sequência Didática das Atividades 

 

Neste texto é apresentado um roteiro para o ensino de Matemática, como produto da 

dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática da Universidade Federal de Pelotas, em um ambiente de Modelagem Matemática, 

o qual propõe uma série de atividades que visam a construção dos conceitos sobre Perímetro e 

Área. 

 Essas atividades proporcionam, também, o trabalho com conteúdos da Matemática 

relacionados à Geometria Plana, Unidades de Medida, Números Inteiros e Racionais, 

Proporcionalidade Direta e Escala. 

O roteiro está dividido em duas partes, sendo a primeira sobre Perímetro e Escala e a 

segunda sobre Área e em cada uma dessas partes são propostas três atividades. 

Esta sequência didática foi trabalhada com alunos da Etapa 3 da Educação de Jovens e 

Adultos, a qual corresponde ao 6º ano do Ensino Fundamental. 

 

Sequência Didática - Parte I – Perímetro e Escala 

Introdução: O professor pode conversar com os alunos sobre as atividades a serem 

desenvolvidas e os conteúdos a serem trabalhados, salientando a importância da participação 

de todos. Sugere-se que o trabalho seja iniciado por uma discussão informal com os alunos 

sobre a construção de casas para verificar o que sabem a respeito: O que é preciso para 

construir uma casa? Como o construtor sabe o tamanho da casa? Como ele sabe onde devem 

ser colocadas as portas e janelas?E, ainda, como sabe onde a casa deve ser construída no 

terreno? 

 No seguimento a esse debate, o professor pode apresentar alguns exemplares de plantas 

de casas para que os alunos possam se familiarizar, promovendo uma conversa acerca dos 

itens que percebem nas plantas.  

Passado esse momento inicial, o professor pode propor a escrita de um texto que 

conceitue planta baixa de maneira a sistematizar o conhecimento. Para tanto, é importante que 

os alunos sejam estimulados a participar da formulação desse texto, sendo necessário que as 
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palavras possivelmente não conhecidas dos alunos (tais como cota, esquadrias, etc.) sejam 

trazidas e esclarecidas pelo professor, de forma a que possam agregá-las ao seu vocabulário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

                 Fonte: http://www.sitengenharia.com.br/arquiteturaplantabaixa.htm 

 

Na continuidade, o educador pode organizar o grupo em duplas e para cada aluno 

entregar uma planta baixa. Considera-se importante que cada aluno trabalhe na sua planta 

baixa, embora possa trocar informações e comparar resultados com seu colega de dupla. 

Nessa atividade propomos a utilização da planta de uma residência popular do Programa 

Minha Casa Minha Vida36, como uma maneira de aproximação à realidade dos alunos. 

A planta baixa sugerida (a seguir) foi simplificada e adaptada para essa atividade com a 

exclusão das dimensões de cada ambiente que constavam do exemplar original, pois 

justamente um dos objetivos é que os alunos realizem as devidas medições. Apenas a 

especificação da escala utilizada foi mantida no desenho. 

 

 

                                                 
36 O Minha Casa Minha Vida é um programa do Governo Federal que possibilita a aquisição da casa própria para 
famílias com renda mensal de R$ 1.600,00 a R$ 5.000,00. Em geral, esse Programa acontece em parceria com 
estados, municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos. 

Planta Baixa: é onde se especifica quase todo tipo de 
informação possível do projeto, informações estas de 
construção, como locação da obra dentro do terreno, e 
todo tipo de cota possível que mostre distâncias de 
largura e comprimento do ambiente. Normalmente a 
planta baixa é feita a partir de uma secção de 1,50m de 
altura. Tudo que estiver acima desta medida, será dada 
em projeção. A cota é a linha onde marcamos os pontos 
que limitam um ambiente ou uma parede, especificando 
nesta seu valor. Normalmente o valor é dado em 
metros. Na Planta, acrescentamos ainda especificações 
de esquadrias, ou seja, janelas e portas, onde indicamos 
altura, largura e ainda o peitoril da mesma. É 
necessário, ainda, especificar o nome, a área e o nível 
de cada ambiente. Todo tipo de projeção, também é 
interessante demonstrar no projeto. Projeção, por 
exemplo, de caixa d'água, cobertura, marquise, vigas, 
etc. 
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Fonte: autora. 

Atividade 1 

Cada dupla deve fazer um exame minucioso da planta baixa de forma a detalhar todos 

os itens percebidos, anotando-os no caderno. O professor pode especificar no quadro da sala 

de aula os dados a serem registrados no caderno: identificação dos cômodos, das respectivas 

medidas de largura e comprimento e a figura geométrica plana que cada um representa, bem 

como a especificação das esquadrias e as medidas de largura. 

Nesse primeiro contato com a planta, o objetivo é que os alunos percebam os elementos, 

comecem a fazer medições utilizando a régua e identifiquem as figuras planas já estudadas em 
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etapas anteriores (quadrados e retângulos), o que vai ajudar a solucionar as atividades 

propostas.  

Como uma das tarefas dos alunos é fazer medições e considerando que para alguns esse 

tipo de atividade será realizada pela primeira vez, é oportuno que o professor traga um pouco 

da história sobre a arte de medir, abordando as principais unidades utilizadas na atualidade, 

tais como: metro, centímetro, milímetro e quilômetro. O professor pode solicitar que 

pesquisem sobre esse assunto, conforme a disponibilidade de material bibliográfico ou de 

acesso à Internet na Escola ou por parte dos próprios alunos. 

No acompanhamento do trabalho das duplas, o educador pode perceber se os alunos, ao 

usarem a régua, estão começando a leitura pelo número 1 e não pelo 0. Ele também pode tirar 

dúvidas acerca de como escrever os números a partir da leitura da régua escolar, pois os 

alunos verificarão que nem tudo tem uma medida inteira. Nessas situações, o professor pode 

aproveitar para explorar várias relações a partir do uso da régua, solicitando que os alunos a 

examinem, de maneira a observarem suas divisões desde o zero e a quantidade de traços 

menores e maiores existentes entre um número e outro. O professor pode questionar: Como se 

escreve o número que representa a medida até o traço maior entre 0 e 1? Como se escreve o 

número se a medida for até o segundo traço menor entre 2 e 3? E se a medida for até o traço 

maior que existe entre 10 e 11? 

Nessa etapa do trabalho, sugere-se também que os alunos façam medições no espaço da 

sala de aula, da carteira escolar, da mesa do professor, da capa do caderno e do quadro verde, 

utilizando, inclusive, outros instrumentos, como fita métrica, metro e trena. 

Com relação às figuras geométricas planas, o professor pode fazer uma revisão do que 

foi estudado em etapas anteriores, pedindo que identifiquem essas figuras no espaço da sala 

de aula. 

Para o fechamento da atividade 1, pode ser feito um debate a partir das contribuições de 

cada grupo sobre o que perceberam na planta baixa, bem como as medidas obtidas.  

Atividade 2 

Para iniciar essa atividade, o professor pode fazer os seguintes questionamentos: Qual é 

a relação da planta baixa mostrada na figura com o assunto Perímetro? Já observaram na 

cidade a placa “Perímetro Urbano”? Em quais outras situações já viram a palavra 

“perímetro”?  
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Na continuidade, podem ser distribuídos dicionários da Língua Portuguesa aos grupos 

para que pesquisem os significados da palavra perímetro. E depois, no grande grupo, as 

duplas podem fazer os relatos. Para sistematizar o conhecimento, o professor pode propor a 

escrita de um conceito no quadro da sala de aula. 

No seguimento, o educador pode lançar a pergunta: Se quiséssemos colocar rodapé 

nessa casa, qual é a medida necessária de material a ser comprada? 

Após o trabalho das duplas, os resultados podem ser relatados e debatidos. 

 

Atividade 3 

 

O professor pode começar esta parte do trabalho com o seguinte questionamento: Esse 

perímetro total representa a medida real da casa a ser construída? A ideia é que os alunos 

percebam a impossibilidade de um desenho reproduzir exatamente as medidas reais de uma 

casa e, a partir daí, constatem a necessidade de um outro conhecimento matemático para essa 

situação – escala.  

O professor pode chamar a atenção dos alunos para a planta baixa, de forma que 

percebam a informação ali registrada sobre a escala utilizada no projeto. Convém salientar 

que o construtor executa uma obra por meio da planta, que deve ser semelhante à casa que se 

quer construir, porém reduzida, e que o processo utilizado para reduzir ou aumentar um 

desenho, sem alterar a forma, é denominado escala. 

Para a escrita de um conceito no quadro da sala de aula, novamente os grupos podem 

ser estimulados a consultar o dicionário e verificar os significados da palavra escala, 

buscando aquele que tem relação com o projeto de uma casa. O professor também pode 

investigar, juntamente com os alunos, outras situações em que está presente a noção de escala, 

tais como: mapas, maquetes, guias de ruas de cidades, fotografias, panfletos de 

supermercados, anúncios de imóveis etc.  

Utilizando os conhecimentos sobre escala e trabalhando na planta baixa da casa, cuja 

escala é 1:100, os grupos podem preencher a tabela:  
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Cômodos 
Comprimento 
no desenho 

Largura no 
desenho 

Comprimento 
real 

Largura 
real 

Perímetro 
real 

Dormitório 1      

Dormitório 2      

Sala      

Cozinha      

Banheiro      

 

Após os relatos das duplas, o trabalho pode continuar a partir do seguinte 

questionamento do educador: Qual é a real quantidade de rodapé que será utilizado na 

construção da casa, excluindo-se a colocação no banheiro? Sabendo que o preço do rodapé 

de madeira é de R$ 6,35 o metro, qual é o custo desse material para a obra? 

 No fechamento dessa atividade, as duplas expõem os resultados obtidos. 

 

 

Sequência Didática - Parte II – Área 

 

O professor pode iniciar esta parte com os seguintes questionamentos: Qual é a 

relação da planta baixa mostrada na figura com o assunto Área? O que significa calcular a 

área de uma superfície? Em quais situações é preciso conhecer a área de uma superfície?  

 

Atividade 1 

Novamente as duplas podem ser instigadas a procurar no dicionário o significado da 

palavra área associado à Geometria. A partir da contribuição dos grupos, elabora-se um 

conceito, o qual pode ser escrito no quadro da sala de aula. 

No seguimento, o professor pode propor aos alunos que se detenham no espaço da sala 

de estar do projeto da casa e reflitam sobre as seguintes questões: Qual é a medida necessária 

de carpete para colocar nesse espaço? Como podemos medir essa superfície para que se 

compre o material necessário? À medida que os alunos vão dando as suas contribuições, 

convém estimular para que dividam os lados da sala em segmentos de 1cm cada, de forma a 

dividir o espaço em quadrados de 1cm de lado.  
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Fonte: autora. 

 

Continuando: Agora contem quantos quadrinhos cabem no interior dessa sala. O 

número que vocês encontraram chama-se medida de superfície ou área da sala. 

Considerando que cada quadrinho tem 1 cm de lado, então a unidade de medida dessa 

superfície é 1 cm2 (um centímetro quadrado). Logo, no desenho, essa sala tem 12 cm2 de 

área. Pensem sobre qual relação existe entre essa medida (12 cm2) e as dimensões da sala. 

Vocês já concluíram que ela é retangular. Então, repassem suas medidas.  

A ideia é que os alunos concluam que: 

12 cm2 = 3 cm x 4 cm 
                                                                                              Número que expressa a medida da largura 

                                                                           Número que expressa a medida do comprimento 
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Então, como vocês fariam para explicar a uma pessoa o modo mais fácil de obter a 

área (medida de superfície) de um espaço semelhante a essa sala? A expectativa é que os 

alunos deduzam a fórmula matemática para o cálculo da área de qualquer retângulo, ou seja, a 

área é igual à medida de um lado multiplicada pela medida do outro lado, chegando, assim, à 

seguinte fórmula: 

 

Área do retângulo = medida do comprimento x medida da largura  

 

Seguindo na condução do trabalho, o professor pode orientar: Agora, vamos verificar 

a área da cozinha. Se quiséssemos colocar lajota no piso, qual seria a medida necessária de 

material? Vocês já haviam concluído que ela tem o formato de um quadrado. Vamos fazer o 

mesmo processo anterior e dividir os lados da cozinha em segmentos de 1 cm, de forma que o 

espaço fique repartido em quadrados de 1 cm de lado.  

 

 

Fonte: autora. 

 

Dando continuidade, o professor pode perguntar: Quantos quadrados de 1 cm de lado, 

ou de 1 cm2, obtivemos? Esse número é exatamente a medida de superfície ou a área da 

cozinha. Qual é a relação que existe entre esse número e as medidas dos lados desse 

ambiente? 

De novo, espera-se que os alunos percebam que: 

16 cm2 = 4 cm x 4 cm 

 

                                                          Números que expressam as medidas dos lados  
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Então, como vocês fariam para explicar a uma pessoa o modo mais fácil de obter a 

área (medida de superfície) de um espaço semelhante a essa sala? A expectativa é que os 

alunos deduzam a fórmula matemática para o cálculo da área de uma figura plana quadrada, 

percebendo que a primeira fórmula (a da área do retângulo) serve para obter a do quadrado, 

apenas com uma pequena diferença, pois nesse caso temos lados iguais:  

 

Área do quadrado = medida do lado x medida do lado = (medida do lado)2      

  

Para o fechamento dessa atividade, o professor pode perguntar: Considerando que a 

escala utilizada na planta baixa é de 1:100, então qual é a área real dos dois ambientes? 

Espera-se que os alunos concluam que cada 1 cm² corresponde a 1 m². Então, podem inferir 

que as áreas em metros quadrados são: 

Sala de estar ............. 12 m2  

Cozinha ................... 16 m²  
 

Atividade 2 

O educador pode começar essa atividade pedindo aos alunos que façam uma 

estimativa da área da sala de aula em metros quadrados, questionando como poderíamos 

calcular essa área. 

Para fazer essa verificação o professor pode propor a construção de um quadrado de 1 

metro de lado, de maneira a representar 1 m². Essa atividade deve ser feita ainda pelas duplas, 

com a utilização de folhas de jornal, tesoura, cola e régua. 

Após a construção, os grupos podem fazer a verificação de quantas vezes o metro 

quadrado poderá ser colocado ao longo das duas dimensões da sala de aula. No final, devem 

chegar a uma estimativa da medida de superfície da sala de aula em metros quadrados e ainda 

compará-la com a medida de superfície da residência popular do Programa Minha Casa 

Minha Vida. 

Nessa parte do trabalho, o professor pode trazer outras situações em que o metro 

quadrado é utilizado para estimativas, tais como: na definição da lotação em transporte 

coletivo (por exemplo, em trens), em casas noturnas, em shows, etc. Pode ser feita a 

experiência de quantos alunos cabem em 1 m², utilizando-se o material construído em sala de 

aula. 
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Atividade 3 

Para começar essa atividade, o professor pode pedir que os alunos observem a capa do 

caderno37, fazendo o seguinte questionamento: Seria adequado utilizar o metro quadrado 

para medir a superfície dessa capa? Nesse momento, o professor pode referir sobre as 

unidades de medidas de área mais usadas no dia a dia, bem como sondar os alunos sobre a 

conveniência do uso de cada uma: centímetro quadrado (cm²), metro quadrado ( m²) e 

quilômetro quadrado (km²). 

 

O centímetro quadrado – cm² - é conveniente para 
expressar a área de pequenas superfícies, como a capa de um 
caderno, a embalagem de um DVD, etc. 

O metro quadrado – m² - é conveniente para expressar a 
área das dependências de uma casa, de um terreno, de um tapete, 
etc. 

O quilômetro quadrado – km² - é a área de um quadrado com 
1 km de lado. É conveniente para expressar a área de grandes 
regiões, como municípios, estados e países. 

 
 

Continuando, o professor pode solicitar às duplas a construção de quadrados de 1 

centímetro de lado (1 cm2) para a experimentação referente à medida de superfície da capa 

dos cadernos. Nessa tarefa, é interessante que o professor observe se os alunos percebem não 

haver necessidade da construção de um montante de quadradinhos de forma a cobrir toda a 

superfície do caderno. Para o cumprimento da tarefa, basta construir quadradinhos que 

perfaçam uma fileira (em linha), o que seria um dos lados do retângulo que representa a capa 

do caderno, e outro número de quadradinhos que preencheria o outro lado do retângulo (em 

coluna). Dessa forma, poderão inferir, a partir dos conhecimentos trabalhados nas atividades 

anteriores, que a solução está em multiplicar o número de quadradinhos colocados em linha 

pelo número de quadradinhos colocados em coluna para se chegar à medida da área da capa 

do caderno.  

No seguimento, as duplas podem preencher a tabela abaixo: 

                                                 
37 Em geral, os cadernos utilizados têm o formato 200mm x 275mm. 
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Objeto Comprimento Largura Perímetro Área 

Sala de aula     

Capa dos cadernos     

 

Para encerramento da atividade, segue-se um debate no grande grupo com os relatos 

das duplas. Nessa parte do trabalho, o professor pode pedir que os alunos analisem com 

atenção os dados da tabela, de forma a perceberem a relação existente entre o número de 

unidades de comprimento, o número de unidades de largura e o resultado encontrado para 

área em cada situação, com o objetivo de estimular a compreensão do processo matemático 

(fórmula) envolvido.  

 

- Tarefa Final: Para o fechamento da sequência didática, cada aluno deve desenhar, 

utilizando a escala 1:100, a planta baixa de sua casa, registrando as dimensões, o perímetro e a 

área útil de cada cômodo, totalizando a área do imóvel. O registro dessas informações deve 

ser organizado em uma tabela. 
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APÊNDICE B – Planta baixa 
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APÊNDICE C – Carta de Anuência 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que concordo em participar do Projeto de 
Pesquisa, intitulado: “Um estudo de caso sobre uma possibilidade para o ensino de 
Matemática na EJA juvenilizada”, sob a responsabilidade do Professor / Pesquisador 
Rosalina Vieira dos Anjos, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 
Matemática (Mestrado Profissional) da Faculdade de Educação da Universidade 
Federal de Pelotas, desenvolvendo as atividades que me competem, pelo período 
de execução previsto no referido Projeto. 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

_________________________________________________ 

NOME 

 

Fone(s) para contato ________________________________   

E-mail ___________________________________________ 
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APÊNDICE D – PESQUISA PARA AVALIAÇÃO DAS INTERVENÇÕ ES 

RELATIVAS AOS CONCEITOS SOBRE PERÍMETRO E ÁREA 

1. Conte um pouco sobre sua vida escolar, antes de ingressar na EJA: 
a) Se você havia parado de estudar, qual o motivo? Por quanto tempo ficou afastado da 

escola? Por que retornou? 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 

b) Se você estava estudando no turno do dia em 2012, por que ingressou no turno da noite? 
Por que optou pela EJA? 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

 
2. Como você se sentiu ao participar das atividades em que se utilizou uma planta baixa? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
3. O que você pensa sobre essa maneira de se estudar matemática? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
4. Você já havia manuseado/trabalhado em aula ou fora da escola com uma planta baixa? Se 

positivo, em qual situação? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

5. Essas aulas foram úteis para você? Justifique. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

6. É importante elaborar plantas baixas? Por quê? 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 

7. O que foi mais difícil para você? Justifique. 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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8. Se você tivesse que explicar para alguém o que é perímetro, como você faria? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

9. Se você tivesse que explicar para alguém o que é área, como você faria? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

10. Conte como foi desenhar a planta baixa de sua casa. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

11. O que você achou do uso de dicionário da língua portuguesa no desenvolvimento da atividade 
com as plantas baixas? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

12. Após as atividades realizadas com a planta baixa você considera que: 
a) Aprendeu muito. 
b) Aprendeu o suficiente. 
c) Aprendeu pouco. 
d) Não aprendeu nada. 

13. Depois das aulas em que se utilizou a planta baixa, você utilizou os conhecimentos sobre 
perímetro e área em sua casa ou em seu trabalho? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

14. Relativamente às aulas de matemática, qual é a sua preferência quanto à forma de se trabalhar 
os conteúdos?  
a) (   ) Prefere situações semelhantes à atividade com as plantas baixas, nas quais os alunos 

trabalharam em duplas, examinando, analisando, medindo as plantas tendo o professor 
como orientador;  OU  

b) (  ) Prefere que o professor apresente no quadro verde os conteúdos, com exemplos 
resolvidos, e em seguida uma lista de exercícios. 
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14 ANEXOS 
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Anexo 1 – Notícia jornal Zero Hora – julho/2012 
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• Zero Hora 
• Geral  
• Notícias 

 Escola abreviada 02/07/2012 | 05h31 

Cresce a procura de adolescentes por ensino da EJA 

No RS, o número de menores de 18 anos que estudam na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem aumentado, indo 
contra a tendência nacional de redução 

 

Adolescentes entre 15 e 18 anos dominam as turmas de Ensino Fundamental do supletivo no 
Estado  
Foto: Miro de Souza / Agencia RBS 
 
Itamar Melo 
itamar.melo@zerohora.com.br 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) está se tornando cada vez mais Educação de Jovens e 
Adolescentes, pelo menos no Rio Grande do Sul. Contrariando uma tendência nacional de 
queda, a quantidade de menores de 18 anos no supletivo aumenta ano após ano no Estado. 
Cresceu 10% apenas em 2010, conforme os dados mais recentes do governo federal. Números 
da Secretaria Estadual da Educação apontam continuidade do fenômeno em 2011 na rede 
estadual. 
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No Rio Grande do Sul, 23,4% dos estudantes de EJA são adolescentes, contra uma média 
nacional de 14,7%. Cinco anos antes, a situação era de equilíbrio. Como o acesso ao Ensino 
Médio da modalidade é restrito aos maiores de idade, os adolescentes estão concentrados nas 
turmas de Ensino Fundamental, nas quais se tornaram dominantes. Assim, podem completar 
as séries em metade do tempo normal. 

Não é uma situação isenta de controvérsias. Em 2008, a Câmara da Educação Básica do 
Conselho Nacional da Educação (CNE) aprovou, por unanimidade, um parecer que elevava 
de 15 para 18 anos a idade mínima para se matricular no EJA. Em meio à polêmica, o 
Ministério da Educação decidiu não homologar a resolução. Permaneceu tudo igual. 

Há alunos que esperam apenas o aniversário de 15 anos para trocar a turma seriada pela do 
EJA, em muitos casos no mesmo estabelecimento de ensino. Rosaura Rodrigues, 
coordenadora pedagógica do EJA da escola Universitário, notou uma explosão dessa 
tendência nos últimos cinco anos:  

— Eles querem entrar no mercado de trabalho e percebem que, sem diploma, não vão 
conseguir. Como foram reprovados na escola e perderam tempo, procuram uma modalidade 
mais rápida.  

A ânsia de recuperar o tempo perdido foi o que motivou Fabíola Staudt da Silva, 15 anos, a 
optar pelo supletivo. Em 2010, ela foi reprovada na 8ª série em uma escola estadual de 
Estância Velha. Em 2011, a família transferiu-a para um colégio particular. No meio do ano, 
veio uma mudança para Dois Irmãos, e Fabíola teve de trocar de escola outra vez. A mãe, 
Salete Staudt da Silva, 45 anos, diz que as notas de um colégio não foram aceitas pelo outro, 
levando a nova reprovação.  

Após dois anos perdidos, a família viu no EJA a saída para ganhar tempo. Fabíola termina o 
curso na semana que vem. Vai tentar entrar em uma escola seriada de Ensino Médio. A meta é 
estar diplomada no 1° ano já em dezembro.  

— Optamos pelo EJA para minha filha não fazer a 8ª série inteira de novo. Foi a forma de não 
perder mais um ano — diz Salete. 

A Secretaria Estadual da Educação ainda não tem explicação para o fenômeno.  

— Não gostaria de emitir um diagnóstico, porque não fizemos essa discussão. Temos de nos 
debruçar sobre o tema para entender melhor — diz Adriana Soares Rodrigues, assessora de 
referência da Educação de Jovens e Adultos na secretaria. 

Troca pode não significar educação pobre 

Para muitos profissionais da área, a troca do ensino seriado pelo EJA não representa 
necessariamente uma formação mais precária para o adolescente. 

— Mantê-lo na escola regular, entre crianças, pode não ser a melhor solução. O que preocupa 
é a mudança de padrão. Com um público mais jovem, o EJA precisa passar por uma revisão 
de currículo e propostas — afirma Roberto Catelli, coordenador da área de EJA da ONG 
Ação Educativa. 
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Adriana Soares Rodrigues, da Secretaria Estadual da Educação, observa que ter adolescentes 
no EJA significa, pelo menos, que eles não estão fora do sistema de ensino. 

— Se o jovem não concluiu o Fundamental até os 14 anos, significa que teve um percurso 
acidentado. Estar no EJA não é um empobrecimento da educação dessa pessoa. É dar conta 
das características da idade, o que, às vezes, a proposta pedagógica da escola seriada não faz. 
Não é só a carga horária que dá qualidade. 

Adriana diz que há necessidade de repensar a estratégia da escola regular, para adaptá-la às 
necessidades dos jovens. Segundo ela, a secretaria está fazendo um estudo com a ideia de 
criar nas escolas gaúchas turmas nas quais os alunos com defasagem entre a idade e a série 
sejam reunidos, de forma que não se sintam deslocados. 

A professora Maria Conceição Pillon Christofoli, da Faculdade de Educação da Pontifícia 
Universidade Católica (PUCRS), interpreta o fenômeno como um sintoma de problemas na 
escola regular, que não está conseguindo lidar com a diversidade de idades em sala de aula 
adequadamente. 

Os porquês do fenômeno 

Alguns fatores que contribuem para os adolescentes optarem pelo supletivo: 

Reprovação: alunos que repetem uma ou mais séries tendem a ficar deslocados na escola. 
Com frequência, abandonam os estudos. A solução é o EJA, onde vão estudar com pessoas na 
mesma situação. 

Dificuldades Socioeconômicas: a pobreza contribui para afastar os adolescentes do ensino 
regular. Situações familiares complicadas ou a necessidade de ficar em casa cuidando de um 
irmão, por exemplo, podem motivar muitas faltas. Em outros casos, as drogas e a violência 
afastam da escola. 

Gravidez na adolescência: meninas que engravidam tendem a deixar a escola regular depois 
de ter o bebê. Um dos motivos é que, ao se tornarem mães, passam a ver a turma como 
infantilizada e se sentem deslocadas. Em outras situações, a adolescente tem de ficar com o 
filho durante o dia e opta pelo EJA noturno. 

Mercado de trabalho: alguns alunos estudam no EJA à noite para trabalhar durante o dia. A 
necessidade de um diploma para obter emprego, por outro lado, motiva muitos jovens que 
haviam abandonado a escola a retomar os estudos pela porta do supletivo. 

A facilidade do atalho: alunos que completam 15 anos e ainda não terminaram o Ensino 
Fundamental optam, com alguma frequência, por migrar para o EJA, para ganhar tempo. 

As regras 

A carga horária e o acesso ao EJA, segundo a legislação: 

Ensino Fundamental do EJA (5ª a 8ª séries) 

- Idade mínima para ingresso: 15 anos 
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- Carga horária: 1,6 mil horas 

- Carga horária das mesmas séries no ensino regular: 3,2 mil horas 

Ensino Médio do EJA  

- Idade mínima para ingresso: 18 anos 

- Carga horária: 1,2 mil horas 

- Carga horária das mesmas séries no ensino regular: 2,4 mil horas 

ZERO HORA 
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Anexo 2 

Estatísticas INEP 

Matrícula da EJA – Ensino Fundamental Presencial Anos Finais – 2013 

e 

Matrícula da EJA – Ensino Médio Presencial – 2013 
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Dados estatísticos  

Jorge Roberto Pereira Duarte 

 jorge.duarte@inep.gov.br
 

13 de março 

(Há 11 dias)

 

 
Sra. Rosalina, segue anexo, dados solicitados. Referentes a EJA EF e EM Presencial por 

faixa etária. 

  

Att. 

Jorge Roberto Pereira Duarte - Analista de Sistema 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Fone: (61) 20223156 

SIG, Quadra 4, lote 327, Centro Corporativo Villas Lobos, 1º Andar, Ala B - CEP:70.610-440 

 

2 anexos  
 

 

 

Matricula da EJA_EF Presencial Anos finais.xlsx 

 

 

 

Matricula da EJA_EM Presencial.xlsx 
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Anexo 3 – Alunos trabalhando com a planta baixa 
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Anexo 4 – Registrando as medições da planta baixa 
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Anexo 5 – Registro das medições da planta baixa 
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Anexo 6 – Plantas baixas elaboradas pelos alunos 
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