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Resumo: O presente trabalho é um estudo com professora e alunos da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) em uma escola municipal de Filadélfia/BA. Tem como objetivo conhecer as concepções da
professora e dos educandos acerca do ensino de Matemática na EJA. O estudo desenvolvido é uma
pesquisa qualitativa. Os participantes da pesquisa foram uma professora e dez estudantes da EJA. Foi
utilizado o questionário como instrumento para aquisição dos dados. A partir das análises dos dados
coletados ficou evidenciado que é necessário que os docentes que lecionam Matemática para esses
estudantes, utilizem diferentes metodologias de ensino e recursos pedagógicos diversos para auxiliar
no processo de ensino, objetivando desenvolver a aprendizagem escolar dos educandos.
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O ENSINO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

THE TEACHING OF MATHEMATICS IN YOUTH AND ADULT EDUCATION

LA ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS EN EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS

Eixo 20: Educação e Ensino de Matemática, Ciências Exatas e Ciências da Natureza

Resumo: O presente trabalho é um estudo com professora e alunos da Educação de Jovens e Adultos
(EJA) em uma escola municipal de Filadélfia/BA. Tem como objetivo conhecer as concepções da
professora e dos educandos acerca do ensino de Matemática na EJA. O estudo desenvolvido é uma
pesquisa qualitativa. Os participantes da pesquisa foram uma professora e dez estudantes da EJA. Foi
utilizado o questionário como instrumento para aquisição dos dados. A partir das análises dos dados
coletados ficou evidenciado que é necessário que os docentes que lecionam Matemática para esses
estudantes, utilizem diferentes metodologias de ensino e recursos pedagógicos diversos para auxiliar
no processo de ensino, objetivando desenvolver a aprendizagem escolar dos educandos.

Palavras-chave: Matemática. Ensino-aprendizagem. Educação de jovens e adultos.

Abstract: The present work is a study with a teacher and students of the Education of Young and
Adults (EJA) in a municipal school in Philadelphia / BA. It aims to know the conceptions of the
teacher and the students about the teaching of Mathematics in the EJA. The study developed is a
qualitative research. The research participants were one teacher and ten students from the EJA. The
questionnaire was used as an instrument for data acquisition. From the analysis of the collected data
it was evidenced that it is necessary that the teachers who teach Mathematics for these students, use
different methodologies of teaching and diverse pedagogical resources to assist in the teaching
process, aiming to develop the students&39; school learning.

Key-words: Mathematics. Teaching-learning. Education of young people and adults.

Resumen: El presente trabajo es un estudio con un maestro y estudiantes de la Educación de Jóvenes
y Adultos (EJA) en una escuela municipal en Filadelfia / BA. Su objetivo es conocer las
concepciones del profesor y los estudiantes sobre la enseñanza de las matemáticas en el EJA. El
estudio desarrollado es una investigación cualitativa. Los participantes de la investigación fueron un
profesor y diez estudiantes de la EJA. El cuestionario fue utilizado como un instrumento para la
adquisición de datos. Del análisis de los datos recopilados se evidenció que es necesario que los
maestros que enseñan Matemáticas para estos estudiantes, utilicen diferentes metodologías de
enseñanza y diversos recursos pedagógicos para ayudar en el proceso de enseñanza, con el objetivo
de desarrollar el aprendizaje escolar de los estudiantes.

Palabras clave: Matemáticas. Enseñanza-aprendizaje. Educación de jóvenes y adultos.

INTRODUÇÃO
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Nos dias atuais, muitas pesquisas têm sido feitas em relação aos problemas relacionados à educação,
porém poucos estudos têm focado no ensino de Matemática para educandos da Educação de Jovens e
Adultos (EJA), considerando que muitos destes não conseguem assimilar, de modo satisfatório, os
conteúdos propostos pelos professores nas aulas de Matemática.

Resultados de diversas pesquisas realizadas por teóricos e especialistas em EJA têm mostrado que
muitos estudantes foram excluídos do sistema educacional por várias questões, como, por exemplo,
as dificuldades em conciliar estudo e atividades laborais, problemas de aprendizagem dos conteúdos
didáticos propostos pelos currículos escolares, entre outros.

Após alguns anos fora das salas de aula, muitos estudantes, já inseridos no mercado de trabalho,
resolvem retornar à escola, porém encontram um sistema de ensino que, às vezes, não consegue
adequar as expectativas dos jovens e adultos. Esse fato ocorre, pois muitos dos conteúdos escolares
trabalhados nas escolas não são vistos pelos estudantes como significativos para a sua realidade.

Os conhecimentos matemáticos têm contribuído para o desenvolvimento da sociedade, a formação
dos cidadãos e sua atuação enquanto sujeito social. É notório que a escola, enquanto um dos espaços
de formação para a cidadania, utilize esses conhecimentos em benefício do desenvolvimento da
aprendizagem do estudante, tanto das séries de ensino regular, como também na EJA.

A necessidade do acesso aos conhecimentos matemáticos tem sido crescente por parte dos cidadãos,
requerendo assim a preparação dos estudantes para a convivência com as diversas formas de
utilização dos números no contexto social.

Diante disso, o objetivo dessa investigação é conhecer as concepções da professora e dos educandos
acerca do ensino de Matemática na EJA em uma escola pública municipal em Filadélfia-Bahia.

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E O ENSINO DE MATEMÁTICA

A Educação de Jovens e Adultos é destinada à formação escolar de estudantes que não tiveram a
possibilidade de concluir seus estudos na Educação Básica na idade considerada apropriada.
Conforme Matta (2009, p. 7): “A proposta da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na sociedade
brasileira redefine o antigo supletivo, que indicava compensar “o tempo perdido”, complementar o
inacabado, ou substituir de forma compensatória o ensino regular”.

Sabe-se que a educação é um direito de todos os cidadãos, e a EJA, dentre seus objetivos, visa
contribuir para a integração dos estudantes nos espaços sociais, garantindo aos mesmos o direito à
educação e a escolarização.

As Diretrizes Curriculares Nacionais resolução CNE/CEB nº 1/2000, citado por Matta (2009, p. 8)
caracterizam a EJA sendo “[...] uma modalidade de Educação Básica e como direito do cidadão,
afastando-se da ideia de compensação e suprimento e assumindo a de reparação, equidade e
qualificação - o que representa uma conquista, um avanço”.

Essa modalidade tem sido muito importante para a formação das pessoas que, por algum motivo, não
podem frequentar uma classe de ensino regular. Fonseca (2007, p. 33) enumera alguns dos motivos
pelos quais os jovens e adultos não cursaram seus estudos nas séries regulares. Segundo ela, esses
estudantes

Deixam a escola pra trabalhar; deixam a escola porque as condições de
acesso ou de segurança são precárias; deixam a escola porque os horários e as
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exigências são incompatíveis com as disponibilidades que se viram obrigados
a assumir. Deixam a escola porque não há vaga, não tem professor, não tem
material. Deixam a escola, sobretudo, porque não consideram que a formação
escolar seja assim tão relevante que justifique enfrentar essa gama de
obstáculos à sua permanência ali.

Os estudantes da EJA precisam de um modelo de ensino que possa considerar algumas
especificidades dos mesmos, pois muitos trabalham durante o período diurno e frequentam as salas
de aula no período noturno.

As dificuldades de aprendizagem dos alunos da EJA ocorrem em todas as áreas do conhecimento,
Linguagens, Ciências Humanas e Naturais, e, de maneira significativa, na área da Matemática.
Diversos pesquisadores entendem que a Matemática é considerada como uma área de conhecimento
essencial para a formação humana e o progresso da ciência.

Vieira (2018) afirma que “A Matemática estrutura o pensamento pelo viés do raciocínio, além de ser
uma ferramenta para tarefas específicas em quase todas as atividades humanas”. (p. 18). De acordo
com essa concepção, seu ensino deve ser valorizado e acessível a todos os estudantes, considerando
que é fundamental para desenvolver o raciocínio lógico-dedutivo, as competências e habilidades.
Ainda de acordo com Vieira (2018, p. 64)

Ao se discutir a Matemática ensinada na EJA, constata-se que ela é
responsável por grande parte da evasão bem como o fracasso escolar.
Acredita-se que isso aconteça pelo fato do ensino de Matemática não ser
trabalhado a partir do cotidiano dos alunos, pela falta de uso de estratégias
que auxiliem o processo de aprendizagem.

Segundo o autor, o problema de evasão com alunos da EJA, bem como o insucesso escolar desses
estudantes é bastante preocupante e está relacionado a diversos fatores, a exemplo dos conteúdos
matemáticos não serem trabalhados de maneira contextualizada, considerando o cotidiano dos
estudantes. Essa situação, de modo específico, tem contribuído para que muitos estudantes jovens e
adultos deixem de frequentar a escola.

Para Noé (2018), os conhecimentos matemáticos fazem parte da matriz curricular da EJA, sendo
considerados de fundamental importância para a formação do caráter sócio educacional do estudante.
Fonseca (2002, p. 54) reforça esse pensamento ao nos dizer que

[...] o papel na construção da cidadania que se tem buscado conferir à
Educação de Jovens e Adultos pede hoje um cuidado crescente com o aspecto
sociocultural da abordagem matemática. Tornando-se cada vez mais evidente
a necessidade de contextualizar o conteúdo matemático a ser transmitido ou
construído [...] com a qual o aluno se depara e / ou de suas formas de vê-la e
participar dela.

A Matemática ainda é considerada uma área do conhecimento humano restrita a indivíduos muito
inteligentes, porém é necessário que essa visão seja desconstruída, pois todas as pessoas devem ter
acesso a esses conhecimentos, visto que foram construídos ao longo da história das civilizações
humanas. Segundo Cabral e Fonseca (2009, p. 124)
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(...) a abordagem excessivamente formal em geral conferida ao conhecimento
matemático no contexto escolar não apenas dificulta a compreensão dos
conceitos matemáticos envolvidos, mas mobiliza discursos e define atitudes,
que, marcados pela ideologia, incidem sobre os modos como alunos e alunas
da EJA se posicionam diante da matemática e de seu aprendizado escolar.

Diversas culturas contribuíram para o desenvolvimento dos conceitos matemáticos ao longo do
tempo, por isso é considerada como uma Ciência Universal. Segundo a Proposta Curricular para a
Educação de Jovens e Adultos, segundo segmento do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) em seu
volume 3

O aluno da Educação de Jovens e Adultos vive, em geral, uma história de
exclusão, que limita seu acesso a bens culturais e materiais produzidos pela
sociedade. Com a escolarização, ele busca construir estratégias que lhe
permitam reverter esse processo. Um currículo de Matemática para jovens e
adultos deve, portanto, contribuir para a valorização da pluralidade
sociocultural e criar condições para que o aluno se torne agente da
transformação de seu ambiente, participando mais ativamente no mundo do
trabalho, das relações sociais, da política e da cultura (BRASIL, 2002, p.
11-12).

Há a necessidade de o professor apresentar a Matemática como uma ferramenta que auxilie na
construção do conhecimento do estudante, desmistificando a ideia de ser uma disciplina composta
apenas de regras e teorias desassociadas da realidade, fator esse responsável pelo crescente número
de estudantes reprovados em todos os níveis de escolaridade.

Os professores que ensinam Matemática devem buscar alternativas para tentar mudar essa
compreensão que tem prejudicado a aprendizagem escolar. Compete ao professor “Descobrir
estratégias de se trabalhar com a Matemática, de modo que as pessoas percebam que pensamos
matematicamente o tempo todo, resolvemos problemas durante vários momentos do dia e somos
convidados a pensar de forma lógica cotidianamente se constitui num verdadeiro desafio”. (VIEIRA,
2018, p. 21).

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), é fundamental que o aluno possa
entender a Matemática como sendo “[...] uma forma de compreender e atuar no mundo e o
conhecimento gerado nessa área do saber como um fruto da construção humana na sua interação
constante com o contexto natural, social e cultural” (BRASIL, 1998, p. 24).

O professor de Matemática da EJA deve aproveitar as experiências de vida dos educandos,
estimulando novas ideias, permitindo o espaço para o diálogo e a reflexão, incentivando-os a
buscarem nas suas vivências em sociedade, as possíveis soluções para as situações-problemas
apresentadas, fazendo, portanto, uma correlação com o meio social no qual estão inseridos.

Os conhecimentos matemáticos são vistos pelos pesquisadores, nos dias atuais, como sendo
imprescindíveis para a formação plena do estudante enquanto cidadão. Essa concepção perpassa todo
o processo de educação, destacando-se principalmente na Educação de Jovens e Adultos,
considerando que os estudantes da EJA são pessoas que, de modo geral, já estão inseridos no
mercado de trabalho, necessitando, portanto, dos conhecimentos matemáticos para utilizar em suas
relações diárias.

Por meio da Educação Matemática, tem se buscado desenvolver estudos com grupos de professores e
estudantes objetivando conhecer as dificuldades que permeiam o processo de ensino e aprendizagem,
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procurando obter dados concretos que venham contribuir para o desenvolvimento de projetos para se
implantar uma educação de qualidade nas escolas, e, principalmente, valorizando o ensino dos
conceitos matemáticos.

Muitos estudantes veem a Matemática como sendo uma área de estudos de compreensão bastante
complexa, o que contribui para o aumento das dificuldades de aprendizagem. Para modificar essa
concepção, é necessário que o professor busque novos métodos e recursos para torná-la agradável e
útil à vida das pessoas.

De acordo com D’Ambrósio (2001) o principal desafio que os educadores matemáticos enfrentam
nos dias atuais é tornar a Matemática atrativa, relevante, interessante e atual, ou seja, conexa ao
mundo moderno; e, para que isso aconteça, é preciso que os professores apontem sempre que
possível o seu emprego na vida cotidiana dos educandos.

Muitos pesquisadores em Educação Matemática têm buscado produzir pesquisas, seminários,
conferências, estudos e outros eventos com o objetivo de desenvolver metodologias diferenciadas
das habituais com a finalidade de serem usadas no ensino de Matemática em sala de aula, pelos
professores, sobretudo na Educação Básica, com o intuito de melhorar os índices de aprendizagem
nessa importante área do conhecimento humano.

DISCUSSÃO METODOLÓGICA DA PESQUISA

Na presente pesquisa, foi usada a abordagem qualitativa, na perspectiva de Lüdke e André (2007),
posto que as autoras a consideram importante, uma vez que 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.

Objetivando realizar a coleta de dados, foi utilizado como instrumento de pesquisa dois
questionários: um dirigido ao professor, com seis questões, e outro constituído por oito questões e
dirigido aos educandos. Para Gil (2002), questionário é a técnica de investigação composta por um
número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o
conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc.

Os sujeitos participantes da pesquisa foram: uma professora e dez educandos da Educação de Jovens
e Adultos de uma escola pública localizada no município de Filadélfia/BA. Vale lembrar que os
estudantes participantes da pesquisa serão nomeados pela letra do alfabeto “E”, seguida de um
número cardinal (de 1 a 10), garantindo, assim, o anonimato desses educandos.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

As questões propostas no questionário dirigido aos educandos foram as seguintes: Na primeira
questão interpelou-se: Como você compreende o processo de aprendizagem da Matemática na
Educação de Jovens e Adultos (EJA)? Segundo os educandos, o ensino de Matemática é bom; eles
gostam e se identificam com a disciplina e com a professora. Segundo eles, a professora explica os
conteúdos de maneira clara.

Para Vieira (2018, p. 22)

(...) a EJA é uma educação permanente, embora enfrente desafios é uma
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chave imprescindível para o exercício da cidadania, possibilitando aos seus
alunos utilizar os diferentes códigos de linguagem, para bem se comunicar e
interpretar a realidade que o cerca a partir de uma postura consciente, crítica
e responsável frente aos problemas sociais.

De acordo com o educando E2: “Tenho dificuldades na aprendizagem na Matemática”. Segundo E7:
“Sim, acho ótimo! Apesar que tenho dificuldades na matéria, mas o ensino é ótimo, a professora
explica muito bem a disciplina”. Já para E9: “O ensino é bom, porém acho um tanto controlado, os
conteúdos muito selecionado não segue o livro por completo”. De acordo com o estudante, é
importante que o professor possa ensinar o conteúdo proposto no livro didático de modo completo, e
não apenas selecionar conteúdos que lhe parece ser conveniente ensinar.

É importante ressaltar que, não obstante, as dificuldades enfrentadas por alguns educandos em
compreender o processo de ensino-aprendizagem da Matemática, os mesmos reconhecem que os
conteúdos são fundamentais para o seu desenvolvimento, bem como ressaltam que a professora
explica os conteúdos de maneira adequada.

Conforme a Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos, segundo segmento do Ensino
Fundamental (5º a 8º série), em seu volume 3, os conhecimentos matemáticos são compostos de
conceitos e procedimentos, englobando métodos de investigação e raciocínio, bem como formas de
representação e comunicação, abrangendo, deste modo, os modos próprios de indagar sobre o
mundo, organizá-lo, compreendê-lo e nele atuar.

Em seguida, propôs-se a questão 2: Quais as dificuldades enfrentadas por você, na aprendizagem
dos conteúdos matemáticos na EJA? Dos dez educandos pesquisados, cinco responderam que não
possuem dificuldades, e outros cinco afirmaram enfrentar alguns problemas, a exemplo de
dificuldades em entender os conteúdos, resolução de cálculos, entre outros.

Segundo E8: “Eu mesmo sou péssimo em Matemática, é uma matéria muito boa, tenho que aprender
muitas coisas, mas é muito complicada”. O educando diz que não possui facilidade em assimilar os
conteúdos matemáticos, porém entende que, mesmo sendo tida como disciplina difícil, a Matemática
é importante e necessária. Já E10 aponta a sua maior dificuldade nas aulas de Matemática: “A maior
dificuldade são as frações”.

Na questão 3, questionou-se: Na sua opinião, o que deveria ser feito no sentido de melhorar o ensino
de Matemática na EJA? Os educandos responderam de maneira variada. E1: “Utilização de métodos
como jogos e outros recursos”. Outros citaram que é importante a dedicação do professor e do aluno,
a atenção por parte do estudante, aumentar a carga horária da Disciplina de Matemática, aulas
práticas e ensinar outros conteúdos, além dos cálculos.

Os PCN recomendam a utilização de jogos no ensino fundamental e observam que

os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes
-enfrentar desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da
crítica, da intuição, da criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las
quando o resultado não é satisfatório – necessárias para aprendizagem da
Matemática (BRASIL, 1998, p. 47).

Diante disso, percebemos que os jogos assumem papel de fundamental importância de uma
concepção de ensino e aprendizagem voltada à metodologia da resolução de problemas.

Segundo E9: “As aulas deveriam ser mais dinâmicas, com atividades lúdicas, ou seja, sair da rotina
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de aula expositiva e explicativa”.

É importante que o professor da EJA promova a interação e o dinamismo em sala de aula entre os
estudantes, pois essas atitudes por parte do docente são consideradas fundamentais, uma vez que
proporcionam o gosto pelo aprender, especialmente em relação à Matemática, visto que muitos
estudantes acreditam ser uma das áreas mais complexas do conhecimento humano.

Entende-se que, ao matematizar uma situação problema, o estudante desenvolve o seu raciocino,
contribuindo para que percebam o ensino da Matemática como um conhecimento dinâmico, que
pode ser acessível e construído de modo integrado com a realidade do seu contexto social, podendo
ser assimilado por todos sem exceção.

Na questão 4, perguntou-se aos educandos: Na sua concepção os conteúdos ensinados pelo professor
em sala de aula, são úteis para serem utilizados no seu dia a dia? De acordo com as respostas
apresentadas, os dez educandos consideram que os conteúdos matemáticos ensinados são úteis para
serem utilizados no contexto social. E4: “Acho porque se eu não tivesse aulas de Matemática não
saberia fazer uma conta tipo trocar dinheiro”. Já o estudante E6 relata-nos que: “Sim, porque tudo na
vida das pessoas tem que usar a Matemática”.

Segundo a Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos, segundo segmento do Ensino
Fundamental (5º a 8º série), em seu volume 3:

Em qualquer aprendizagem, a aquisição de novos conhecimentos deve
considerar os conhecimentos prévios dos alunos. Em relação aos jovens
adultos, no entanto, é primordial partir dos conceitos decorrentes de suas
vivências, suas interações sociais e sua experiência pessoal: como detêm
conhecimentos amplos e diversificados, podem enriquecer a abordagem
escolar, formulando questionamentos, confrontando possibilidades, propondo
alternativas a serem consideradas (BRASIL, 2002, p.15).

Na questão 5, indagou-se: O ensino de Matemática contribui de maneira positiva para o
desenvolvimento da sua aprendizagem em outras áreas do conhecimento?

De acordo com as resposta apresentadas, os educandos entendem que sim. O educando E1 respondeu
da seguinte maneira: “Sim, pois desenvolve na minha vida profissional e outras disciplinas”. Outros
educandos citaram a Matemática como sendo importante para a vida prática das pessoas. E4
argumentou: “Sim, porque eu trabalho com vendas”. Já E7 respondeu: “Sim, porque a gente usa a
Matemática na maioria das coisas, tipo nas contas de casa, no mercado etc.”.

O ensino da Matemática fundamentado no conhecimento, na prática da pesquisa e na observação,
pode contribuir de maneira considerável para que os estudantes possam desenvolver suas habilidades
e competências, bem como favorecer na tomada de consciência que é necessária à construção de
novos conceitos.

A Matemática é considerada a ciência do raciocínio e da linguagem, provavelmente originou-se do
convívio social entre as pessoas, das trocas e da contagem.

Continuando com as perguntas dirigidas aos educandos, na questão 6, fizemos o seguinte
questionamento: Na sua concepção, qual a importância do professor utilizar o livro didático como
recurso pedagógico no ensino de Matemática na EJA?

Os dez estudantes pesquisados concordam que o livro didático é um recurso pedagógico importante
no processo de ensino da Matemática, considerando que é utilizado pelo educando no
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desenvolvimento e entendimento nos conteúdos propostos pelo professor.

Segundo o educando E7: “Sim, é importante porque facilita a nossa aprendizagem na escola, e é
importante porque tira nossas dúvidas e serve para estudarmos em casa”. Já o educando E9 contribui
com essa discussão apresentando a seguinte resposta: “Bom, porém não é preciso usar apenas o
livro”.

Convém destacar que o livro didático colabora para o procedimento de ensino-aprendizagem, quando
exerce o papel de recurso auxiliar entre os professores e os educandos, entretanto,

[...] apesar de toda a sua importância, o livro didático não deve ser o único
suporte do trabalho pedagógico do professor. É sempre desejável buscar
complementá-lo, seja para ampliar suas informações e as atitudes nele
propostas ou contornar suas deficiências, seja para adequá-lo ao grupo de
alunos que o utilizam (BRASIL, 2008, p. 12).

Na questão 7, indagou-se: Nas aulas de Matemática, o professor utiliza softwares matemáticos para
auxiliar no ensino dos conteúdos? Os dez educandos pesquisados responderam, por unanimidade,
que não conhecem nada a respeito de softwares matemáticos.

O uso de softwares matemáticos pelos professores, em sala de aula, contribui para desenvolver a
aprendizagem dos educandos de maneira significativa.

Na questão 8, procurou-se saber: Quais são os métodos, metodologias e recursos utilizados pelo
professor para as aulas de Matemática na EJA?

Os educandos que responderam o questionário citaram como métodos, metodologias e recursos
utilizados pelo professor: o livro didático, quadro, slides, bem como aulas expositiva e explicativa
com o uso de atividades, testes e provas. O estudante E8 se posicionou do seguinte modo: Ela usa o
quadro, os livros, não utiliza jogos.

Podemos observar que os recursos didáticos são de grande valia, à medida que atuam como suporte
para o professor trabalhar os conteúdos matemáticos com os educandos em sala de aula.

Com relação a professora de Matemática da turma, ela tem 44 anos de idade, leciona há 20 anos,
destes, 9 em turmas de EJA, possui Licenciatura em Ciências com Habilitação em Matemática
(2007) pela UNEB e Especialização em Educação Especial e Inclusiva (2010) pela Uninter.

As questões propostas no questionário dirigido à Professora foram as seguintes:

Na questão 1: Quais são as suas dificuldades que você enfrenta em passar os conteúdo de
Matemática para os alunos da EJA? A docente respondeu da seguinte maneira:

“Bem, a minha maior dificuldade é a falta de interesse desses jovens, o que a
gente sabe é que a EJA mudou muito, o que a gente tem hoje são
adolescentes que chegou aos 15 anos e que estão com problemas de distorção
de idade séries e aí vem parar na EJA. Mas que na verdade eles não têm
interesse nenhum de aprender, eles vêm realmente para não ficar em casa e
ocupar o tempo deles e eles ficam o tempo todo com a chateação por causa
da questão do envolvimento deles com outras coisas a gente não vai entrar
em detalhes para não se complicar”.
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Dentre as diversas dificuldades enfrentadas, a professora deu ênfase à falta de interesse por parte dos
estudantes em realizar as atividades propostas em sala de aula. Os educandos da EJA possuem
dificuldades com as operações fundamentais da Matemática, apesar de que, conforme a Proposta
Curricular para a Educação de Jovens e Adultos, no segundo segmento do Ensino Fundamental (5º a
8º série), em seu volume 3: “Muitos jovens e adultos dominam noções matemáticas aprendidas de
maneira informal ou intuitiva, antes de entrar em contato com as representações simbólicas
convencionais” (BRASIL, 2002, p. 15).

O nível de dificuldade que alguns alunos têm em assimilar os conteúdos matemáticos está presente
desde as operações fundamentais até a resolução de simples situações-problemas. Essa situação tem
causado angústia nos estudantes por não obterem sucesso na aprendizagem, e nos professores por
não alcançarem seus objetivos de ensino. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de
Matemática

o ensino de Matemática costuma provocar duas sensações contraditórias,
tanto por parte de quem ensina como por parte de quem aprende: de um lado,
a constatação de que se trata de uma área de conhecimento importante; de
outro, a insatisfação diante dos resultados negativos obtidos com muita
frequência em relação à sua aprendizagem (BRASIL, 1997, p. 15).

O raciocínio matemático é elemento fundamental para a resolução de problemas práticos, facilitando,
assim, a aquisição da aprendizagem dos estudantes.

Na questão 2, perguntou-se: Na sua concepção o que poderia ser feito no sentido de melhorar a
aprendizagem de Matemática? A professora respondeu da seguinte maneira:

“Eu ainda vejo a questão do currículo que a gente percebe que pela questão
da falta de interesse se a gente segue realmente currículo que a gente tem que
cumprir a gente não vai chamar muita atenção deles não a gente tem que
encontrar alguma forma pela questão dos jogos algo que realmente chama
atenção deles e que prenda a atenção porque se a gente ficar só na questão da
aula expositiva a gente não consegue muita coisa não”.

Estudos na área de ensino da Matemática na EJA buscam construir um currículo que possa oferecer
aos estudantes a possibilidade de um aprendizado satisfatório, partindo da vivência deles,
conhecendo a sua maneira de pensar e enxergar o mundo à sua volta. Em relação à disponibilidade
para a aprendizagem, os PCNs trazem a seguinte observação:

Para que uma aprendizagem significativa possa acontecer, é necessário
investir em ações que potencializem a disponibilidade do aluno para a
aprendizagem, o que se traduz, por exemplo, no empenho em estabelecer
relações entre seus conhecimentos prévios sobre um assunto e o que está
aprendendo sobre ele (BRASIL, 1998, p. 93).

Desse modo, para promover mudanças no ensino dos conhecimentos matemáticos é imprescindível
que os professores procurem tornar as aulas mais agradáveis e dinâmicas, saindo da forma tradicional
que geralmente são trabalhadas esses conteúdos. Sendo assim, é fundamental que as escolhas
didáticas dos professores contribuam para estimular a inclusão dos estudantes no processo de ensino
e aprendizagem da Matemática.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/o_ensino_de_matematica_na_educacao_de_jovens_e_adultos.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.11-17,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Questão 3: Na sua concepção qual importância do uso do livro didático como recurso pedagógico
no ensino de Matemática na EJA? A docente apresentou a seguinte resposta:

“O livro didático ajuda muito para você ver que esse ano a gente está
enfrentando um problema muito grande em relação ao livro didático porque o
livro didático da EJA era para ter sido feito a escolha em 2016 para em 2017
a gente já ter tido livro didático, então o que a gente está recebendo é só
algumas complementações e para a gente tentar solucionar o problema do
livro didático apesar do que ele é um livro consumível, a gente está pedindo
reutilização por parte dos alunos uma ajuda porque ele ajuda muito na
questão das atividades na questão dos conteúdos em se porque eles não tem
uma questão de acervo de outros livros em casa esse é o único livro que a
gente tem”.

Segundo a professora, o livro didático é um instrumento útil, porém não está disponível em número
suficiente para todos os educandos. Diante disso, é necessário que o professor desenvolva suas
escolhas didáticas para superar essas dificuldades. Para a Proposta Curricular para a Educação de
Jovens e Adultos, segundo segmento do Ensino Fundamental (5º a 8º série) em seu volume 3,

Escolhas didáticas que estimulam o envolvimento dos alunos em processos
de pensamento, assim como o raciocínio e a argumentação lógica contribuem
para criar uma cultura positiva nas aulas de Matemática – muito diferente
daquela em que apenas procedimentos algorítmicos e respostas rápidas e
“certas” são valorizadas. Só assim a aprendizagem será significativa
(BRASIL, 2002, p. 17).

Questão 4: Em suas aulas são utilizadas softwares matemáticos? Segundo a professora:

“Não eu ainda uso muito a questão da lousa, slide para facilitar a questão de
visualização de imagens porque pelas imagens fica mais fácil a gente
construir algumas equações por exemplo as equações do primeiro grau por
exemplo que estou trabalhando agora e que estou usando a lousa e estou
usando meus slides para ele poder compreender melhor e construir as
equações a partir da construção das equações a gente pode desenvolver a
resolução e encontrar as raízes dessas equações. Mas esses softwares
matemático eu não uso não”.

É importante destacar que o professor da EJA deve utilizar materiais e métodos que possam
contribuir para desenvolver os saberes dos estudantes, a partir dos conteúdos propostos para o ensino
da Matemática. Para a Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos, segundo segmento
do Ensino Fundamental (5º a 8º série), em seu volume 3: “A maioria dos jovens e adultos que
retomam os estudos já tiveram experiências negativas com o saber matemático. Portanto, as
concepções que eles têm sobre a Matemática, assim como sobre seu papel como alunos, são fatores
cruciais para a aprendizagem na EJA” (BRASIL, 2002, p. 16).

Questão 5: Quais são os seus métodos e metodologias utilizadas como recursos para as aulas de
Matemática na EJA? A professora respondeu: “Eu gosto muito de usar aula audiovisual uso muito
porque às vezes a gente fica preocupada quando não fez alguma utilização de slide para poder
apresentar o assunto”. O uso de slides e outros recursos audiovisual é muito importante para
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apresentar o conteúdo para os estudantes.

É fundamental que os professores que lecionam Matemática possam ser professores-pesquisadores,
abertos à reflexão acerca da sua prática pedagógica, redefinindo-a sempre que for necessário e
buscando sempre utilizar métodos e recursos variados com o objetivo do desenvolvimento da
aprendizagem Matemática dos educandos.

Nesse sentido, é fundamental que o professor seja pesquisador e conheça as tendências e objetivos da
Educação Matemática, considerando que é um importante campo de estudo das relações entre o
ensino e a aprendizagem da Matemática. Segundo Fiorentini e Lorenzato (2009, p. 5), “(...) é
possível dizer que Educação Matemática é uma área de conhecimento das ciências sociais ou
humanas, que estuda o ensino e a aprendizagem da Matemática”, sendo indispensável para o
conhecimento do professor que trabalha com o ensino dos conhecimentos matemáticos.

Questão 6: Na sua opinião os conteúdos de Matemática ensinados por você são úteis para serem
utilizados no dia a dia deles? Acompanhemos a resposta apresentada pela docente.

“Alguns conteúdos sim porque eu sempre faço questão de trabalhar a parte de
Matemática financeira e geralmente eu deixo essa parte da Matemática
financeira na quarta unidade porque aí eu só trabalho a parte da Matemática
financeira mesmo porque sei que é a mais utilizada por eles”.

Segundo a professora, ela procura trabalhar os conteúdos de modo que sejam aplicados de maneira
prática na vida dos educandos, como, por exemplo, a matemática financeira, pois a mesma é um
instrumento útil para o uso no dia a dia das pessoas. Segundo Fonseca (2007, p. 39)

na EJA, aliam-se a necessidade dos alunos em adquirirem instrumental para
resolver seus problemas e a própria disponibilização e diversidade de
informações e recursos que o próprio aluno traz para a sala de aula,
adquiridos em sua vivência social, familiar, profissional, esportiva, religiosa,
sindical etc.

Na concepção da autora, os estudantes da EJA precisam receber uma formação que contribua para a
resolução de problemas práticos do seu dia a dia, não apenas no âmbito escolar, mas, sobretudo, na
convivência em sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino de Matemática na Educação de Jovens e Adultos (EJA) é considerado como sendo de
difícil compreensão por muitos educandos. Por esse motivo, ao longo dos anos, muitas propostas e
projetos têm sido apresentados pelo poder público com o intuito de fortalecer o ensino dessa
importante área do conhecimento.

Diante do contexto educacional vigente, o processo de ensino e aprendizagem da Matemática, de
modo geral, e, acima de tudo, na EJA tem passado por diversas mudanças, e, por conta disso,
demanda atitudes por parte dos docentes. Ações estas como, por exemplo, procurar desenvolver
metodologias que proporcionem nos educandos motivação para estudar os conteúdos matemáticos
ensinados em sala de aula.
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O uso de métodos e recursos, a exemplo de jogos e softwares matemáticos colabora, de maneira
expressiva, para facilitar a apropriação do conhecimento pelos educandos e sua aprendizagem nas
aulas de Matemática.

Os resultados desta pesquisa permitem concluir que os educandos pesquisados acreditam que o
ensino dos conhecimentos matemáticos não deve ser tão somente pautado nas explicações dadas pelo
docente, fundamentadas apenas nos conteúdos trazidos no livro didático de Matemática, o que é
muito importante, mas que os professores possam diversificar seus métodos e recursos a serem
utilizados em sala de aula.

Deste modo, cabe aos docentes trabalhar os conteúdos matemáticos com o auxílio de diversos
métodos e recursos, como, por exemplo, o uso das TIC, uma vez que poderá proporcionar ao
educando uma educação de qualidade e permitir a aprendizagem dos conhecimentos matemáticos e,
por conseguinte, a aplicação desses conteúdos no cotidiano desses estudantes.
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