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Resumo: O presente estudo teve por objetivo geral compreender como os professores de Matemática que trabalham na
Educação de Jovens e Adultos organizam o seu trabalho pedagógico. E tivemos ainda como objetivo específico analisar
quais as dificuldades que os professores de Matemática enfrentam na organização do seu trabalho pedagógico e a
visão dos alunos dessa modalidade sobre o ensino vivenciado. A metodologia foi de cunho qualitativo por meio de
entrevista semiestruturadas e observações participantes. Foram interlocutores da pesquisa professores de Matemática e
estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Nossos aportes teóricos constituíramse de autores como: Brunel (2004),
D’Ambrósio (1993, 1997, 2001), Freire (2006), Paiva (2006, 2009), Ribeiro (1997) e outros. Os resultados apontam que
refletir sobre o ensino de Matemática para a Educação de Jovens e Adultos foi mais uma oportunidade para repensar as
fragilidades da organização desse ensino, pensar sobre as condições e a formação de professores de Matemática, a
falta de contextualização dos conteúdos com essa modalidade de ensino.
 
Palavras-chaves: Ensino de Matemática. Educação de Jovens e Adultos. Formação de professores de Matemática.
 
Resumen: Este estudio fue objetivo general comprender cómo profesores de matemáticas que trabajan en Educación
de Jóvenes y Adultos organizan su trabajo pedagógico. Y tuvimos el objetivo específico de analizar qué dificultades se
enfrentan los profesores de matemáticas en la organización de su trabajo educativo y puntos de vista de este segmento
en la enseñanza de los estudiantes con experiencia. La metodología fue la naturaleza cualitativa a través de entrevistas
semiestructuradas y observación participante. Ellos eran socios de los profesores de matemáticas y los estudiantes de
investigación de la Educación de Jóvenes y Adultos. Nuestras contribuciones teóricas consistieron en autores como:
Brunel (2004), D&39;Ambrosio (1993, 1997, 2001), Freire (2006), Paiva (2006, 2009), Ribeiro (1997) y otros. El punto
resultados para reflexionar sobre la enseñanza de las Matemáticas para Jóvenes y Adultos Educación fue otra
oportunidad para repensar las debilidades de la organización de esta enseñanza, pensando en las condiciones y la
formación de los profesores de matemáticas, la falta de contextualización de los contenidos con los que tipo de
educación.
 
Palabras clave: enseñanza de las matemáticas. Educación de Jóvenes y Adultos. La formación de profesores de
Matemáticas.
 

Introdução
 
Pensar a Educação de Jovens e Adultos, refletir e compreender suas implicações dentro do contexto educacional
brasileiro, é buscar compreender uma área da educação que muito se difere da educação básica “regular” e isso não só
se presume em uma perspectiva ampla da concepção dessa área da educação. Também dentro de um conceito mais
restrito, ou seja, entender que possui todo um processo sócio histórico, os aspectos que levaram os sujeitos que
viveram suas vidas, na maioria dos casos, longe de uma carreira escolar “bemsucedida” e por isso pensam e estimam
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uma realidade totalmente diferente dos que frequentam o ensino regular.
Nesse sentido, destacamos os sujeitos como os alunos que optam pela Educação de Jovens e Adultos, buscar entender
também a multiplicidade de desejos e expectativas, além de uma metodologia de ensino bem pensada, especificamente
para esse modelo, atendendo as verdadeiras demandas, que, obviamente não deverão ser encaradas, de maneira
aleatória. Afirmamos que a breve reflexão até aqui não define, no sentido de entender, de fato, essa modalidade da
educação, mas que adiante procuraremos ainda que não em sua inteireza, compreender alguns aspectos que nos dão
uma noção um pouco mais específica desses aspectos mais restritos da Educação de Jovens e Adultos.
Ao experimentarmos um pouco da realidade de uma escola que oferta o ensino à jovens e adultos, acompanhamos por
um determinado tempo acesso a uma compreensão vivenciada do ensino da Matemática na Educação de Jovens e
Adultos, objetivando refletir sua implicação e o modo como se estabelece no ensino proporcionado nesse contexto.
Assim, vale ressaltar que não objetivamos apresentar soluções para a realidade vivenciada, porém objetivamos assim,
propor reflexões a partir do contexto pesquisado no que diz respeito para o ensino da matemática, ao contrário, através
da realidade apresentada, é que se oportunizou a presente reflexão nesse artigo.
Não muito diferente das demais áreas do ensino, as especificidades do ensino da Matemática oferecida a Educação de
Jovens e Adultos, com uma abordagem ainda de difícil acesso e compreensão, seja pelo distanciamento de uma
aplicabilidade concreta de sua abordagem ou por uma linguagem que não consegue expressar a “língua” dos que optam
por essa área. Desse modo, o professor de Matemática que atua na Educação de Jovens e Adultos deve buscar
possibilidades de contextualização do conteúdo, uma vez que tratamos aqui de uma realidade completamente singular.
Isso implica em repensar em alguns aspectos do ensino da Matemática levando em considerações as especificidades
da Educação de Jovens e Adultos e os seus sujeitos.
Diante desse contexto, buscamos por meio do presente estudo, como objetivo geral compreender como os professores
de matemática que trabalham na Educação de Jovens e Adultos organizam o seu trabalho pedagógico. E tivemos ainda
como objetivo específico analisar quais as dificuldades que os professores de Matemática enfrentam no trabalho na
Educação de Jovens e Adultos e a visão dos alunos dessa modalidade sobre o ensino vivenciado.
Sendo assim, buscamos por meio desta pesquisa de cunho qualitativo, por meio de um estudo de caso na qual
utilizamos os procedimentos de entrevista semiestruturada e observação participante. Foram interlocutores da nossa
pesquisa especificamente professores de Matemática que atuam na Educação de Jovens e Adultos.
Em suma, a pesquisa pretendeu ser uma fonte de reflexão sobre as questões do Ensino de Matemática para a
Educação de Jovens e Adultos e também para repensar o processo formativo dos professores de Matemática, além de
suas práticas pedagógicas para essa modalidade de ensino.
 
Compreendendo mais a pesquisa realizada
 
O presente artigo foi idealizado a partir dos estudos na disciplina de Educação de Jovens e Adultos. Essa disciplina
constituise como componente curricular optativo no currículo do curso de Licenciatura em Matemática. A partir dessa
vivência, estudos e reflexões conhecer um pouco da história, estrutura e informações sobre a Educação de Jovens e
Adultos e o desenvolvimento da pesquisa resultou esse artigo. 
A escolha pela escola para a realização da pesquisa deuse devido a mesma ser a única na cidade de Mamanguape
PB que oferece a modalidade da Educação de Jovens e Adultos no Ensino Médio. Nesse sentido, tivemos a
oportunidade de desenvolver esse artigo, através da observação participante e também por meio do diálogo com alunos
e alguns dos professores de Matemática que atuam na Educação de Jovens e Adultos nessa escola, que se
disponibilizaram em participar da pesquisa.
A metodologia utilizada foi por meio de uma pesquisa qualitativa, pois que, “segundo esta perspectiva, um fenômeno
pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva
integrada” (GODOY, 1995, p.21). Integrada, nesse sentido, significa que o pesquisador vai à busca da compreensão de
determinado fenômeno, através das pessoas que nele estão envolvidas.
Decidimos utilizar o estudo de caso, já que, de acordo com Godoy (1995, p.25) se caracteriza como um tipo de pesquisa
cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. Visa ao exame detalhado de um ambiente, de um simples
sujeito ou de uma situação em particular. Isto é, no caso da pesquisa em pauta foi o contexto sobre o ensino da
Matemática na Educação de Jovens e Adultos.
Vale lembrar, que toda pesquisa foi realizada tendo como apoio a revisão bibliográfica, já que, essencialmente se faz
primordial os devidos embasamentos dos tópicos que abordemos no contexto do ensino da Matemática na Educação de
Jovens e Adultos. Optamos, como citado acima, por meio de entrevista semiestruturada, primeiramente dialogar com
um aluno, pois, como sujeito diretamente incluso na pesquisa.
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Tentamos compreender a perspectiva discente sobre a sua visão acerca da aula da disciplina de Matemática,
objetivando compreender possíveis dificuldades ou necessário aperfeiçoamento da organização do trabalho
pedagógico. Por outro lado, também por meio de entrevista semiestruturada, com uma professora que leciona
Matemática nessa modalidade buscamos compreender os desafios, dificuldades do trabalho docente desenvolvido por
ela na disciplina.
Não poderíamos deixar de mencionar o quanto a observação participante também foi necessário para compreendermos
in loco como é a vivência dos professores de Matemática e dos alunos durante as aulas.  Diante disso, todos esses
procedimentos metodológicos foram essenciais para a partir daí tecemos as nossas reflexões sobre os dados
emanados do campo com as reflexões teóricas que fazemos a seguir.
 
A Educação de Jovens e Adultos: alguns destaques
 
Inicialmente, para entendermos melhor a multiplicidade dos aspectos que estabelecem a Educação de Jovens e
Adultos, vamos abordar resumidamente os aspectos históricos que determinaram os caminhos que essa área teve que
percorrer para chegar onde está hoje, atualmente.
Começamos a compreender esse processo histórico quando se inicia a trajetória da Educação de Jovens e Adultos no
Brasil bem antes do imperialismo, quando os missionários jesuítas passaram a exercer uma atuação de catequizar a
população local, ou seja, o ensino da Educação de Jovens e Adultos começa a se desenvolver dentro desse período
colonial. Vale ressaltar que todo trabalho exercido pelos jesuítas se destinavam aos adultos, focalizando nos brancos e
indígenas.
 
A educação de adultos teve início com a chegada dos jesuítas em 1549. Essa educação esteve, durante séculos, em
poder dos jesuítas que fundaram colégios nos quais era desenvolvida uma educação cujo objetivo inicial era formar uma
elite religiosa (MOURA, 2003 apud SANTANA, 2013, p.14).
 
Seguidamente, em 1759, os jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal, dando início a uma série de
transformações que mudaram toda estrutura educacional, criando a escola pública no Brasil, mas ainda não era uma
realidade educacional que se estendesse a todos, nesse sentido Moura (2004) destaca:
 
Assim, podemos dizer que a escola pública no Brasil teve início com pombal os adultos das classes menos abastadas
que tinha intenção de estudar não encontravam espaço na reforma Pombalina, mesmo porque a educação elementar
era privilégio de poucos e essa reforma objetivou atender prioritariamente ao ensino superior. (MOURA, 2003 apud
SANTANA, 2013, p.14).
 
Atravessando para outro momento histórico da educação brasileira, chegamos república, e ainda assim não se observa
muitas mudanças, já que a educação ainda se direciona a classe mais abastadas, dentro desse contexto, Moura (2003)
afirma:
 
Com a proclamação da República, mesmo o país passando por transformações estruturais no poder político, o quadro
educacional não sofreu mudanças significativas. O modelo educacional continua privilegiando as classes dominantes
((MOURA, 2003 apud SANTANA, 2013, p.16).
 
 
Avançando boa parte da história, mais precisamente no ano de 1934, pela primeira vez a Constituição Federal declara
“a educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos (art. 149) ”. Na EC/69, pela
primeira vez estabelece a educação como dever do Estado, dando obrigatoriedade até o ensino primário, dos sete aos
quatorze anos. Entretanto, é a CF/88 que encerra o círculo no sentido do direito e da obrigatoriedade quanto à
escolaridade e à educação, sendo aprovado em meio à muitas discussões e embates, quanto a isso, Paiva (2009)
ratifica que:
 
Apenas após a Assembleia Constituinte em 5 de outubro de 1988, e depois muitas lutas e tensões no plenário,
defendendo interesses públicos e privados, e de intensas negociações com instâncias da sociedade organizada, a
educação volta a assumir o caráter de direito a todos. (PAIVA, 2009, p.134).
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Vale lembrar também que na história houve algumas intervenções do governo quanto a educação de jovens e adultos
objetivando a alfabetização. O MOBRAL, criado em 1968, veio a princípio com caráter de campanha e logo depois com
estrutura de fundação, assim pode se tornar “o maior movimento de alfabetização de jovens e adultos já realizado no
país, com inserção em praticamente todos os municípios brasileiros” (FÁVERO, 2004 apud SAMPAIO, 2009, p.21).
Dando seguimento, abordando uma perspectiva de quem são os alunos da Educação de Jovens e Adultos, podemos
refletir de que
São alunos que possuem experiências de vida diferentes, que tem suas crenças, a sua cultura, ou seja, é um espaço
que agrega a diversidade. Quanto a isso, Coura e Soares afirmam que “os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos se
diferem quanto à religião, etnia, gênero e especialmente no que tange as faixas etárias (COURA e SOARES, 2011,
p.27).
Ainda segundo os autores é relevante reiterar:
Cada uma das pessoas que buscam por uma sala de aula de EJA traz consigo expectativas, desejos e motivações
diferenciadas acerca da educação que se pretende receber. Chegam à escola com um ideal de escolarização criado no
decorrer da vida e esperam ser atendidos.    
 
Portanto, Educação de Jovens e Adultos, a escola deve proporcionar um espaço de convivência na qual possam
resultar em uma mudança social e de construção de novos saberes, respeitando os conhecimentos que esses
estudantes já trazem consigo. Conhecimentos que sejam embasados na premissa daqueles que aprendem saberes
diversificados e que tenham obviamente um significado incluso.
Para Ribeiro (1997) do ponto de vista socioeconômico o público da Educação de Jovens e Adultos forma um grupo
homogêneo, porém,
[...] do ponto de vista sociocultural, entretanto, eles formam um grupo bastante heterogêneo. Chegam à escola já com
uma grande bagagem de conhecimentos adquiridos ao longo de histórias de vida as mais diversas. São donas de casa,
balconistas, serventes da construção civil, agricultores, imigrantes de diferentes regiões do país, mais jovens ou mais
velhos, homens ou mulheres, professando diferentes religiões. Trazem, enfim, conhecimentos, crenças e valores já
constituídos. É a partir do reconhecimento do valor de suas experiências devida e visões de mundo que cada jovem e
adultos pode se apropriar das aprendizagens escolares de modo crítico e original, sempre da perspectiva de ampliar sua
compreensão, seus meios de ação e interação com o mundo (RIBEIRO, 1997, p.4041).
 
Estes estudantes, da Educação de Jovens e Adultos, carregam e constroem experiências e conhecimentos das mais
distintas formas e interações. São pessoas que ocupam sua vida diária em trabalhos como: dona de casa, pedreiros,
ajudantes de supermercado, porteiros, garis, agricultores, moto táxi e outros, que apresentam na maioria dos casos
traços em comum no que diz respeito como a escola, por meio dos processos avaliativos promoveu o seu fracasso, seja
pelo abandono ou pela reprovação (MIRANDA, 2008).
Convém deixar explícito aqui que não pretendemos em momento algum criar ou mencionar fórmulas ou receitas de
organização do trabalho pedagógico para o ensino de matemática para o espaço da modalidade aqui apresentada.
Deixamos, entretanto, pistas e encaminhamentos de situações que se refletidas podem potencializar a constituição
espaço de trabalho pedagógico na Educação de Jovens e Adultos com vista a superar as marcas de marginalização,
exclusão, abandono e até mesmo a “cultura da repetência” que se tem apresentado com grande destaque na Educação
de Jovens e Adultos.
 
O ensino da Matemática para Educação de Jovens e Adultos
 
O ensino matemático no contexto da Educação de Jovens e Adultos tem uma representatividade bastante distinta do
ensino da matemática para alunos referente ao ensino “regular”. A experiência de vida do educando da Educação de
Jovens e Adultos, os faz mais maduros, e nesse sentido, faz toda uma diferença, uma vez que o conhecimento e a
aplicabilidade da matemática expressão uma ampliação do seu dia a dia, por isto, refletindo dentro da perspectiva de
aprendizagem, se faz necessário pensar que:
 
Como acontece com outras aprendizagens, o ponto de partida para a aquisição dos conteúdos matemáticos deve ser os
conhecimentos prévios dos educandos. Na educação de jovens e adultos, mais do que em outras modalidades de
ensino, esses conhecimentos costumam ser bastante diversificados e muitas vezes são encarados, equivocadamente,
como obstáculos à aprendizagem. (BRASIL, 2001, p.100).
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Dessa forma, é essencial que professores adotem metodologias bem pensadas nesse sentido, de modo que, todo
conhecimento concebido possa ter um significado estabelecido durante a sua trajetória de vida, até porque muitos
jovens, adultos ou idosos pouco ou nada escolarizados dominam noções matemáticas que foram aprendidas de
maneira informal ou intuitiva, como, por exemplo, procedimentos de contagem e cálculo, estratégias de aproximação e
estimativa (BRASIL, 2001).
Diante disso, muitos desses alunos, quando voltam a escola, revelam grande interesse, objetivando aprender os
processos mais formais do conhecimento matemático. Porém, é fato que eles não costumam abandonar rapidamente os
informais, substituindoos pelos convencionais (BRASIL, 2001).
Pensando nesses métodos considerados informais, é que podemos nos questionar de que maneira esses métodos
estão presentes no seu cotidiano e na sua trajetória. Nesse sentido, se revela uma oportunidade bastante significativa
que poderia se instalar na organização do trabalho pedagógico de ensino dessa matemática, dado que, “a mediação
entre o conhecimento informal dos alunos e o conhecimento sistematizado ou escolar pode ser amplamente facilitada
pela intervenção do professor” (BRASIL, 2001).
Dessa forma, notamos que a intervenção do professor, através de uma abordagem mais adequada ao contexto de
ensino e a modalidade educacional interfere diretamente na assimilação dos conteúdos, uma vez que,
 
[...] o grande desafio de ser professor consiste em buscar o conhecimento inovando sua prática, se capacitando para
atender as demandas da realidade na qual educador e educando estão inseridos. É necessário que o professor não se
restrinja apenas a sala de aula, mas perceba que ele é parte integrante e responsável da escola e, porque não, da
própria sociedade (RIBAS e SOARES, 2012, p.14).
 
Diante disso, um questionamento surge. Porém, que Matemática é esta? Se entendermos que Matemática, portanto, é
um elemento cultural importante, e que foi necessário para que houvesse desenvolvimento e aprimoramento das
necessidades do dia a dia como podemos atrelar as questões do diaadia e a relação com o conteúdo sistematizado.
Daí como possibilidade a etnomatemática pode ajudar nessa organização do ensino de matemática, aqui em especial
para a Educação de Jovens e Adultos. 
Para Fonseca (2002),
[...] o caráter formativo do ensino da Matemática assume na EJA, um especial sentido de atualidade, quando se dispõe
a mobilizar ali, naquela noite, naquela aula, uma emoção que é presente, que comove os sujeitos, jovens e adultos
aprendendo e ensinando matemática, enquanto que resgata e atualiza vivências, sentimentos, cultura, num processo de
confronto à história do conhecimento matemático (FONSECA, 2002, p. 25).
 
 Sendo assim, ao trabalharmos, nesse sentido a etnomatemática como possibilidade no contexto da Educação de
Jovens e Adultos estaremos construindo uma outra forma de abordar os conteúdos dessa área nessa modalidade. Para
D’Ambrósio (2008), “Etnomatemática é o reconhecimento de que as ideias matemáticas, substanciadas nos processos
de comparar, classificar, quantificar, medir, organizar e de inferir e de concluir, são próprias da natureza humana”.
Assim, a Matemática é “espontânea, própria do indivíduo” e moldada pelo “meio ambiente natural, social e cultural” em
que este se insere (D`AMBROSIO, 2008 apud VIEIRA, 2008, p.163).
Ainda de acordo com D’Ambrósio (1993, p.7) a Etnomatemática pode ser definida como “[...] um programa que visa
explicar os processos de geração, organização e transmissão de conhecimento em diversos sistemas culturais e as
forças interativas que agem nos e entre os três processos".
Ele afirma também:
A abordagem à distintas formas de conhecer é a essência do programa Etnomatemática. Na verdade, diferentemente do
que sugere o nome, Etnomatemática não é apenas o estudo de "matemáticas das diversas etnias". Para compor a
palavra etnomatemática utilizei as raízes tica, matema e etno para significar que há várias maneiras, técnicas,
habilidades (tica) de explicar, de entender, de lidar e de conviver (matema) com distintos contextos naturais e
socioeconômicos da realidade (etno). (D’AMBROSIO, 1997, p.111 112).
 
Deste modo, com a inserção da etnomatemática o trabalho do professor na Educação de Jovens e Adultos se torna bem
mais específico quanto aos seus objetivos, já que, de certa maneira propicia ao aluno que ele enxergue a matemática
que ele mesmo produz. É a possibilidade de construção de um significado mais real ao conhecimento matemático que
possui, ou seja, insistir nesse método é assegurar a formação integral do indivíduo, resumida na afirmação de
autoconfiança, na facilitação de aquisição dos elementos necessários para o exercício da cidadania e no estímulo ao
desenvolvimento da criatividade (VIEIRA, 2008).
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Para D`Ambrósio (2001)
[...] um importante componente da Etnomatemática é possibilitar uma visão crítica da realidade, utilizando instrumentos
de natureza matemática. Análise comparativa de preços, de contas, de orçamento, proporciona excelente material
pedagógico (D’AMBROSIO, 2001, p. 23).
 
Assim, nesse sentido o professor de matemática ao trabalhar na modalidade da Educação de Jovens e Adultos tornase
fundamental o conhecimento sobre as possibilidades que ao abordar os conteúdos nessa modalidade por meio da
Etnomatemática pode estar contribuindo para a construção de um trabalho pedagógico que faça uma diferença nessa
modalidade. Contribuirá ainda para a construção de aprendizagens mais expressivas e o resgate dos conhecimentos
matemáticos adquiridos nas práticas cotidianas pelos estudantes da Educação de Jovens e Adultos.
 
As aulas de Matemática na Educação de Jovens e Adultos: o que revela a pesquisa
 
A princípio, é de grande valia salientarmos um fato. Em uma pesquisa não basta uma atuação meramente observável,
porém é preciso também atentar só para os aspectos que são inerentes à conversa e ao diálogo no ambiente de
pesquisa. Uma intervenção sem esses aspectos fundamentais nos daria uma percepção incompleta e muitas vezes
superficial. É preciso dialogar. E diante disso, apresentamos algumas falas, tanto do aluno, quanto da professora que
atua na Educação de Jovens e Adultos ministrando a disciplina Matemática.
Primeiramente, sabemos bem das dificuldades existentes no contexto dos alunos da Educação de Jovens e Adultos e
sabemos que são dificuldades que se diferem umas das outras. Nesse caso, um aluno com 27 anos, almejava ao entrar
na Educação de Jovens e Adultos, questionado sobre a visão que sustentava acerca das aulas de matemática,
enfatizou:
 
Eu vejo todo sentido em matemática. Hoje mais ainda porque muitas vezes se você não sabe de medir, pesar, somar,
essas coisas... hoje eu não vou poder ter um bom emprego, eu não vou ter um bom currículo, então para isso eu tenho
que ter um bom conhecimento matemático, tem que ter bastante conhecimento... (Estudante da Educação de Jovens e
Adultos).
 
Podemos notar na fala do aluno entrevistado que a atribuição no primeiro instante na nossa pergunta não foi sobre as
aulas de matemática, pelo menos na fala inicial, mas na disciplina em si. Presenciamos assim, o significado que ele
mesmo dá a matemática, um significado de qualificação para uma determinada função que poderia suprir suas
necessidades, ou seja, de certa maneira buscam uma esperada autonomia e isso implica dizer que “esta autonomia
está diretamente ligada à forma como lidar com assuntos específicos e questões mais gerais, cuja apropriação de ideias
pode originar uma significativa transformação em suas vidas” (THEES e FANTINATO, 2012, p.02).   
Diante disso podemos concluir que a matemática da escola seria primordial para uma boa formação, ou seja, os termos
que ele mesmo utilizou, como medir, pesar e somar seria como se o “enquadra – se nessa categoria (numeracia)
porque o domínio das citadas habilidades matemáticas é apontado como meio de acesso, orientação e destreza para
manter –se num mundo em rápidas e constantes mudanças” (FANTINATO, 2003, p.112).
Seguidamente, na continuação de sua fala, ele passa a abordar a sua visão sobre as aulas de matemática, disse ele:
Assim, eu antes, no começo estava enfrentando muita dificuldade, porque chegava tarde na aula, por conta do trabalho
né... ficava reclamando que não entendia muito bem... aí fica, aquele negócio chato..., mas mesmo assim eu escuto
muito, e até que venho entendendo mais, a professora ajuda muito... (Estudante da Educação de Jovens e Adultos).
Podemos notar a maneira como dificuldades que rodeiam a vida de muitos alunos da Educação de Jovens e Adultos
costumam interferir na aprendizagem. O nosso interlocutor alegou que a maior dificuldade que sentia era porque
chagava tarde na aula e não compreendia bem o conteúdo ministrado. Não de hoje que problemas como esse vem
afetado os alunos dessa modalidade, muitos, nos casos dos mais velhos, hoje, estão na Educação de Jovens e Adultos
por conta do trabalho que tinham que exercer quando mais jovens. Daí não podemos esquecer das funções da
Educação de Jovens e Adultos e nesse sentido Paiva (2006) cita:
No campo da educação, o direito e o exercício democrático têm sido permanentes temas em disputa. Especificamente
na educação de jovens e adultos, a história não só registra os movimentos de negação e de exclusão que atingem
esses sujeitos, mas produzem a partir de um direito conspurcado muito antes, durante a infância negada como tempo
escolar e como tempo de ser criança a milhões de brasileiros. (PAIVA, 2006, p.521).
 
            A Resolução CNE/CEB nº. 1, de 5 de julho de 2000, sinaliza alguns pontos sobre as particularidades dos
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sujeitos nessa modalidade educativa:
                                      Parágrafo único: como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade própria da
Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos
princípios de eqüidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares
nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio, de modo a assegurar:
I – quanto à equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares a fim de propiciar um patamar igualitário
de formação e restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidades face ao direito à educação;
II – quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade própria e inseparável dos jovens e dos adultos
em seu processo formativo, da valorização de mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus conhecimentos e
valores;
III – quanto à proporcionalidade, 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
(BRASIL, 2000).
 
E mediante tudo isso que expomos acreditamos no papel da professora nesse contexto. Segundo o nosso interlocutor a
professora ajudava muito e, por isto entendia os assuntos. Ainda acrescentou que por meio do diálogo foi fundamental
para conhecer o cotidiano dos seus alunos e sempre que possível adequar suas aulas a eles.
De acordo com Brunel (2004, p. 25)
[...] o professor que trabalha na Educação de Jovens e Adultos 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 (BRUNEL, 2004, p. 25).
 
Nesse sentido, objetivando compreender quais são as dificuldades enfrentadas e como costuma organizar a sua aula
mediante aos desafios que cercam a Educação de Jovens e Adultos a professora que ministra aula de Matemática
nessa modalidade revela:
As dificuldades é que a gente encontra na EJA é isso aqui.... Os alunos trabalham e na maioria das vezes são trabalhos
braçais, vem tudo cansado para a sala de aula. Geralmente chegam atrasados e às vezes eles chegam até sem jantar,
por isso toda escola tem que ter comida... E também ter mais calma na hora de passar o conteúdo, porque eles não
pegam se for dar uma aula, assim, rápido demais com eles. Eles não têm como pegar os conteúdos, tem que ser uma
coisa mais lenta e ter bastante paciência com eles... (professora de Matemática da Educação de Jovens e Adultos).
 
Observando no depoimento da professora percebemos que para alcançar uma superação de muitos desses problemas
a necessidade de buscar um ambiente adequado para a construção das aprendizagens dos estudantes da Educação de
Jovens e Adultos. É preciso “propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos
com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir – se. Assumir – se como ser social e
histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos...” (FREIRE, 1998 apud
BRUNEL, 2004, p.21).
Dessa maneira, também ao enxergar as dificuldades da turma, a professora assume que tenta sempre dar as suas
aulas mais lentamente, pois muitos não conseguem acompanhar o raciocínio. Em seguida, ao ser questionada como
organizava suas aulas mediante essas dificuldades. Isso ficou evidente no seu depoimento:  
 
Eu organizo da melhor maneira possível, uma maneira assim... mais fácil, usando uma metodologia que dê para
assimilar o conteúdo, num caminho menos longo né... sempre tento manter uma sequência entre esses conteúdos, já
para dá um sentido as coisas... Além de quase sempre levar para o cotidiano, resolver alguns problemas do dia a dia....
(professora de Matemática da Educação de Jovens e Adultos).
 
Nessa análise, podemos notar alguns pontos importantes referentes à prática docente nas aulas de matemática.
Primeiramente no cuidado em planejar a aula de uma maneira que seja equivalente ao que turma pode assimilar, como
ela mesmo disse, ou seja, trabalha em um caminho mais longo. Em seguida podemos notar também que ela sempre
procura dar uma sequência nos conteúdos, entretanto, isso não é uma tarefa das mais fáceis, muitos se levarmos em
conta alguns fatores, visto que, propor parâmetros para a sequenciação do ensino é uma tarefa particularmente
complexa em se tratando da Educação de Jovens e Adultos, pois os programas podem variar bastante quanto à
duração, à carga horária, aos critérios de organização das turmas e à seriação. (BRASIL, 2001).
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E por último, observamos que as propostas de contextualização, através da resolução de problemas eram evidentes em
sua fala e também na prática pedagógica. Isso, é de imprescindível valor dentro de uma abordagem metodológica no
ensino da Matemática, ainda mais na Educação de Jovens e Adultos, pois a questão pedagógica mais instigante é o
fato de que eles quase sempre, independentemente do ensino sistemático, desenvolvem procedimentos próprios de
resolução de problemas envolvendo quantificações e cálculos (BRASIL, 2001).
Repensar o ensino da Matemática e o espaço escolar da Educação de Jovens e Adultos é necessário para mudar aquilo
que não serve mais, que não acrescenta muito, para trabalharmos na construção de novas relações entre os sujeitos
que ocupam esse espaço educativo. Nessa construção de novas relações, o papel do professor, como um dos seus
protagonistas, é ressignificar a sua condição de docente, pois já não temos mais espaço para um professor transmissor
de informações e alunos copistas e sem poder refletir sobre suas aprendizagens. Freire completa dizendo que,
                                                [...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria
produção ou a sua construção. Quando entro em uma aula de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, a
curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho
– a de ensinar e não a de transferir conhecimento. (FREIRE, 2006, p.47).
 
Portanto, não podemos conceber uma organização do trabalho pedagógico no ensino de Matemática na Educação de
Jovens e Adultos que não seja com vistas ao exercício do protagonismo, tanto dos educandos como dos educadores
com vistas a construção de aprendizagens significativas para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos.
 
Considerações Finais
 
Mediante a pesquisa realizada, podemos apontar que as discussões e as reflexões sobre o ensino da Matemática na
Educação de Jovens e Adultos trarão novas perspectivas de como devemos persistir enquanto professores de
Matemática, em busca de uma educação de qualidade para todos os sujeitos dessa modalidade educativa. Uma
educação de inclusão e que prepare o indivíduo para encontrar um sentido que há tanto tempo lhes foi negado.
 Salientamos que muito ainda deve ser feito, porém intervenções como esse artigo que propomos a pensar e também o
repensar das práticas de ensino de Matemática na Educação de Jovens e Adultos, pois, darão uma contribuição
decisiva na formação de professores no curso de Licenciatura em Matemática, em que muitas vezes a disciplina
Educação de Jovens e Adultos nem existe e quando aparece é como componente optativo.
Acreditamos ainda que refletir sobre a Matemática que está sendo ensinada na Educação de Jovens e Adultos é
também mais uma oportunidade para repensar métodos, abordagens e conclusões que historicamente caracterizaram a
Matemática. Geralmente essa disciplina é vista como distante de uma realidade de fato existente, e sem utilidade na
vida de quem tanto se esforça para aprender. Porém, ao utilizarmos da etnomatemática poderemos dar alguns passos
nesse processo de contextualização dos conteúdos, aqui em especial destacamos a sua utilização na Educação de
Jovens e Adultos.
Podemos ainda depreender por meio dos depoimentos da professora e do estudante envolvidos na pesquisa que
algumas dificuldades enfrentadas na organização do trabalho pedagógico no ensino de Matemática. São elas: o
cansaço dos estudantes por conta do trabalho, os atrasos e faltas as aulas dos estudantes por questões diversas, as
dificuldades de aprendizagens por conta do déficit de outros conteúdos, a falta de políticas públicas para a melhoria da
Educação de Jovens e Adultos tanto na estrutura, condições e formação de professores, a falta de contextualização dos
conteúdos com a realidade dos estudantes dessa modalidade, a falta de perspectiva de projetos de vida dos estudantes
e a visão de aligeiramento que persiste na Educação de Jovens e Adultos.
Portanto, se ainda pensarmos e praticarmos um ensino Matemático excludente e classificatório, certamente estaremos
contribuindo para a marginalização de muitos. Isso com certeza é um desafio para todos os professores de matemática. 
Porém, pensar a educação e refletir como ela pode nos dar novos significados e ampliar perspectivas, é ter a certeza
que a educação com qualidade social para todos e todas é necessária. E por isto, terminamos com uma frase de
Immanuel Kant, grande filósofo alemão, que também foi professor, na qual ele diz: “O homem não é nada além daquilo
que a educação faz dele”.
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