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RESUMO
O presente artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa bibliográfica de caráter  quantitativo realizada em uma
Escola do Município de Aracaju e objetiva analisar as contribuições que o ensino da matemática através da estratégia
de projetos pode oferecer a fim de promover a aprendizagem dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). O
estudo apresenta considerações sobre o ensino da matemática, destacando o papel do professor e aluno no processo
de aprendizagem e uma contextualização da Educação de Jovens e Adultos na Educação Básica de acordo com a
legislação educacional e a relevância da organização do currículo por projetos de trabalho. A discussão se utiliza do
marco teórico fundamentado à luz de alguns autores sendo os principais deles D’Ambrosio (1990, 2001); Fiorentini
(2003); Freire (1994. 2000), Gadotti; Romão (2007), Hernandez (1998). Por fim,  mostra que o professor em prática
pedagógica deve lançar mão de projetos que contribuam para o desenvolvimento de uma pedagogia mais autônoma,
consciente e racional.
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos; Aprendizagem por Projeto; Prática Docente no Ensino da
Matemática. 
 
ABSTRACT:
This article presents partial results of a quantitative nature of literature held in a school in the municipality of Aracaju and
objectively analyze the contributions that the teaching of mathematics through the project strategy can offer in order to
promote student learning of the Youth Education and Adult. The study features in the teaching of mathematics,
highlighting the role of teacher and student in the learning process and context of the Youth and Adult Education in Basic
Education according to the educational legislation and the relevance of curriculum organization for work projects . The
discussion using the theoretical framework grounded in the light of some authors and the main of them D&39;Ambrosio
(1990, 2001); Fiorentini (2003); Freire (1994. 2000), Gadotti; Romao (2007), Hernandez (1998). Finally, it shows that the
teacher in teaching practice should resort to projects that contribute to the development of a more autonomous,
conscious and rational pedagogy.
 
  KEYWORDS: Youth and Adult Education ; Learning by Design ; Practice Teaching in Mathematics Teaching .

INTRODUÇÃO
 
São vários os motivos pelos quais os jovens e adultos procuram a escola, quase sempre relacionados à busca de
qualificação profissional, possibilidade de melhoria no trabalho e maior integração à sociedade letrada da qual fazem
parte por direito, que está acompanhado por garantias legais, tendo em vista a certeza de que a educação, como
preconizado no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, não chegou a todos os brasileiros. Na concepção da
dificuldade de acesso ao universo escolar, por alguns sujeitos exclusos desse ambiente. Nesse sentido, ir à escola, para

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/educacao_de_jovens_e_adultos_ensino_de_matematica_atraves_de_proj.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.1-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



um jovem ou adulto, se constitui em um grande desafio, porque pode caracteriza-se como um processo contínuo de idas
e vindas, de ingressos e desistências.
Diante do desenho que se cria da educação de Jovens e Adultos – na atualidade – faz-se necessário que a Instituição
escolar fomente nesses sujeitos a vontade de permanecer no processo educacional e, nesse sentido, é necessário que
se estabeleça vínculos de aprendizagens entre docente e discente, que se utilize de metodologias e estratégias que
viabilizem a aprendizagem acontecer. Nesse estudo, observa-se que a aprendizagem de conteúdos Matemáticos está
associada, na maioria dos casos a um mito de dificuldades e fracassos, o que requer um olhar sobre os fatores que
contribuem para essa realidade, pois, muitas vezes, são atribuídos, somente, às limitações e dificuldades dos próprios
alunos, sem no entanto de analisar os planejamentos das aulas que são ministradas – porque o que se observa são
aulas que não motivam os alunos a aprender, não se cria uma associação entre o conhecimento a ser apreendido no
espaço escolar ao cotidiano dos alunos, dando significância ao ato de aprender.
Nesse aspecto concordamos com Ramos e Moraes (2010, p. 315) que
 
Aprender é ampliar o significado sobre o já conhecido, pois toda nova aprendizagem se realiza sobre uma
aprendizagem anterior, acrescentando novos sentidos àqueles já anteriormente produzidos. Assim, aprender implica
questionar o que se conhece para buscar consciência sobre o que não se conhece, sobre as dúvidas, sobre as
perguntas ainda não respondidas
 
Assim, poucos estudantes tiram proveito dos conteúdos ensinados no cotidiano, uma vez que não conseguem encontrar
significado no que está sendo ministrado, tendo em vista que “[...] o ensino da matemática [sic] se faz, tradicionalmente,
sem referência ao que os alunos já sabem. Apesar de reconhecermos que os alunos podem aprender sem que o façam
na sala de aula, os tratamos como se nada soubessem sobre tópicos ainda não ensinados” (CARRAHER; CARRAHER
E SCHLIEMANN, 2010, p. 21).
Ao longo dos anos, lecionando em turmas da EJA, especialmente na alfabetização, foi possível observar que os alunos,
no dia-a-dia, sistematizam saberes e conhecimentos que lhes permitem planejar o seu orçamento familiar, fazer
compras, utilizar transporte público e outros serviços disponíveis, além de desenvolver atividades que favorecem o seu
relacionamento com as pessoas e com o meio onde vivem. Esses jovens e adultos são pessoas que trabalham nos
mais diversos segmentos sociais: no comércio, em pequenas empresas, em atividades ligadas ao trabalho informal -
como empregada doméstica, na construção civil e em outras áreas em que a Matemática se faz presente.
Entretanto, ao chegar à escola, esses alunos percebem que os seus saberes, muitas vezes, não dialogam, não há uma
contextualização do saber pessoal com o currículo escolar. Dessa forma, não se enxergam como partícipes diretos na
construção dos conhecimentos que a instituição de ensino apresenta. Portanto, consideram que nada sabem diante dos
conteúdos que ao longo do ano letivo terão que estudar. 
Contextualizar saberes é, no entender de Pais (2006, p. 27).
 
[...] uma das mais importantes noções pedagógicas que deve ocupar um lugar de maior destaque na análise da didática
contemporânea. Trata-se de um conceito didático fundamental para a expansão do significado da educação escolar. O
valor educacional de uma disciplina expande na medida em que o aluno compreende os vínculos do conteúdo estudado
com um contexto compreensível por ele.
 
Nesse sentido, ao observar o que os alunos/sujeitos da EJA, trabalhadores nos mais diferentes ramos, apresentavam
dificuldades para compreender os conceitos matemáticos e utilizar-se deles para solucionar problemas do cotidiano,
surgiu a motivação para ampliar os estudos acerca da utilização da metodologia de projetos como possibilidade para o
desenvolvimento da aprendizagem dos conteúdos matemáticos, uma vez que o aluno é centro do processo da
aprendizagem que deve acontecer sem imposição, associado ao conhecimento construído ao longo de sua jornada de
vida e, nesse pensar nos ensina Freire (1994) que o nosso papel com educador
 
[...] não é falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-lo a ele, mas dialogar com ele sobre a sua e a
nossa. Temos de estar convencidos de que a sua visão do mundo, que se manifesta nas várias formas de sua ação,
reflete a sua situação no mundo, em que se constitui. A ação educativa e política não podem prescindir do
conhecimento crítico dessa situação, sob pena de se fazer “bancária” ou de pregar no deserto. (Freire, 1994, p.102)
Percebe-se que os alunos demonstram não ter consciência do próprio conhecimento, o que é reforçado, muitas vezes,
pela prática didática dos docentes, quando não se estabelece uma comunicação entre  a matemática da vida e a
praticada na escola, adotando, o docente uma nova postura educacional  na
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[...] busca de um novo paradigma de educação que substitua o já desgastado ensino-aprendizagem, baseada numa
relação obsoleta de causa-efeito, é essencial para o desenvolvimento de criatividade desinibida e conducente a novas
formas de relação interculturais, proporcionando o espaço adequado para preservar a diversidade e eliminar a
desigualdade numa nova organização da sociedade (D´AMBROSIO, 2001, p. 35).
 
Dessa forma, entende-se que, para os estudantes solucionarem as questões matemáticas com as quais convivem no
cotidiano, particularmente no ambiente de trabalho, são construídas estratégias próprias que poderiam sugerir, quiçá,
uma etnomatemática, que o casal Marcia e Robert Ascher (1986) entendem  como o estudo de ideias matemáticas de
povos não letrados.
A partir das ideias dos autores supracitados, nota-se que a Matemática na escola se justifica, por caracterizar-se como
um elemento instrumentador para a vida cotidiana e para o trabalho. Nesse estudo, os sujeitos dessa pesquisa, são em
sua maioria não letrados formalmente e que buscamna EJA a possibilidade de construir conhecimentos e, os conceitos
matemáticos, muito próximo à realidade de cada um,são integrantes das raízes culturais e, ainda ajudam a pensar e a
raciocinar com clareza, permitindo solucionar problemas do cotidiano.
Para D’Ambrósio (1990), o fundamental objetivo da Matemática é o desenvolvimento de estratégias intelectuais que
possibilitem a construção de um estudo matemático como corpo de conhecimentos, de técnicas e procedimentos úteis
para satisfazer as necessidades sociais. Acredita-se ainda que a existência de diálogos entre a Matemática escolar e a
extraescolar contribui para construção de uma aprendizagem significativa. No dizer de Pelozzari et al. (2002),
fundamentados na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, são duas condições necessárias para que tal
aprendizagem ocorra:
 
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 somente da natureza do conteúdo, e o significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. Cada
aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio. (PELOZZARI et al, 2002, p. 38).
 
Ou seja, é necessário que o aluno atribua sentido ao que está sendo aprendido a partir da relação permanente que deve
se estabelecer entre a valorização do saber comum e a construção do saber científico. Nesse contexto, o currículo da
Educação de Jovens e Adultos deve contemplar, no componente matemático, atividades com características
exploratórias e investigativas, de análise e reflexão em situações em que o aluno participe ativamente e construa, no
processo de autoria, o seu próprio conhecimento.
 
PONTOS DE REFLEXÃO SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
 
Transcorridas quase duas décadas da entrada do milênio, e apesar dos avanços das tecnologias da informação e
comunicação num contexto mundial, para se ter acesso a tal contexto, o sujeito cidadão deve ser, no mínimo, capaz de
interpretar os códigos inerentes à realidade digitalizada, fugaz e síncrona presente na atualidade. No entanto, mesmo
diante de tal progresso, no Brasil ainda nos defrontamos com uma realidade que não pode ser mascarada, escondida: o
analfabetismo. 
Pesquisa da Unesco (2015) aponta que  dados levantados entre os anos de 2005 a 2011 no Brasil, asseguram que o
País concentra 38,5% dos adultos analfabetos da América Latina. Brasileiros que nunca frequentaram formalmente um
espaço escolar, outros que adentraram, mas não apresentam níveis de alfabetismo satisfatórios e outros ou que não
conseguiram permanecer no espaço escolar, ou seja, brasileiros que vivenciam neste cenário, o problema da exclusão
social e educacional, sujeitos que enfrentam a luta diária buscando superar difíceis situações de moradia, saúde,
transporte, alimentação – carências consequentes da ausência histórica de políticas direcionadas à garantia dos direitos
sociais, uma característica fundante da formação do processo educacional brasileiro.
E, nesse cenário, observa-se que a modalidade da EJA começou a avançar, mas a passos quase que imperceptíveis,
embora com alguns progressos, a exemplo do que preconiza a Constituição Federal de 1988, que no artigo 208,
assevera que “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica
obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para
todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 2013, p. 43 – grifo nosso). 
A modalidade da EJA encontra amparo, também, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96),
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definido no artigo 37 (em consonância com o art. 208, I, da Carta Magna) que:
 
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 trabalho, mediante cursos e exames (BRASIL, 1997, p.
27).
 
Também o Parecer CNE/CEB nº 11/2000 confirma que
 
O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:  [...]oferta de educação 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.
 
Desta forma, a EJA deve ser pensada como um modelo pedagógico próprio, cujo currículo deve contemplar situações
de ensino e de aprendizagem que respeitem as singularidades e diversidades dos estudantes, considerando-os
enquanto alunos, adultos e trabalhadores, como afirmam Gadotti e Romão (2007, p. 39),
 
[...] o aluno adulto não pode ser tratado como criança cuja história de vida apenas começa. Ele quer ver a aplicação
imediata do que está aprendendo. Ao mesmo tempo, apresenta-se temeroso, sente-se ameaçado, precisa ser
estimulado, criar autoestima [sic], pois a sua “ignorância” lhe traz tensão, angústia, complexo de inferioridade. Muitas
vezes tem vergonha de falar de si, de sua moradia, de sua experiência frustrada da infância, principalmente em relação
à escola. É preciso que tudo isso seja verbalizado e analisado. O primeiro direito do alfabetizando é o direito de se
expressar.
 
Todos esses elementos apresentados por Gadotti e Romão precisam ser contemplados no currículo, tanto o oficial, seja
ele construído pelas instâncias superiores ou pela escola, quanto o currículo em ação. Para Fiorentini (2003, p.90), o
currículo
 
[...] pode ser abordado como configurador da prática, como uma ponte entre a teoria a ação [...] não pode ser idealizado
por qualquer teorização; ele deve se constituir com base nos problemas reais que se dão nas escolas, que os
professores têm e que afetam os alunos e a sociedade em geral.
 
Assim, a Educação de Jovens e Adultos deve estar associada aos processos de construção da cidadania, priorizando a
formação de uma consciência histórica, em consonância com o que ensina Freire, para quem a “[...] conscientização é
um compromisso histórico. É também consciência histórica: é inserção crítica na história, implica que os homens
assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo” (FREIRE, 2000, p. 26).
Nesse contexto, o ensino da Matemática deve considerar os saberes advindos das experiências e vivências do
cotidiano, na sala de aula, é preciso estabelecer diálogo entre a Matemática escolar (formal) e a Matemática da vida, do
cotidiano.
 
MATEMÁTICA E APRENDIZAGEM POR PROJETOS
 
A Matemática, como já discutida nas seções acima, deve estar inserida em um contexto social, para atender o que
propõe o currículo escolar - da EJA, objeto desse estudo, considerando as práticas e saberes que se desenvolvem
dentro e fora do espaço escolar, a partir das experiências individuais  e os conhecimentos construídos no dia-a-dia e
nesse, ínterim o método mais adequado, como estratégia de ensinagem, deve ser o que considera a aprendizagem de
modo contextualizado. Assim, trabalhar com projetos permite que a prática pedagógica seja construída levando em
conta o envolvimento direto dos alunos; Isto implica num novo olhar sobre o papel do docente e dos discentes  nessa
ação didática.  Nesse desenho pedagógico, o currículo, então ganha novo significado, pois a função da escola, no dizer
de Hernandez (1998, p. 61)
 
[...]  não e apenas ensinar conteúdos, nem vincular a instrução com a aprendizagem. Revisar a organização do
currículo por disciplinas e a maneira de situá-lo no tempo e no espaço escolares. O que torna necessária a proposta
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de um currículo que não seja uma representação do conhecimento fragmentada, distanciada dos problemas que os
alunos vivem e necessitam responder em suas vidas, mas, sim, solução de continuidade. Levar em conta o que
acontece fora da escola, nas transformações sociais e nos saberes, a enorme produção de informação que caracteriza
a sociedade atual, e aprender a dialogar de uma maneira critica com todos esses fenômenos.  (grifos nossos)
 
O estudo realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek,  permitiu observar que as
práticas descontextualizadas, que não reconhecem os saberes oriundos e natos de cada sujeito e a  cultura  que cada
um traz consigo, abre cada vez mais lacunas entre o saberes  escolar e o vivenciado por cada um, distanciando assim,
aquele aprendente que passa horas a fio no campo de trabalho, laborando para o seu sustento familiar com o ambiente
frio e descontextualizado da instituição escolar.
É necessário que as práticas desenvolvidas sejam planejadas e refletidas de forma que possam atender as
necessidades de apredizagem dos discentes, na solução de problemas que se apresentam no  cotidiano, favorecendo o
diálogo entre o que se ensina e o que se aprende e, essa ação pode ser efetivada a partir de projetos que objetivem
estreitar o processo de ensino e de aprendizagem.
Fagundes, Maçada e Sato  ensinam
 
A atividade de fazer projetos é simbólica, intencional e natural do ser humano. Por meio dela, o homem busca a solução
de problemas e desenvolve um processo de construção de conhecimento, que tem gerado tanto as artes quanto as
ciências naturais e sociais. O termo projeto surge numa forma regular no decorrer do século XV. Tanto nas ciências
exatas como nas ciências humanas, múltiplas atividades de pesquisa, orientadas para a produção de conhecimento,
são balizadas graças à criação de projetos prévios. A elaboração do projeto constitui a etapa fundamental de toda
pesquisa que pode, então, ser conduzida graças a um conjunto de interrogações, quer sobre si mesma, quer sobre o
mundo à sua volta. (FAGUNDES; MAÇADA; SATO, 1997, p. 15),
 
Desenvolver estratégias de aprendizagem a partir de projetos é significante porque possibilita ao docente uma reflexão
sobre o que se pretendeu fazer numa interação entre a teoria ensinada e a efetiva prática dos conteúdos, em que seja
priorizado o fazer  na interação entre professor e alunos em diferentes situações de aprendizagem.
 
 
METODOLOGIA
 
 
 Na perspectiva de analisar as contribuições que o ensino da matemática através da estratégia de projeto pode oferecer
para fomentar a aprendizagem dos alunos da EJA, foi desenvolvida uma pesquisa - que se encontra em andamento -
por se tratar de um estudo fundante de um objeto de dissertação. O procedimento metodológico adotado refere-se a
uma análise quantitativa e revisão bibliográfica e optou-se por realizar apenas um instrumento de coleta de dados com
alunos de uma turma do II Ciclo (correspondente ao 4º e 5º ano do Ensino Fundamental) do Programa de Aceleração da
Aprendizagem da Escola Municipal de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek, localizada no município de Aracaju.
A turma analisada perfaz um total de vinte três alunos frequentando, dos quais, apenas dezesseis puderam responder
ao questionário que  buscou compreender como são ensinados os conteúdos de matemática e se existe relação entre o
que é ensinado pelo professor com os conhecimentos prévios de cada aluno,  como também,   identificar o perfil de
cada  estudante, levantar informações sobre as abordagens metodológicas utilizadas no ensino dos conteúdos de
matemática.  O instrumento aplicado, é reconhecido por se constituir "[...] uma série ordenada de perguntas, que devem
ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador [...]" (MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 98) .
 
 ANÁLISE E DISCUSSÃO DO RESULTADO
 
Quanto aos dados que identificam os sujeitos partícipes desse estudo observou-se que apenas  1 (um) tem menos de
21 anos, 4  (quatro)  entre 20 e 25 anos, 2  (dois) entre 26 a 30 anos, 4 (quatro)  concentram-se na faixa etária
compreendida entre 36 a 40 anos e  5 (cinco) têm mais de 40 anos. Ou seja, de acordo com a faixa etária, a maioria
está caracterizada como adulta. Desses, divididos igualmente por gênero.
 Do total de participantes, 10 (dez) são casados e 6 (seis) solteiros. Do universo pesquisado, 11 (onze) possuem filhos e
apenas 5 (cinco) afirmaram que não tem filhos.
Quando questionados sobre a ação laborativa,  14 (catorze) responderam que estão empregados, enquanto que 2 (dois)
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afirmaram, no momento da pesquisa, que não estão trabalhando.
Nos itens referentes aos dados educacionais, observou-se que o total dos respondentes tiveram experiência com
escolarização anterior, entretanto com períodos de afastamento do ambiente escolar, ou seja, não houve uma
continuidade no processo educacional, o que resultou por uma busca de escolarização tardia. Afirmaram que as causas
que levaram ao absenteísmo foram resultantes da necessidade de buscar trabalho, cuidar da família e mudança de
endereço
O retorno aos estudos e busca pela modalidade EJA foi justificado por  6  (seis) dos respondentes como forma de
adquirir mais conhecimentos, outros 6 (seis) como possibilidade  de melhoria de emprego, 2  (dois) por incentivo de
familiares e 2  (dois) últimos por  interesse em concluir o Ensino Fundamental.
No tocante à metodologia adotada pelos professores, mais da metade dos pesquisados afirmaram que a metodologia
adotada pelo professor nas aulas de matemática é apenas aula expositiva, 3 (três) responderam que são intercaladas
as aulas expositivas com dinâmicas utilizando recursos didáticos e outros 2 (dois) responderam que são realizados
trabalhos de grupo.
Quando questionados se os conteúdos de matemática abordados na sala têm relação com situações vivenciadas no
dia-a-dia, 7 (sete) responderam raramente, 5 (cinco) que não e 4 (quatro) responderam que sim.
No item, &39;como você participa das atividades desenvolvidas nas aulas de matemática&39;, 9 (nove) responderam
copiando, 5 (cinco) que participam respondendo aos deveres que a professora passa e 2 (dois) prestando a atenção na
aula. Como última pergunta, foi questionado: &39;como os conteúdos de matemática devem ser abordados na
escola&39;, 4 (quatro) dos pesquisados afirmaram que os conteúdos devem ser desenvolvido com mais atividades
lúdicas, 4 (quatro) com mais jogos, 3 (três) com mais recursos didáticos, 2 (dois) com mais atividades do dia-a-dia, 2
(dois) com mais explicação e, apenas 1 (um) que deve permanecer da forma como está.
A partir das informações colhidas, é possível constar que os alunos reconhecem que as práticas desenvolvidas em sala
de aula se limitam ao repasse de conteúdos de forma fragmentada, desconsiderando as contribuições advindas das
experiências dos discentes e que estas podem ser o ponto de partida para uma ação contextualizada. Observa-se que
existe, por parte dos estudantes uma expectativa quanto a utilização de recursos variados e metodologias que permitam
uma relação mais interativa e aulas mais dinâmicas, que poderiam  facilitar a aprendizagem dos conteúdos
matemáticos.
 
 
PALAVRAS FINAIS 
 
 
Este estudo buscou analisar as contribuições que o ensino da matemática, através da estratégia de projeto,  pode
oferecer objetivando a aprendizagem dos alunos da Educação de Jovens e Adultos. Para tal fim, a pesquisa realizada
procurou identificar os sujeitos partícipes da modalidade e como estão percebendo a prática pedagógica desenvolvida
pelos docentes, no que se refere a metodologia adotada no ensino dos conteúdos de matemática. Os resultados
preliminares apontam para uma realidade em que se observa alunos trabalhadores, provedores do sustento das suas
famílias, que desenvolveram e desenvolvem uma relação com a escola como sujeitos que devem ser considerados a
partir das suas experiências e saberes, na definição do currículo escolar.
Assim, percebe-se que a pluralidade de ações e vivências  individuais é uma das principais marcas dos estudantes da
EJA, tendo em vista que destoam em  faixa etária,  situações de vida e expectativas. No entanto, algumas situações são
comuns à maioria, como exemplo, pode-se identificar: descontinuidade nos estudos, impossibilidade ou dificuldade de
realizar os estudos na idade regular, necessidade de trabalho e cuidar da família. Mas, também é possível observar que
esses sujeitos têm expectativas com relação à escola, sendo as principais ligadas à ampliação de conhecimentos,
desenvolvimento pessoal e ascensão profissional através dos estudos.
A partir da análise do instrumento de coleta de dados foi possível perceber que os estudantes da EJA reconhecem que
o currículo apresentado não atende as suas necessidades, enquanto alunos e enquanto cidadãos. Essa constatação
aponta para a urgência na revisão das práticas que estão sendo desenvolvidas, especialmente, aquelas ligadas ao
ensino da matemática.  Para esse alcance é necessário a construção de uma consciência crítica sobre a prática
pedagógica e isso só é possível na medida em que se adota a perspectiva reflexiva como pilar de toda ação educativa.
Não há dúvida de que o professor precisa desse exercício para desenvolver uma pedagogia mais autônoma, consciente
e racional em sua prática cotidiana. Nesse sentido deve-se partir de uma percepção inicial em que seja considerados os
sujeitos e os contextos que os envolvem, para uma reflexão, tendo como base a interpretação, e por fim, para uma
análise dos sentidos e dos significados das coisas do mundo e de si mesmo e só assim estabelecer uma crítica que
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considere os todos os fatores envolvidos na ação educativa.
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