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RESUMO
O objetivo desse texto é discutir como os inéditos-viáveis são constituídos na práxis de professores que ensinam
matemática no primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos. Para a compreensão de como se dá esse
processo, explicitamos o sentido e significado de inédito-viável, a partir da perspectiva de Freire (2011), bem como
trazemos indícios primeiros de uma pesquisa que está sendo desenvolvida em nível de doutorado, com quatro
professores de escola pública. As informações aqui descritas estão sendo construídas com base na pesquisa
participante e mais precisamente nos círculos de investigação formativos que constituem as sessões formativas,
momentos em que estudamos, discutimos e desocultamos as situações-limite e constituímos os inéditos-viáveis a partir
de uma práxis emancipadora.  
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ABSTRACT
The purpose of this text is to discuss how the viable unknown is built in the praxis of teachers that teach mathematics in
the first segment of youth and adult education. To comprehend how this process is given, we clarify the sense and
meaning of the viable unknown, from Freire&39;s (2002) perspective, as well as, we bring the initial evidence of a
research that is being developed in a doctoral level, with four teachers of a public school. The information here described
is being built upon the taken research, and, more precisely, in the formative investigation circles that make up the
formative sessions, moments in which we study, discuss and clarify the limit situations and build the viable unknown
through an emancipating praxis.
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INÉDITOS-VIÁVEIS NA PERSPECTIVA FREIREANA
 
                O inédito-viável foi um conceito apenas apontado por Paulo Freire, em 1960, na sua obra Pedagogia do
Oprimido, o que não trouxe repercussões nem aprofundamento à época. E esse conceito que em nosso trabalho de
doutorado o tratamos como categoria, tinha forte relação com uma ideia que originalmente foi utilizada por André Nicolai
como “soluções praticáveis despercebidas” (apud FREIRE, 2011, p. 149). Significava, portanto, a possibilidade de agir e
de transformar o mundo, superar obstáculos e criar oportunidades.
            Destarte, por considerar o inédito-viável como conceito fundamentalmente importante para a Educação
Brasileira, Ana Maria Araújo Freire (Nita Freire – cônjuge de Paulo Freire), explicou seu significado e sentido (pela
primeira vez na década de 1980), assim, descreveu nas “Notas Finais” da obra Pedagogia da Esperança:
 
Esse "inédito viável" é, pois, em última instância algo que o sonho utópico sabe que existe mas que só será conseguido
pela práxis libertadora que pode passar pela teoria da ação dialógica de Freire ou, evidentemente, porque não pela dele,
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por outra que pretenda os mesmos fins (NITA FREIRE, 1992, p. 206).
Nosso entendimento nos faz enxergar o inédito-viável não apenas como uma junção de letras ou pura expressão, mas é
carregada de um sentido muito mais amplo, é a “palavração”, é a própria práxis, carregada de intencionalidade, que diz
não ao conformismo e à adaptação. Por isso da importância de discutirmos como os inéditos-viáveis são constituídos na
práxis do professor que atua na Educação de Jovens e Adultos, porque é uma forma de enxergarmos a possibilidade de
transformação de dada realidade, em que dialeticamente mudamos o mundo e somos por ele mudados. Isso é o sonho
utópico a que se refere Nita Freire, que visa uma educação pela liberdade, pela justiça com característica
emancipadora.   
Vale esclarecer que utopia, no sentido freireano não significa o inalcançável, pelo contrário, constitui a força, o motor
que impulsiona para a realização, é a esperança pela mudança, pela superação das situações-limite (obstáculos
pedagógicos, metodológicos, político-sociais, pessoais) que atravessam nossas vidas. É o sentido primeiro e último pelo
qual devemos não ocultar aquilo que oprime, que explora, que humilha e fazer valer um direito que vai muito além do
direito de estar no mundo, que é o de mudar o mundo.  
 No contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA), as situações que limitam a vida e a prática de professores tem
sido alvo de discussões em nossos círculos de investigação formativos, e isso tem resultado na elaboração de
estratégias para superar esses obstáculos, são os atos-limite (FREIRE, 2011, p. 127). São, portanto, ações executadas
que tem em vista a resolução e a superação de problemas, é o caminho para se instituir os inéditos-viáveis refletidos na
práxis. Dito de outro modo é a realização de sonhos (inéditos) possíveis (viáveis) em dado contexto, é a materialização
das conquistas.
            Vale destacar que em outro trabalho, já publicado, trazemos vários sentidos empreendidos por outros autores,
inclusive de outras áreas não relacionadas diretamente à educação, sobre os inéditos-viáveis. E em todos os estudos
prevalece a ideia freireana de que é em prol da luta pela transformação e pela emancipação que as pessoas se movem.
            Passemos então, ao entendimento de como a pesquisa participante tem contribuído no trabalho de investigação
e como os quatro professores que ensinam matemática na EJA têm constituído os inéditos-viáveis na práxis, a partir de
nossas sessões formativas que denominamos de círculos de investigação formativos.
 
O CAMINHO PARA OS INÉDITOS-VIÁVEIS É O TRABALHO PARTICIPATIVO
           
            A pesquisa participante tem característica ímpar que vai ao encontro de nossas necessidades e inquietudes de
pesquisa. Esta nos permite duas possibilidades importantes no contexto da EJA: favorece a construção de uma
dimensão mais humana (perspectiva emancipadora) na formação continuada dos professores e a elaboração de
conceitos, concepções e conhecimentos que dêem significado à Educação Matemática.
Uma das características que julgamos mais salutar é a possibilidade da ação conjunta de todos os envolvidos no
processo investigativo: pesquisadores e professores. Assim a participação dos professores tem permitido a elaboração
de conceitos, de concepções e conhecimentos e a transformação da práxis, por meio do processo formativo que
também é investigativo – são os círculos de investigação formativos.
Nos círculos de investigação formativos, somos a todo o tempo, desafiados a encontrar estratégias para enfrentamento
e superação das situações-limite, com vistas à constituição de inéditos-viáveis que se dá na transformação pessoal,
social, profissional. Por isso, a participação dos envolvidos permite um trabalho que investiga os obstáculos (suas
causas e conseqüências) no ensino de matemática e constrói mecanismos de superação.   
Segundo Brandão a pesquisa participante é:
Um instrumento científico, político e pedagógico de produção partilhada de conhecimento social e, também, um múltiplo
e importante momento da própria ação popular. Esta alternativa de investigação social é ‘participante’ porque ela própria
se inscreve no fluxo das ações sociais populares. Estamos em uma estrada de mão dupla: de um lado a participação
popular no processo de investigação. De outro, a participação da pesquisa no correr das ações populares (2006, p. 31).
 
Para Brandão, a pesquisa participante é instrumento científico de mão dupla porque tanto os participantes contribuem
para a pesquisa quanto a própria pesquisa oferece elementos importantes para a mudança de suas ações. E essas
ações tem se refletido na práxis dos professores que ensinam matemática no primeiro segmento da EJA (de 1ª a 4ª
etapa) – o que há tempos recebia a denominação de 1ª a 4ª séries. E tudo isso, a partir dos círculos de investigação
formativos.
Nas sessões formativas, que são nossos encontros semanais, investigamos que situações-limite interferem na prática
dos professores, e estes vão descrevendo os obstáculos, as dificuldades enfrentadas, a maioria deles, ligados ao
conteúdo matemático. Daí, discutimos e refletimos com base nos autores que tratam da educação matemática como
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Muniz (2001) e Nacarato e Paiva (2006), o que é seguido de planos de ação, conforme traremos neste trabalho.
Em nossa primeira sessão formativa, esclarecemos que nosso trabalho não seria “medir” quanto de matemática cada
professor sabe, mas compreender e discutir os elementos que contribuem para que aconteça o ensino de matemática.
Nosso compromisso com essa área é, antes de qualquer coisa, um compromisso social, político e educacional e não se
reduz ao conteudismo, pois consideramos todo o processo que envolve o ensinar e o aprender dialéticos. Isso porque
temos o entendimento que “ser professor de matemática não significa, de forma alguma, ser matemático, tampouco
significa não ter dúvidas acerca de seus conceitos, teoremas e formas de representação” (MUNIZ, 2001, p.09).
É importante essa citação, porque desmistifica aquela imagem do professor de exatas que sabe tudo, afinal, somos
todos inconclusos e incompletos (conceitos freireanos) em termos de aprendizagens. Inconclusos porque nos dispomos
a aprender sempre e incompleto porque precisamos aprender com o outro, e esse outro também é o aluno.
Essa citação nos possibilita ainda entender que as dificuldades (situações-limite) descritas pelos professores derivam
também da formação abrangente que os quatro professores da pesquisa tiveram: três graduados em pedagogia e um
em Letras/Português. Esses profissionais são “professores polivalentes - aqueles que atuam na educação infantil ou nas
séries iniciais do ensino fundamental – e que ensinam Matemática, apesar de não serem denominados ‘professores de
Matemática’, visto não serem especialistas” (NACARATO e PAIVA, 2006, p.19).
Os professores não são especialistas, mas tem uma vasta experiência na EJA e especificamente no primeiro segmento
– três já tem mais de quinze anos de atuação sempre na EJA e um entrou recentemente como substituto de outro que
aposentou. E entre os obstáculos apontados por eles, trouxemos um dos casos para discutir nesse trabalho: as
operações no campo multiplicativo. Nesse estudo e discussão utilizamo-nos da “teoria dos campos conceituais” de
Gérard Vergnaud (2009).
Para os professores, os educandos da EJA fazem cálculos mentais de multiplicação e divisão muito bem, mas
apresentam dificuldade em analisar a situação-problema e interpretar as informações para resolver “as contas”. Isso nos
remete à construção conceitual, pois, se o adulto passa por várias experiências ligadas à multiplicação e à divisão, este
deverá ter condições de construir os conceitos ligados a esse campo. Assim, com o trabalho participativo e nos círculos
de investigação formativos começamos a organizar planos de ação para intervir nessa realidade.
 
RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E INÉDITOS-VIÁVEIS
 
Tendo em vista que a situação-limite mencionada pelos professores foi operações no campo multiplicativo, começamos
a estudar o conteúdo específico amparados na literatura de Vergnaud (2009) sobre os campos conceituais. Assim,
iniciamos o estudo e discussão no seguinte ponto: construir soluções para as situações-problema implica no
favorecimento da aprendizagem matemática e, por conseguinte, os alunos passam a dar sentido aos cálculos e
operações que efetuam.  Ou seja, os educandos precisam resolver além do cálculo mental, é necessário que
interpretem, compreendam e analisem a situação, para resolvê-la.
            Entendemos por campo conceitual, apoiados em Vergnaud (2009) que se trata de uma teia de situações que
para serem resolvidas é necessário mobilizar vários conceitos, procedimentos e representações. Em suma, os
invariantes operatórios se juntam às situações e às representações simbólicas para constituir os conhecimentos
denominados conceito em ação e teoremas em ação. Desse modo, “um conceito em ação é um conceito considerado
pertinente na ação. Um teorema em ação é uma proposição tida como verdadeira na ação” (VERGNAUD, 2009, p.23).
Os conceitos em ação não são passíveis de serem verdadeiros ou falsos, eles podem ser pertinentes ou não para a
situação. Enquanto que os teoremas em ação podem ser verdadeiros ou falsos.
Assim, o campo multiplicativo envolve a multiplicação e a divisão. No que concerne à multiplicação, os conceitos
envolvidos são da adição de parcelas iguais, raciocínio combinatório e configuração retangular. Quanto à divisão, os
conceitos são de medidas, partilha e subtrações sucessivas (MUNIZ, 2009; BERTONI, 2007). A partir dessa reflexão, os
professores concordaram que os procedimentos operatórios precisam se constituir em conceitos e procedimentos, ou
seja, não se trata apenas de realizar uma operação mecanicamente, mas compreender o contexto, as ideias.
E foi nesse processo formativo que os professores elaboraram estratégias de ação para trabalhar as operações com os
alunos das quatro etapas do ensino fundamental. Assim, definiram algumas situações para vivenciarem na prática e
depois resolveram como atividade escrita no quadro e no caderno, conforme descreveremos neste trabalho. A saber,
fizemos a opção de trazer o recorte apenas da multiplicação, em virtude do espaço, e destacamos especificamente uma
atividade para cada conceito do raciocínio multiplicativo. Mas muitos outras atividades foram trabalhadas em sala,
levando em conta o cotidiano do aluno da EJA.
Então, para iniciar, construiu-se um contexto em que João estava à procura de emprego e entregou seu currículo em
uma loja de material de construção. Ele passou por uma entrevista e foi contratado, mas tinha que comprar camisas
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novas para trabalhar. João encontrou uma loja em promoção e comprou logo três camisas de uma vez. Daí foi
perguntado à turma, quanto custaria cada camisa, ao passo que os alunos responderam R$ 70,00. Então, outra
pergunta foi feita: Quanto João pagará pelas três camisas? E quanto ele pagaria se comprasse cinco camisas do
mesmo tipo e preço? A ideia aqui foi trabalhar o conceito de adição de parcelas iguais (utilizando-se do raciocínio
multiplicativo). Os alunos compreenderam bem a situação e não apresentaram dificuldade para resolver nem “de
cabeça” nem por escrito, apresentando como resultado três vezes 70,00 = R$ 210,00 (3 X 70 = 210). Mas vale destacar
que na 1ª etapa, foram distribuídas cédulas para compor com o menor número de notas possíveis o valor de uma
camisa. Eles pegaram a nota de R$ 50,00 e a de R$ 20,00 (compondo R$ 70,00) e mais duas outras de cada. E na hora
de resolver a situação problema, juntaram as três notas de R$ 50,00 (obtendo R$ 150,00) e as três notas de R$ 20,00
(obtendo R$ 60,00) e, ao final, juntaram todas as notas e expressaram assim: R$ 150,00 + R$ 60,00 (60,00 é igual a
uma nota de 50,00 + uma nota de 10,00) então, 150,00 + 50,00 = 200,00 + 10,00 = 210,00. E continuaram, fazendo o
uso da sobrecontagem, conservando os 210,00 e adicionando duas camisas de 70,00 cada. Assim, calcularam “tinha
210,00 + 140,00 (referente às duas camisas), então João teria que pagar R$ 350,00 pelas cinco camisas.
Outra situação foi a utilização do raciocínio combinatório em que João comprou as três camisas (nas cores: preta, azul e
branca) para usar com suas duas calças (uma preta e uma azul). Então, quantas combinações João poderia fazer para
usar as camisas com as calças, sem repetir a mesma camisa com a mesma calça? Os alunos contaram que se você
vestir camisas diferentes com a mesma calça é como se fosse uma nova roupa. Assim, responderam e registraram com
giz no quadro: camisa preta e calça preta; camisa preta e calça azul; camisa azul e calça preta; camisa azul e calça
azul; camisa branca e calça preta; camisa branca e calça azul. Resumidamente a situação resolvida por eles foi a
seguinte: as camisas foram 3 e as calças 2, então, 3 X 2 = 6.
            Para utilização da ideia de configuração retangular, a sala de aula foi usada como exemplo, pois haviam cinco
fileiras com seis cadeiras em cada fila e foi perguntado, quantas cadeiras ao todo haviam na sala. Os educandos
responderam: são 5 de 6, são 30 cadeiras. E armaram a conta assim: 5 X 6 = 30. Mas na primeira etapa, os alunos
utilizaram do raciocínio aditivo e calcularam somando de seis em seis até chegar a 30 cadeiras.
            Todas as atividades foram gravadas em áudio para que pudéssemos analisar a situação-limite do professor
(como fazer com que os alunos resolvam situações-problema por meio do campo conceitual multiplicativo?). Mais
precisamente, como esses obstáculos cederiam lugar aos inéditos-viáveis na práxis.
            Os professores chegaram à conclusão de que as operações do tipo “arme e efetue” não trazem grandes
contribuições para a vida do jovem e do adulto, porque no cotidiano, as pessoas fazem cálculos a partir de um contexto
social e econômico. Perceberam também que os alunos possuem estratégias diferentes para calcular e que, a
dificuldade na resolução de problemas tem relação direta com a dificuldade na leitura. Em suma, o que se percebeu foi
que os alunos não apresentam dificuldade na interpretação das situações para resolver as operações, desde que sejam
atividades oralizadas, contextualizadas e simuladas, como foram realizadas nas turmas.  
            Nesse contexto de aprendizagem a prática pedagógica foi cedendo lugar à práxis. Centrar-se na prática pode se
tornar um processo mecanizado de quem apenas ensina. Pautar-se na práxis, implica uma postura transformada e
fortalecida em que a teoria e a ação constituem elementos inseparáveis. E o processo formativo tem servido para
reiterar essa afirmação, pois em nossa pesquisa temos percebido mudanças de postura e de ação em todos os
profissionais envolvidos.
Destarte, essa transformação não é apenas modo de falar, é uma ação teorizada em que os participantes, ao se dar
conta das situações-limites, empreendem esforços para superá-las, criando os inéditos-viáveis. Dito de outro modo,
trata-se da construção de conhecimentos que diz respeito à elaboração teórica a qual servirá de acervo para as
modalidades educativas do presente e do futuro.
Os inéditos-viáveis foram e ainda estão sendo percebidos na práxis dos professores quando estes tomam decisões
pensadas e pautadas na teoria e na prática ao mesmo tempo. E isso reforça nossa defesa em prol da formação
continuada dos professores, mas não no sentido de capacitação com uma quantidade de horas no certificado. A
formação continuada também não deve ser entendida como uma forma de fechar as lacunas deixadas na graduação.
Estamos nos referindo a um processo adendo em que há reflexão e ação e, consequentemente, transformação de dada
realidade.
            A práxis emancipadora tem sido construída pelos professores e são percebidas nas atitudes, na criatividade, na
criticidade no que concerne à realidade, o que vem aliada com nova postura política de formação, e com a tomada de
decisões e autonomia docente. Assim, temos constatado que os círculos de investigação formativos tem sido importante
espaços para a constituição dos inéditos-viáveis, o que se dá por meio da práxis emancipadora. E nossas cessões
formativas continuam acontecendo na própria escola onde os professores trabalham.
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