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RESUMO

O presente trabalho, que faz parte de uma pesquisa mais ampla sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) durante a formação inicial de professores
de matemática, tem por finalidade trazer análises das informações de campo, tendo como base o Projeto Político Pedagógico, Ementas e Planos de
Ensino do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), na busca por identificar os conhecimentos que
apontam para a EJA naquele curso. A pesquisa de cunho qualitativo, valeu-se da análise documental, de questionários e de entrevistas para
compreensão do fenômeno. As principiais conclusões apontam para necessidade de assegurar que as discussões sobre a EJA (seus sujeitos,
metodologias, ensino e conteúdos) sejam claramente descritas nos documentos oficiais e asseguradas para todos os graduandos ao longo do curso.

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores de Matemática. Educação de Jovens e Adultos. Reformulação Curricular. Análise de Informações.

ABSTRACT

The present study, which is part of a broader research on the Adults and Youth Education (EJA) during the initial training of teachers of mathematics,
aims to bring analyzes of field information, taking as a basis the Political-Pedagogical Project, Menus and Plans for Teaching the Course Degree in
mathematics from Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), in seeking to identify the knowledge that point to the EJA that course. The
qualitative research, thanks to the documental analysis, questionnaires and interviews to understand the phenomenon. The main conclusions point to
the need to ensure that the discussions on EJA (their subjects, methodologies, teaching and content) are clearly described in official documents and
guaranteed for all undergraduates along the course.

Keywords: Initial Training of Teachers of Mathematics. Adults and Youth Education. The Curricular Reformulation. Review of Information.

RESUMEN

El presente trabajo, que hace parte de una pesquisa más amplia sobre la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) durante la formación inicial de
profesores de matemáticas, tiene por finalidad traer análises de las informaciones de campo, teniendo como base el Proyecto Político Pedagógico,
Ementas y Planes de Enseñanza del Curso de Graduación en Matemáticas de la Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), en la búsqueda
por identificar los conocimientos que apuntan para la EJA en aquel curso. La investigación de cuño cualitativo, se valió del análisis documental, de
cuestionarios y de entrevistas para comprensión del fenómeno. Las principales conclusiones apuntan para la necesidad de garantizar que las
discusiones sobre la EJA (sus sujetos, metodologías, enseñanza y contenidos) sean claramente descritas en los documentos oficiales y aseguradas
para todos los graduandos a lo largo del curso.

Palabras-clave: Formación Inicial de Profesores de Matemáticas. Educación de Jóvenes y Adultos. Reformulación Curricular. Análisis de
Informaciones.

1INTRODUÇÃO

O presente trabalho é parte de uma pesquisa concluída no âmbito do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual de Feira de
Santana (UEFS), sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) durante a formação inicial de professores de matemática no curso de Licenciatura em
Matemática daquela universidade[i]. O recorte que será apresentado neste artigo, trará as análises das informações coletadas em campo, tendo como
foco os documentos do Curso de Licenciatura em Matemática da UEFS (Projeto Político Pedagógico, Ementas e Planos de Ensino) buscando identificar
os conhecimentos que apontavam para a EJA. Para ampliação das análises documentais foram trazidas as percepções dos sujeitos da pesquisa,
graduandos e professores-formadores do curso de licenciatura em matemática da UEFS, no tocante aquilo que fora abordado nos documentos. Demais
questões abordadas através das entrevistas serão tratadas em outro artigo a posteriori.
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Cumpre registrar que o trabalho completo - que não será apresentado neste artigo –, apresentou um quadro teórico com discussões sobre a Educação
de Jovens e Adultos na formação inicial de professores, vinculadas a um projeto de sociedade para a inclusão. Os paradigmas que perpassam esses
dois campos de conhecimento (EJA e formação inicial de professores) foram apresentados historicamente, sendo o paradigma da Aprendizagem ao
Longo da Vida e suas Competências apontado como o modelo que vem sendo adotado para formação de professores no Brasil. A pesquisa completa
apresenta também uma perspectiva histórica referente à formação inicial de professores de matemática e sobre a EJA no Brasil. Além de reflexões
sobre o ensino da matemática na EJA que ainda conforma as práticas na área com um discurso antigo da matemática difícil e para poucos. Por fim,
apresenta os estudos da Etnomatemática como opção para um ensino da Matemática que se aproxima dos sujeitos reais da EJA, produtores de
conhecimentos diversos, inclusive matemáticos.

Um outro movimento empreendido na pesquisa foi no sentido de discutir as especificidades da EJA em três dimensões distintas, a saber: sujeitos da
EJA, questões pedagógicas e político-administrativas, estabelecendo relação com a formação inicial de professores. As discussões abordam a
importância de se conhecer e discutir, durante a formação inicial dos professores sobre a modalidade e suas especificidades, referentes aos sujeitos,
ao trabalho pedagógico e a própria gestão da EJA.

Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, orientou-se a partir de alguns princípios norteadores, sendo um dos principais o entendimento de que a
pesquisa buscou formular “conceitos sensíveis” e elaborar uma “compreensão” do fenômeno estudado, a partir do olhar dos atores sociais vinculados a
ele (LIMA, 2001, p. 84). Para alcançar os fins desta pesquisa, a coleta de informações associou técnicas de análise de documentos escritos,
questionários e entrevistas semiestruturadas, por considerá-las as mais adequadas para compreender o fenômeno posto. (LUDKE; ANDRÉ, 1986). As
informações foram coletadas com graduandos, alunos do Curso de Licenciatura em Matemática da UEFS, vinculados ao currículo reformulado com
base na Resolução CNE/Câmara de Educação Básica-CEB nº 01/2002 e que atuavam na EJA ou com experiência na modalidade. Também foram
chamados para a pesquisa, professores-formadores que estavam atuando no Curso de Licenciatura em Matemática da UEFS, à época da pesquisa,
vinculados aos Departamentos de Educação e de Ciências Exatas. As informações coletadas foram analisadas com base nos contributos de Bardin
(2011) para análise de conteúdo.

2 PANORAMA GERAL DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA E DA EJA A PARTIR DO
PPPC.

O curso de Licenciatura em Matemática da UEFS obteve autorização para funcionamento no ano de 1986 junto ao Conselho Superior de Ensino,
Pesquisa e Extensão – CONSEPE nº 07/1986 e ao Conselho Universitário – CONSU nº 03/1986, ambos daquela Universidade, tendo realizado seu
primeiro vestibular no ano de 1987. Desde então, são quase 30 anos de experiências acumuladas na formação de professores. O curso forma
professores de matemática para a Educação Básica nas séries finais do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. Desde a primeira turma concluinte
no ano de 1991 até o primeiro semestre do ano de 2015, a UEFS havia formado 795 (setecentos e noventa e cinco) professores de matemática
segundo dados fornecidos pela Secretaria Especial de Registro de Diplomas em 25 de março de 2016. Antes do funcionamento como Licenciatura, os
profissionais para o ensino de Matemática que atuavam nas séries finais do Ensino Fundamental e Médio eram formados, na UEFS, através do Curso
de Licenciatura Plena em Ciências que formava os professores para o ensino da Biologia ou Matemática.

O atual curso de Licenciatura em Matemática possui um total de 3.170 horas de formação. A Resolução CNE/CP nº 02, de 19 de fevereiro de 2002 –
que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura de formação de professores da Educação Básica em Nível Superior –, preconiza uma
carga horária mínima de 2.800 horas para funcionamento das Licenciaturas. A carga horária do Curso de Licenciatura em Matemática, ofertado na
UEFS, está disposta em três eixos formativos: Conhecimento Científico e Cultural (1.965 horas); Formação Prática (825 horas) e Formação Eletiva (380
horas). Cada eixo está subdividido em Núcleos, conforme descrito a seguir: Eixo 1: Conhecimento Científico e Cultural (Núcleo do Conhecimento
Matemático; Núcleo do Conhecimento Pedagógico e Núcleo da Autonomia Intelectual e Profissional; Eixo 2: Formação Prática (Núcleo do Estágio
Supervisionado e Núcleo da Prática como Componente Curricular); Eixo 3: Formação Eletiva (Núcleo das Disciplinas Optativas e Núcleo das Atividades
Complementares).

O primeiro Projeto Político Pedagógico do Curso - PPPC de Licenciatura em Matemática da UEFS foi elaborado no ano de 1987 e, posteriormente,
passou por diversas alterações ao longo dos anos (1987,1989,1993,1994,1997,1999, 2001, 2002). No ano de 2003, o Colegiado do Curso de
Matemática “criou uma comissão para trabalhar exclusivamente na construção da reforma curricular deste curso”. (PPPC, 2015, p. 6).[ii]

O processo para edição deste último documento constou de estudos, “seminários com os alunos e professores [...], reuniões com departamentos e
representantes das áreas de conhecimento.” (PPPC, 2015, p. 4), e cumpriu a função de atender as orientações das Resoluções CNE/CP nº 01, de 18
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de fevereiro de 2002 – que instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena; da Resolução CNE/CP nº 02, de 19 de fevereiro de 2002 – que dispõe sobre a duração e a carga horária dos cursos
de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior –; e, das Diretrizes Curriculares Nacionais para
os Cursos de Matemática, através da Resolução CNE/CES nº 03, de 18 de fevereiro de 2003.

Segundo consta no PPPC, as reuniões para validação da proposta eram feitas semanalmente e as etapas do projeto eram, periodicamente, discutidas
com a comunidade acadêmica – “alunos, professores, funcionários [...] envolvidos com o curso, diretores de departamento, coordenadores de
colegiado, egressos do curso.” (PPPC, 2015, p. 7). Essas considerações são importantes para que se observe que o documento foi validado pelos
sujeitos desse processo e que é fruto de uma construção coletiva. No entanto, considerando que a Educação Básica receberá os profissionais
formados pelos cursos de Licenciaturas, seria interessante que houvesse, durante o processo de revisão do PPPC, um espaço de escuta de outros
sujeitos – gestores da educação, diretores de Instituições de Ensino de Educação Básica e professores –, que atuam em escolas públicas municipais e
estaduais, a fim de identificar se o perfil “profissiográfico” planejado, efetivamente atende as demandas da Educação Básica.

As principais alterações foram para adequação ao conjunto normativo (diretrizes e leis) que orientava a formação de professores à época. A Concepção
Curricular do PPPC da Licenciatura em Matemática não deixa dúvidas de que as competências e habilidades nortearam sua estrutura de trabalho. O
paradigma da Aprendizagem ao Longo da Vida (Lifelong Learning) e sua concepção do “aprender a aprender” aparecem como basilares no mesmo[iii].
Esta concepção, por sua vez, encontra-se afinada com os documentos oficiais que estabelecem os cursos de Matemática no país e a Formação de
Professores (Parecer CNE nº 1.302/2001 e a Resolução CNE/CEB nº 01/2002), que aderiram ao discurso das competências e habilidades introduzido
no Brasil e no mundo pelo Relatório Delors (1998).

O PPPC sinaliza a importância dos saberes serem produzidos pelos alunos e a partir deles, mas isso não significa necessariamente o reconhecimento
de saberes e respostas dadas pelas comunidades como conhecimentos válidos, para além das respostas construídas nos moldes da ciência moderna
e, portanto, conhecimentos hegemônicos no mundo acadêmico.

Como o componente da contradição aparece e torna-se claro no discurso encontrado, mesmo adotando o paradigma das competências, fica
demonstrada uma preocupação com a formação humanística que acaba refletida, por exemplo, naquilo que se espera do perfil profissiográfico, ao final
do curso, como descrito no PPPC (2015):

[...] postura sociológica, política, filosófica e metodológica, com reflexão teórico x prática; [...] possua uma formação humanística
que possibilite uma releitura do ambiente escolar, possibilite o desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem
envolvidas com a realidade dos alunos [...]; Que seja um profissional crítico, pesquisador [...]. (PPPC, 2015, p.8).

E, que se perceba como “agente transformador da sociedade”. (PPPC, 2015, p.8, grifo nosso). Neste mesmo sentido, o PPPC (2015, p. 12)
destacou que não deveria haver “[...] priorização do ‘conteúdo’ matemático” julgando ser importante que os futuros profissionais sejam formados “[...] na
ação consciente sobre o mundo, sobre os fenômenos naturais, sociais e culturais”. E ainda destaca a compreensão do licenciando como sujeito
histórico, capaz de se perceber “agente das transformações sociais, educacionais, científicas e tecnológicas da atualidade” (PPPC, 2015, p. 13), além
de comprometido com valores éticos e humanos.

Tais compreensões opõem-se e tencionam diretamente com o que se constitui o Paradigma das Competências na atualidade, onde é possível entender
que o perfil profissional no Paradigma das Aprendizagens está longe de ser o de um “agente transformador da sociedade.” (PPPC, 2015, p.08), que se
perceba como parte de um coletivo, e mais próximo de ser um sujeito adaptado e bem ajustado ao modelo de sociedade que se nos é apresentado na
atualidade.

A articulação proposta para os eixos formativos dão conta de que a Licenciatura em Matemática da UEFS está longe de atender ao Modelo “3+1”.
Neste, a formação acontecia em dois momentos: primeiro, o profissional recebia o título de bacharel, após integralizar um curso de três anos e,
posteriormente, caso optasse pelo título de licenciado, estudaria por mais um ano, componentes específicos voltados para o ensino.

A partir da análise documental (PPPC) não parece que o curso de Licenciatura em Matemática se aproxime de um bacharelado. Isso porque a soma da
carga horária dos Componentes do Núcleo da Prática como Componente Curricular (405 horas), do Núcleo da Autonomia Intelectual (255 horas), do
Núcleo do Conhecimento Pedagógico (435 horas) e do Núcleo de Estágio Supervisionado (420 horas) compreendem 1.515 horas, o que representa
47,8% do total do curso. Enquanto que o Núcleo do Conhecimento Matemático apresenta um total de 1.275 horas que corresponde a 40,8% do total do
Curso. A soma do Núcleo das Disciplinas Optativas (180 horas) e do Núcleo das Atividades Complementares (200 horas) corresponde a
aproximadamente 12% da carga horária total do Curso. No entanto, não é essa percepção de alguns dos depoentes, participantes dessa pesquisa,
conforme visto a seguir: “[…]. Mas eu vejo que é mais focado na parte de demonstração [...]. Você tem que demonstrar a matemática pura, é mais
focado nisso. Mas na parte de educação, tem as disciplinas de educação, mas eu vejo que falta mais isso.” (PAULO, 3º semestre, 2016). Outro
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graduando, Carlos (7º semestre, 2016) é enfático em apontar que sente que a formação prepara para uma carreira acadêmica, muito mais que para
uma carreira como professor da Educação Básica:

Na licenciatura em matemática a gente vê muitas demonstrações. Vê muito conteúdo do Ensino Superior. [...] não vê conteúdo
que a gente vai trabalhar em sala de aula [...] tem coisas que a gente vê e que é mais voltado para quem vai fazer um
doutorado, um mestrado. E sendo apenas oito semestres eu acho, no meu ponto de vista, muito pouco para um aluno que está
estudando para ser um profissional da área de educação e que precisa ter muito conhecimento na área de matemática para
lecionar para esses alunos na educação básica. (CARLOS, 7º semestre, 2016, grifo nosso).

A professora-formadora Clara (2016), por sua vez, faz coro com os graduandos ao fazer uma ressalva quanto ao curso que tem em suas palavras:

[...] uma formação ainda muito pautada na supervalorização do domínio do conteúdo específico. Há uma consolidação de um
pensamento, do licenciando em matemática, que ele está em um processo formativo muito mais voltado para um bacharelado
do que para uma licenciatura [...] (CLARA, 2016).

Com base nos depoimentos acima, fica demonstrado que há uma percepção por parte de alguns atores desse processo que aproxima o curso a um
bacharelado. Esta percepção acaba distante daquilo que o PPPC (2015) aponta na contagem de carga horária visto anteriormente e que daria
sustentação ao programa de formação docente para Educação Básica. De modo que uma atenção para a construção de conhecimentos – matemáticos
e pedagógicos – que subsidiarão o ensino na Educação Básica pareceu ser uma demanda apontada por esses sujeitos em suas ponderações. Nesta
medida, torna-se importante a escuta desses atores para que se possa compreender a manutenção de um discurso quando os documentos apontam
para uma Carga Horária de quase 50% destinada à formação docente.

A EJA aparece no PPPC como modalidade, portanto, indiretamente, posta em três momentos ao longo do documento. O primeiro momento foi no
capítulo referente às “Competências e Habilidades” (PPPC, 2015, p. 8) quando afirmar e reiterar um desenho curricular onde o profissional da área de
matemática seja capaz de: “Conhecer e dominar os conteúdos básicos de Matemática que serão objeto da atividade docente, adequando-os às
atividades escolares próprias das diferentes etapas e modalidades da educação básica” (PPPC, 2015, p. 9. Grifo nosso), portanto, perpassando todo
o curso.

O segundo momento em que o termo modalidade aparece no PPPC é no Núcleo do Estágio Supervisionado. Esse Núcleo que compõe o Eixo da
Formação Prática possui quatro componentes com carga horária de 105 horas cada. O Núcleo do Estágio define o momento da atuação durante a
formação. Uma atuação assistida quando os graduandos entrarão em “contato com situações reais da formação básica” (PPPC, 2015, p. 20) no Ensino
Fundamental e Médio; na docência compartilhada, na experimentação de situações de matrícula, elaboração de projetos e funcionamento da escola
como um todo.

Cabe uma observação, no que se refere a estudos sobre a gestão escolar durante a formação inicial, num viés gramsciano, passa por conhecer,
pensar, discutir e refletir sobre as entranhas da escola, num plano menor, mas também da Educação e Sociedade, num plano macro. Desta forma, o
olhar a respeito de “[...] matrícula, elaboração de projeto pedagógico, organização dos tempos e espaços escolares” (PPPC, 2015, p. 20) dentro da
escola, vinculado a uma discussão no âmbito da formação inicial, pode favorecer sobremaneira a formação de um profissional mais qualificado para
entender e atender no futuro às demandas da escola.

O terceiro momento onde o estudo sobre as modalidades apareceu foi no Núcleo da Prática como Componente Curricular quando aponta para
“Conhecer e dominar os conteúdos básicos de Matemática que serão objeto da atividade docente, adequando-os às atividades escolares próprias das
diferentes etapas e modalidades da educação básica.” (PPPC, 2015, p. 22, grifo nosso). O mesmo objetivo, anteriormente citado, descrito no capítulo
que trata das “Competências e Habilidades” (PPPC, 2015, p. 09) reaparece no Núcleo da Prática com a perspectiva de estabelecer uma vinculação
efetiva entre prática e teoria. Esse Núcleo é trabalhado através dos Componentes Curriculares denominados Instrumentalização para o Ensino da
Matemática – INEM divididos em oito[iv] componentes. E possuem, segundo o documento, a disciplinaridade, a interdisciplinaridade e a teoria/prática
como eixo articulador.

Uma outra possibilidade de se compreender e estudar a EJA poderia ocorrer durante o Núcleo das Atividades Complementares (PPPC, 2015, p. 28),
momento em que os estudantes terão a liberdade de escolher outras formas de construção do conhecimento para complementar sua formação. Por ser
de escolha dos graduandos, não é possível afirmar que estes estudarão a matemática em outras modalidades.

De forma mais específica, a Educação de Jovens e Adultos é citada no PPPC em dois momentos. O primeiro aparece no Núcleo da Autonomia
Intelectual e Profissional, confira:

29/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/uma_analise_sobre_a_eja_na_licenciatura_em_matematica_da_uefs_alg.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-14,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



É nesse tempo e espaço que serão conhecidos e discutidos os aspectos da educação básica que possuem características
próprias e específicas, tais como: educação de jovens e adultos, alunos com necessidades educacionais especiais,
comunidades indígenas, comunidades rurais, comunidades pesqueiras, classes multiseriadas, crianças e jovens em situação
de risco, ética, entre outros. (PPPC, 2015, p. 15-18, grifo nosso).

Na primeira vez em que as modalidades e a diversidade da escola aparecem especialmente mencionadas, como visto acima, não há clareza de como
efetivamente serão trabalhadas naquele Núcleo ou mesmo ao longo do curso. Um destaque, no recorte acima, diz respeito aos estudos com “crianças e
jovens em situação de risco.” (PPPC, 2015, p. 18). Os professores de matemática, formados para atuar nas séries finais do Ensino Fundamental e
Ensino Médio, atuarão, de fato, com crianças em situação de risco Dificilmente crianças em situação de risco estariam nas séries finais do Ensino
Fundamental ou no Ensino Médio. Segundo dados do INEP (2015), as taxas de distorção idade-série para o Ensino Fundamental (séries finais) e
Ensino Médio, portanto lócus de atuação do professor de matemática chegam a 26,8% e 27,4%, respectivamente, no Brasil. Na Bahia, esses
percentuais sobem para 42,1 e 41,8 em cada um dos níveis apontados[v]. Desta forma, trabalhar com estas realidades durante a formação;
compreender o lugar e quem são esses jovens (juventudes) e adolescentes, nesse contexto educacional e social, torna-se tão importante quanto
estudar os estágios de desenvolvimento cognitivo em crianças.

Na realidade socioeducacional brasileira, o que mais se aproxima do trabalho com adolescentes e jovens em situação de riscos, mais distante de
crianças nesta situação, seria a atuação com os sujeitos em cumprimento de medida socioeducativa ou com adultos em restrição de liberdade que
representam, conforme visto no capítulo 3, mais de 20 milhões de adolescentes entre 12 e 17 anos e mais de 607 mil pessoas adultas,
respectivamente, segundo Mapa do Encarceramento e INFOPEN. (BRASIL, 2014a; 2014b). Os dados também apontam que entre os sujeitos em
privação de liberdade pesquisados 53% ainda não havia concluído o Ensino Fundamental e 91% daqueles sujeitos sequer tinham Educação Básica
completa.

Essa situação, conduzem para a necessidade de urgente de estudar a respeito de quem são e como aprendem os adolescentes, jovens, adultos e
idosos que compõem a Educação Básica. Compreendê-los em dimensões biológicas, psicológicas e também sociais. O professor-formador Lucas
(2016) fez um recorte em sua fala, que aponta nesta direção, ao dizer que estuda sobre uma determinada teoria que foi pensada, inicialmente, para a
aprendizagem das crianças e completou: “[...] Talvez as discussões apareçam mais vezes em relação ao que pode ser feito por série, do que por fase
do jovem, se é na infância, se é mais na fase adulta ou se é na adolescência”. Nesta medida, seria possível pensar que a inversão dessa lógica
pudesse representar um diferencial para as licenciaturas

O segundo momento em que aparece um olhar para os “adultos” é no Núcleo do Conhecimento Pedagógico quando aponta que haverá “[...] estudos
que focalizarão o trabalho pedagógico, oportunizando ao discente a compreensão de como se dá a construção, aquisição do conhecimento na criança,
no adolescente e no adulto”. (PPPC, 2015, p. 4, grifo nosso).

Fica perceptível ao analisar o PPPC de Licenciatura em Matemática, no que tange à EJA, que há uma intenção de que as modalidades sejam
contempladas no curso, mas não se observa uma forma específica apontando para a materialização do que se configura uma intenção. Nesta medida,
as modalidades e a EJA, por conseguinte, acabam ficando a critério dos professores-formadores. De modo que, se aqueles tiverem um olhar sensível à
EJA pode haver inserção de discussões sobre a modalidade. Se, porém, estivesse descrito, ao longo do PPPC a inserção inequívoca da EJA, os
estudos ficariam assegurados para todos igualmente. Mas se isso não está posto, quais garantias se tem de que esses temas serão discutidos pelos
estudantes ao longo do curso E se não forem discutidos, por qualquer razão que seja, quando esses profissionais terão acesso ao pensar e refletir
sobre essa modalidade e as diversidades que constituem a própria escola Onde será o espaço de formação desses profissionais Deixar ao encargo da
formação continuada é incorrer num equívoco apontado no próprio PPPC (2015) quando afirma que:

O curso de Licenciatura em Matemática da UEFS vive há algum tempo a angústia de não enxergar em si mesmo a identificação
daquele que é seu objetivo inicial: a formação de professores de Matemática que atuarão no ensino fundamental de 5ª a 8ª
séries e no ensino médio. (PPPC, 2015, p.15).

Essa afirmação se manifesta contundente na crítica posta no próprio PPPC (2015, p 15) quando afirma que: “aceitamos a ideia de que ao concluir a
graduação e inserir-se no mercado de trabalho se faz necessário aprender tudo de novo”. Dentre as possibilidades de manifestação dessa situação
apontada encontra-se, segundo o documento, a “desconsideração de algumas demandas diferenciadas próprias da educação básica e fragmentação
dos saberes disciplinares”. (PPPC, 2015, p.15). Não favorecer a construção de conhecimentos a respeito das demandas da EJA, por exemplo, poderia
contribuir para o fortalecimento daquilo que não se deseja, conforme posto pelos sujeitos que elaboraram o PPPC.

3 PPPC, EMENTAS E PLANOS DE ENSINO: O QUE DIZEM SOBRE A EJA
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A proposta metodológica desse trabalho prevê o cruzamento de informações de fontes diversas, assim foi analisado o PPPC da Licenciatura em
Matemática iniciados acima e a partir desse momento serão analisadas algumas ementas e Planos de Ensino de componentes que pudessem apontar
para a EJA. Nesta medida, foram localizados, junto ao colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática, nove planos de ensino[vi]. O período desses
planos variou entre 2007 e 2010, em dois eixos formativos: Formação Prática e do Conhecimento Científico e Cultural subdivididos, por sua vez, em
quatro Núcleos distintos, a saber: Núcleo do Estágio Supervisionado, Núcleo da Prática como Componente Curricular, Núcleo da Autonomia Intelectual
e Profissional e Núcleo do Conhecimento Pedagógico. A partir desse momento, seguem as análises dos quatro Núcleos, com base nos Planos de
Ensino em articulação com o PPPC (2015), mescladas com as falas trazidas pelos depoentes.

3.1 NÚCLEO DO CONHECIMENTO PEDAGÓGICO.

O Núcleo do Conhecimento Pedagógico é composto por sete componentes curriculares[vii] que totalizam uma carga horária de 435 horas e a análise
que segue compreende aproximadamente 57% do total de Componentes do Núcleo.

Para esta análise, foram utilizados os Planos de Ensino de quatro componentes curriculares, conforme visto a seguir. No plano de ensino do
componente Organização e Políticas Educacionais no Brasil (2009) destacam-se os conteúdos:

[...] Estado, as Políticas Sociais e a elaboração das políticas educacionais: 1.1 Política e Estado; 1.2. Organização do Sistema
Educacional Brasileiro: 2.1 Educação como política pública [...]. A estrutura do sistema educacional: as competências e
atribuições da União, dos Estados e Municípios. 2.2 Princípios organizacionais da educação conforme a LDB 9.394/1996:
Níveis e modalidades do ensino; Indicadores da Educação Básica. […] FUNDEB”. (PLANO DE ENSINO DE ORGANIZAÇÃO
E POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL, 2009, p. 2, grifo nosso).

Seria possível que esse conteúdo contemplasse a EJA. As referências daquele Plano de Ensino obrigatórias trazem Freire, no livro Educação e
Mudança, reforçando a hipótese de que a modalidade possa ser contemplada no componente, ainda que superficialmente. Por outro lado, há indicação
de leitura obrigatória de um artigo intitulado: “[...] ‘agora seu filho entra mais cedo na escola’: a criança de seis anos no ensino fundamental de nove
anos em Minas Gerais.” (SANTOS; VIEIRA, 2006). Apesar de abrir a possibilidade para se discutir o ensino de 9 anos e ser um assunto relevante, e
pertinente para os graduandos de quaisquer licenciaturas, o enfoque das autoras do texto se mantêm no ingresso das crianças de 6 anos no Ensino
Fundamental obrigatório, lócus de atuação dos Pedagogos. Importante relembrar, que no lócus de atuação dos Licenciados em Matemática (séries
finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio) seriam encontradas - considerando o ensino regular ideal - crianças a partir dos 11 anos de idade. Mas
considerando dados da distorção idade-série na Bahia que chega a mais de 42%, conforme INEP (2015), os Licenciados em Matemática atendem cada
vez menos crianças na Educação Básica.

Nessa mesma direção, o Plano de Ensino de Psicologia e Educação II lista nas referências livros/textos muito específicos sobre as crianças, mas não
há referências que possam aprofundar discussões sobre adolescentes, juventude (s) e adultos, que se constituirão o maior público dos futuros
professores que atuarão nas séries finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, conforme fica claro no PPPC (2015) quando afirma que o
processo de formação oportunizará aos discentes “[...] a compreensão de como se dá a construção, aquisição do conhecimento na criança, no
adolescente e no adulto”. (PPPC, 2015, p. 14).

Os demais Componentes analisados nesse Núcleo (Didática e Princípios Metodológicos Aplicados ao Ensino da Matemática) não fazem nenhuma
menção específica à EJA, mas trazem conteúdos que podem alcançar a modalidade, na Educação Básica. Como exemplo, o componente Princípios
Metodológicos Aplicados ao Ensino da Matemática (2010) traz em seu conteúdo programático a “Etnomatemática”, que em sua essência comunica com
a EJA, tendo os trabalhos de Knijnik (2003) e D´Ambrósio (1996, 2002, 2005) como referências para o diálogo com os saberes produzidos por
diferentes grupos sociais.

Em Didática (2010), apesar de não haver nada específico que indique o estudo sobre a EJA nos conteúdos e atividades/metodologias, há dois
destaques a serem considerados. O primeiro refere-se aos objetivos “Planejar e desenvolver seminários sobre temáticas voltadas para o contexto
educacional [...] Problematizar o contexto escolar, a sala de aula, bem como o processo educativo – ensino e aprendizagem – como lócus principal da
docência”. (PLANO DE ENSINO DE DIDÁTICA, 2010, p. 2). Esses objetivos poderiam facilmente contemplar a EJA. E o segundo destaque é para o
fato de trazer nas referências a indicação de dois livros de Paulo Freire. Essa indicação sozinha, não garante que a modalidade seja contemplada neste
componente, mas pode indicar uma formação geral em bases que favoreçam a compreensão sobre a modalidade.
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3.2 NÚCLEO DA AUTONOMIA INTELECTUAL E PROFISSIONAL

Ainda no Eixo do Conhecimento Científico e Cultural – Núcleo da Autonomia Intelectual e Profissional foi analisado o Plano de Ensino do Componente
Técnica de Pesquisa e Produção Científica (2010, p. 2) que também não traz indicativos que possam afirmar se a EJA foi contemplada em sua
execução. Pode-se afirmar, porém, que na atividade proposta: “Busca de textos com temas da área de Matemática e/ou Educação Matemática para
elaboração de um resumo, como ponto de partida para os estudos de preparação dos seminários” há uma possibilidade de inserir textos que
contemplassem a modalidade.

As ementas dos componentes “Orientação à Pesquisa I, II, III e IV” dão conta do “Desenvolvimento de pesquisa com reflexões sobre o ensino da
Matemática, a partir de um tema gerador, a ser definido pelos atores envolvidos no processo de formação do licenciado” (PPPC, 2015, p. 39, grifo
nosso). Esse tema gerador pode perpassar quaisquer perspectivas apontadas pelo PPPC (2015) ao ressaltar que:

É nesse tempo e espaço que serão conhecidos e discutidos os aspectos da educação básica que possuem características
próprias e específicas, tais como: educação de jovens e adultos, alunos com necessidades educacionais especiais,
comunidades indígenas, comunidades rurais, comunidades pesqueiras, classes multiseriadas, crianças e jovens em
situação de risco, ética, entre outros. (PPPC, 2015, p. 18, grifo nosso).

Considerando que a EJA atende muitos dos sujeitos acima citados, compreender a modalidade – que é formada por sujeitos de diferentes raças/etnias,
negros, quilombolas, indígenas; camponeses, ribeirinhos, pescadores, etc. -, seria um passo importante para entender e atender aos grupos trazidos
pelo PPPC (2015).

Aos graduandos, sujeitos da pesquisa, foi perguntado a respeito da participação deles nesse Núcleo e metade dos entrevistados declarou ter cursado
entre 77% e 100% daqueles Componentes. Um havia cursado 11% e os demais cursaram entre 33% e 44%. Considerando as respostas daqueles que
cursaram mais de 70% dos componentes do Núcleo, dois afirmaram que viram sobre EJA e dois disseram que não haviam estudado nada sobre a
modalidade no Núcleo. Um dos entrevistados tem seu trabalho de conclusão de curso voltado para a EJA e destacou que ao relatar para o seu
orientador sobre suas experiências na EJA, o mesmo o incentivou a realizar seu trabalho final na modalidade. Um outro entrevistado, porém, relatou
que havia construído seu projeto de pesquisa sobre a EJA e teve que mudar, pois não encontrou um orientador para acompanhá-lo. As narrativas,
portanto, apontam para uma irregularidade nas discussões referentes à EJA nesse Núcleo.

3.3 NÚCLEO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO.

Os estágios I e II são voltados para atuação no Ensino Fundamental e os Estágios III e IV repetem-se com as mesmas exigências dos dois primeiros,
porém para o Ensino Médio:

Estágio Curricular Supervisionado de Matemática I desenvolverá, no espaço de 75% da sua carga horária, estudos,
reflexões e discussões que fundamentarão o período de observação e participação in loco nos quais os alunos terão
conhecimento do real em situação de trabalho, onde deverão ser focados os aspectos da organização do espaço e tempos
escolares, da organização da escola de Ensino Fundamental e suas modalidades de ensino (estrutura administrativa,
curricular, pedagógica, profissional, etc.), participando da elaboração de projetos pedagógicos, da matrícula, da organização de
turmas. Observação e participação estas, desenvolvidas nos 25% da carga horária restante. (PPPC, 2015, p. 21, grifo nosso).

Os 75% (setenta e cinco por cento), descritos acima, representam cerca de 78 horas voltadas para “estudos, reflexões e discussões que
fundamentarão o período de observação e participação in loco”. Nesse período de estágio, serão analisados e vistos “[…] aspectos da organização do
espaço e tempos escolares, da organização da escola de Ensino Fundamental e suas modalidades de ensino (estrutura administrativa, curricular,
pedagógica, profissional, etc)”, além da participação do futuro profissional na elaboração de “[...] projetos pedagógicos, da matrícula, da organização de
turmas” (PPPC, 2015, p. 21). O momento reservado para observação e participação acontece em 25% do tempo “restante” que perfaz, mais ou menos,
26 horas. A EJA, em tese, seria contemplada nos estágios uma vez que há uma menção, mesmo que indireta, através da modalidade, conforme
destacado. Essa mesma estrutura e funcionamento, acima descritos, estão presentes no Estágio III, porém voltado para o Ensino Médio e suas
modalidades. Lembrando a importância de se conhecer e discutir já na formação inicial sobre os tempos da EJA – que não devem ser restritos ao
noturno; que pode ter tempos formativos diferenciados –; sobre os espaços para EJA – que, tanto quanto para os alunos do ensino regular, deve ser
adequado; que agregue os alunos num espaço legítimo e que inclua o acesso a outros espaços educativos. Neste sentido, participar da elaboração de
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projetos pedagógicos, da matrícula e organização de turma na EJA, como um processo formativo, não para repetir modelos pré-existentes, pode
contribuir para compreender e quem sabe construir novas formas de pensar e fazer escola na e para EJA.

O Estágio Curricular Supervisionado de Matemática II contará com “[...] 60% da sua carga horária” para “estudos, reflexões, discussões e produção de
material que fundamentarão à docência compartilhada no Ensino Fundamental”. (PPPC, 2015, p. 20-21). A atividade docente, por sua vez, será
efetivada:

[...] nos 40% restantes, onde deverão ser focados o tempo e o espaço da aprendizagem, sendo tematizados e refletidos nesse
momento a sala de aula do ensino fundamental, suas constituições e implicações, as relações professor-aluno e o
conhecimento matemático. Docência compartilhada se efetiva sob a orientação de professores de formação e sob a supervisão
de um professor experiente [...]. (PPPC, 2015, p. 20-21).

Nesta etapa dos trabalhos em Estágio, são reservadas 63 horas de estudo, reflexão e preparação e 42 horas para docência. Uma carga horária
importante que se repetirá em Estágio IV, no Ensino Médio. Novamente, não se observa uma indicação explícita de quais modalidades seriam
atendidas, para além do Ensino Regular. A falta de precisão deixa a possibilidade da EJA não ser trabalhada nesses Componentes, ficando na
discricionariedade do professor-formador trabalhar ou não com aquela modalidade durante o estágio.

No Núcleo do Estágio Supervisionado foram analisados os Planos de Ensino de Estágio Curricular I, III e IV, que representa 75% dos Componentes do
Núcleo. Em Estágio Curricular I não foi descrita quais modalidades seriam trabalhadas em sala de aulas com os graduandos em 2007.2. Os conteúdos
programáticos dos Planos analisados reiteraram o que fora trazido nas ementas que constam no PPPC, que caso alcançasse a EJA constituir-se-ia
algo caro para a modalidade e para os futuros professores. Pois, compreender os tempos e espaços, como eles se dão na prática; questionar se esses
tempos e espaços atendem as demandas da escola e dos alunos seriam algumas das reflexões possíveis de serem feitas com os graduandos. Cumpre
considerar que entender essas demandas na perspectiva da EJA; conhecer e problematizar esses movimentos na escola; escutar e conhecer os
sujeitos da EJA, durante a formação inicial desse professor, que é docente, mas que amanhã pode vir a ser um gestor escolar ou da educação,
constitui-se condição ótima para construção de aprendizagens significativas que poderão impactar na vida da escola e de seus sujeitos.

O Plano de Ensino do Estágio Curricular Supervisionado IV (2010, p. 02), referente ao período de 2010.1, também não destaca as modalidades e traz
nas atividades/metodologia o “Planejamento e organização de aulas do 1º, 2º e 3º ano do Ensino Médio” indicando que as atividades seriam
desenvolvidas no ensino regular naquelas séries. O Plano de Ensino do Estágio Curricular III (2010, p. 02), referente ao período de 2010.1, traz
explicitamente em seu conteúdo programático “A Educação de Jovens, Adultos e Idosos”, deixando um indicativo de que a EJA fora contemplada
naquele componente.

Dos graduandos pesquisados, apenas um graduando que cursou Estágios I, II, III e IV (100% do Núcleo). Os demais, fizeram apenas Estágio Curricular
Supervisionado I. Segundo um dos professores-formadores, há aproximadamente sete anos, após conversa informal entre os professores da subárea
de Matemática do Dep. de Educação, ficou acordado que discussões sobre a EJA seriam incluídas no Estágio Curricular. Na época, segundo aquele
profissional, havia seis professores-formadores naquela subárea que, atualmente, conta com quatro profissionais.

3.4 NÚCLEO DA PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR

Esse Núcleo, que possui oito componentes chamados de Instrumentalização para o Ensino da Matemática, propõe-se a realizar: “análise diagnóstica e
proposições acerca da implementação de propostas que auxiliem no ensino-aprendizagem em Matemática, avaliação de práticas realizadas, relatos de
experiências, entre outros [...].” (PPPC, 2015, p. 23) momento em que serão discutidas formas de ensinar a Matemática que contribuirão para a
formação cidadã dos alunos da Educação Básica. No Núcleo serão discutidas “[...] as relações entre a Matemática e a Ética, o Meio Ambiente, a
Saúde, a Pluralidade Cultural, O Trabalho e Consumo e a Orientação Sexual [...]” (PPPC, 2015, p. 24), dentre outras possibilidades como destacado
pelo PPPC (2015, p, 23) na inserção de “questões de urgência social”.

A análise do Plano de Ensino do componente curricular Instrumentalização para o Ensino da Matemática VII - Tratamento da Informação não fornece
indícios suficientes para que se possa afirmar ou negar a presença de dados levantados e tratados que sejam referentes à EJA. O ementário dos
Componentes que compõem esse Núcleo (PPPC, 2015, p. 24-26) não dão indicativos de que a EJA seja trabalhada, apesar da preocupação que há
com a escola.

Como para alguns a análise de um plano de ensino de um universo de oito componentes pode configurar uma amostra pouco representativa, a
entrevista com os graduandos constou de uma questão específica para responder se a EJA foi ou não trabalhada nos Componentes deste Núcleo. A
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estratégia buscou afastar qualquer conclusão equivocada a respeito do que vem sendo estudado nestes componentes.

As informações nos fizeram perceber que a EJA foi vista por alguns graduandos, sujeitos da pesquisa, durante a execução desse Núcleo. Porém, essa
ocorrência é pontual e não ofertada regular e uniformemente para todos os graduandos. Estes, ao serem perguntados se haviam estudado algo sobre
EJA em algum outro componente do Curso, quatro responderam que não; três responderam que sim e um respondeu que não lembrava. Um dentre
aqueles que respondeu não ter visto nada sobre a EJA em outros componentes, destacou:

[…] na verdade a gente tem poucas disciplinas que tratam sobre isso […] porque não é só ver cálculo, ver demonstrações. Não
é só isso. A gente precisa ver também o que o aluno precisa, o que o aluno está necessitando. O que vai facilitar o ensino e
aprendizagem desse aluno que está inserido na sala de aula. (CARLOS, 7º semestre, 2016).

O depoimento de Carlos (7º semestre, 2016), logo acima, aponta para uma preocupação que está para além do aprender conteúdos matemáticos –
inegavelmente imprescindíveis –, mas que está vinculada ao ofício do professor que passa por aprender a ensinar para favorecer as aprendizagens dos
alunos. Dentre os que responderam terem visto algo sobre a EJA em outros Componentes do Curso, os conteúdos indicados foram sobre o que é a
EJA e o público diferenciado. Outro depoente relatou que um professor-formador, visitante, chegou a propor uma atividade em grupo sobre a EJA que
foi apresentada para os demais colegas durante o Componente Princípios Metodológicos Aplicados ao Ensino da Matemática.

4CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais buscam trazer reflexões acerca do que fora produzido até este momento de modo que possibilitem novas construções no
âmbito da formação inicial de professores (em geral ou especificamente, de matemática) que favoreçam a ampliação de conhecimentos sobre a EJA.

Na busca por identificar conhecimentos profissionais orientados para a EJA presentes na Proposta Pedagógica do Curso de Licenciatura em
Matemática da UEFS, Ementas e Planos de Ensino, o trabalho de análise dos documentos conduziu a alguns apontamentos, conforme descrito a
seguir: os Núcleos de Prática como Componente Curricular e o Núcleo do Estágio Supervisionado apresentam perspectivas em suas descrições,
objetivos e propostas de trabalho que podem colaborar para a formação do professor para atuar na EJA, na medida em que busca desenvolver
conhecimentos orientados para as modalidades de ensino que compõem a Educação Básica. No entanto, não fica clara a forma como os estudos
dessas modalidades se efetivariam durante a formação. Mais especificamente a Educação de Jovens e Adultos aparece como conhecimento a ser
construído no Núcleo da Autonomia Intelectual e Profissional e no Núcleo do Conhecimento Pedagógico. O primeiro afirma que naquele tempo e
espaço serão estudados sobre a EJA, mas novamente não há indicações de como dar-se-á esse estudo, onde parte dos graduandos, sujeitos da
pesquisa, afirmaram terem estudado e outros dizem não terem estudado nada sobre a modalidade no Núcleo.

No Núcleo do Conhecimento Pedagógico, um dos componentes trouxe a indicação de livros de Paulo Freire que, mesmo não sendo trabalhado
especificamente para EJA, em sua essência contribuem com uma filosofia de homem, educação e sociedade que daria alicerce para a atuação na EJA
e, em outro plano de ensino apareceu a Etnomatemática que também, mesmo não voltada para ação na EJA favoreceria igualmente uma compreensão
necessária para a modalidade, na medida em que busca identificar e valorizar as formas de conhecer para além dos conhecimentos hegemônicos.

Apesar das indicações que orientam para a EJA nos Núcleos acima citados, não é possível afirmar que esses conhecimentos sejam construídos
igualmente por todos os graduandos ao longo do curso. De igual forma, não se percebe claramente como e se ficam asseguradas as discussões sobre
o processo de aquisição de conhecimentos nos adolescentes, jovens e adultos.

Em síntese, na análise do PPPC observa-se que há a inserção da EJA ao longo do documento, porém objetivamente aquele não define a forma de
inserção da modalidade ao longo do curso. Os planos de ensino apontam para uma discricionariedade que constitui-se reflexo do que não fora
explicitamente colocado no PPPC, no qual a EJA não fica completamente ausente. As falas dos sujeitos da pesquisa apontam que conhecimentos
referentes à modalidade aparecem de forma esporádica na licenciatura e indicam diretamente a necessária inclusão de discussões sobre a EJA ao
longo do curso. Os sujeitos reforçaram também sobre a necessidade imprescindível de conhecerem sobre a matemática e apontam a urgência de
inclusão de mais conteúdos matemáticos que serão trabalhados especificamente na Educação Básica.

O conjunto das análises derruba qualquer hipótese de silêncio sepulcral em relação ao conhecimento sobre a EJA na Licenciatura em Matemática da
UEFS. Mesmo que sejam pontuais e que não comporte as demandas daquela modalidade constitutiva da Educação Básica. Segundo alguns
graduandos, partícipes da pesquisa, conhecimentos construídos por eles em componentes como Didática, os INEM´s, Técnica de Pesquisa e Produção
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Científica, Orientação à Pesquisa e também através de conversas informais que tiveram sobre a EJA com professores-formadores do curso
contribuíram para uma formação geral que, ao final, ajudou-os em sua atuação na EJA.

Os sujeitos da pesquisa, manifestaram o desejo de que discussões sobre a EJA fossem inseridas nos Componentes Curriculares do Curso e que
houvesse o estudo de metodologia (s) para que eles pudessem aprender como ensinar aos adolescentes, jovens e adultos que compõem a EJA (com
metodologias adequadas à modalidade), além de conhecerem sobre os sujeitos da EJA e suas realidades.

Em linhas gerais, os apontamentos desse estudo não conduzem, necessariamente, para a oferta de uma disciplina ou uma habilitação em EJA, mas
trata de ao longo do curso e em qualquer licenciatura da imprescindibilidade de ter olhar e escuta para os sujeitos da EJA e suas especificidades. Trata
de destinar tempo, não somente para pensar como aprende e como se ensina crianças, e algumas vezes sobre jovens, em escolas “regulares” que
deverão estudar na “idade certa”, mas debruçar tempo e esforço cognitivo (e por que não afetivo) para pensar sobre como aprendem os jovens e
adultos trabalhadores demandantes da EJA e como ensinar esses sujeitos. Tendo-os como foco, os currículos orientar-se-ão, naturalmente, para
conhecê-los e favorecer suas aprendizagens.

Há uma indicação no sentido de que, ao longo do curso, fundamentos teóricos e filosóficos que deem aporte para construção de conhecimentos aos
futuros professores, acerca de quem são os sujeitos jovens e adultos demandantes da EJA no âmbito de uma escola pública real. Nesta perspectiva, é
preciso que sejam construídas estratégias curriculares que possibilitem, durante a formação inicial, discussões e reflexões sobre os adolescentes,
jovens e adultos que perpassem os Componentes Curriculares, onde todos os futuros professores tenham igual oportunidade de estudar sobre como
aprendem e como ensinar esses sujeitos.

É importante lembrar que existem muitas formações de professores ocorrendo no país ao mesmo tempo. E que este estudo não pretendeu apontar
fragilidades da formação inicial ofertada por uma das melhores universidades públicas do Estado da Bahia. O que se pretende é dar o destaque
necessário para que a EJA (do campo, da cidade, de diversas etnias e gêneros, das classes sociais desfavorecidas), enquanto modalidade constitutiva
da Educação Básica possa ter visibilidade na formação inicial de professores.

Acreditamos que não é possível fazer uma educação de qualidade sem professores bem qualificados. Esta qualificação, por sua vez, passa sim pela
aquisição de conhecimentos específicos da respectiva área de atuação (é necessário conhecer bem sobre a área específica, neste caso a matemática),
mas passa também, conforme visto, por conhecer sobre a natureza da função que será exercida: professor da Educação Básica. Nesta medida,
conhecer os sujeitos reais que compõem esta educação, suas realidades, especificidades, como aprendem os adolescentes, jovens e adultos e como
ensinar a esses sujeitos parece ser apontado na pesquisa como necessário de ser construído ao longo da formação inicial de professores.

Considerando as possíveis alterações curriculares a serem feitas ao longo do processo, recomendamos que apreciem esta produção, realizada no
âmbito de uma Academia, que traz falas de atores sociais (graduandos e professores-formadores) em um curso de formação inicial de professores e
que, nesta medida, considerem:

a) a necessidade de inclusão de estudos e reflexões sobre a EJA ao longo do curso, descrita claramente nas ementas dos componentes curriculares,
para que esses estudos sejam assegurados para todos. Favorecendo que os graduandos discutam, conhecam e pensem estratégias vinculadas aos
sujeitos da EJA e suas realidades; e, sobre o ensino na modalidade, apontados como conhecimentos necessários de serem construídos pelos
professores, durante a sua formação inicial, conforme esta pesquisa.

b) a possibilidade de reiterar nos documentos oficiais (PPPC, ementas e Planos de Ensino) que o local de atuação dos professores licenciados em
matemática são as séries finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, portanto, que esses documentos institucionais em especial, as ementas
destaquem o estudo e compreensão de como aprendem os adolescentes, jovens e adultos que compõem a Educação Básica e como ensinar esses
sujeitos. Assegurando, desta forma que de fato os futuros professores possam compreender como se dá o processo de aquisição e construção do
conhecimento entre esses sujeitos (adolescentes, jovens e adultos), deixando a formação mais próxima do público que os licenciados atenderão na
Educação Básica, com seus altos níveis de distorção idade-série.

c) que sejam realizadas análises sobre as listas de referências livros/textos de leitura obrigatória ou opcional – que em alguns casos são muito
específicas sobre as crianças –, considerando a inclusão de referências bibliográficas que aprofundem as compreensões sobre adolescentes, juventude
(s) e adultos.

d) a possível inclusão da proposta feita pelo coletivo de professores-formadores da subárea de Matemática do Departamento de Educação que havia
acordado, segundo relato de um dos professores-formadores, que discussões sobre a EJA seriam incluídas no Estágio Curricular Supervisionado,
garantindo a todos os graduandos esse momento prático na EJA.
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e) por último, mas não menos importante, que nos processos de reformulação de PPCs, outros atores sociais sejam escutados, além daqueles que são,
tradicionalmente, participantes das discussões, a exemplo de professores, gestores e estudantes da Educação Básica.
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[1] A pesquisa foi realizada sob a orientação do Prof. Dr. Wilson Pereira de Jesus.

[1]Composição da comissão: coordenador (a) do colegiado; um representante do Departamento de Educação (Área de Prática de Ensino), um do
Departamento de Ciências Exatas (Área de Fundamentos da Matemática, Área de Matemática), um representante discente do curso de Licenciatura em
Matemática (cursando a partir do 5º semestre) e um representante do Diretório Acadêmico de Matemática.

[1]Para que se possa ter uma ideia, ao longo de todo o PPPC de Matemática as palavras “Aprender”, “Habilidade” e “Competência”, juntas, apareceram
42 vezes (sendo 7, 7 e 28 vezes respectivamente).

[1]INEM I – Linguagem Matemática X Linguagem Natural; INEM II – Funções; INEM III – Aritmética; INEM IV – Álgebra; INEM V – Geometria; INEM VI
– Temas Transversais; INEM VII – Tratamento da Informação; INEM VIII – Modelagem Matemática.

[1]Segundo a Plataforma QEdu (2015) em Feira de Santana, por exemplo, pode ser encontrada escola com 76% de distorção idade-série.

[1]EDU 350 – Estágio Supervisionado I; EDU 352 – Estágio Supervisionado III; EDU 356 – Estágio Supervisionado IV; EXA 427 – Instrumentalização
para o Ensino da Matemática – INEM VII (Tratamento da Informação); EXA 898 – Técnica de Pesquisa e Produção Científica; EDU 360 – Princípios
Metodológicos Aplicados a Ensino da Matemática; EDU 116 – Organização e Políticas Educacionais no Brasil; EDU 425 – Didática; EDU 632 –
Psicologia e Educação II.

[1]Sistema Geométrico de Representação; Organização e Políticas Educacionais no Brasil; Didática; Psicologia e Educação I; Psicologia e Educação II;
Softwares Matemáticos e Princípios Metodológicos Aplicados ao Ensino da Matemática
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