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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo apresentar uma análise relacionada ao currículo da 
Matemática para a Educação de Jovens Adultos (EJA). Procura-se destacar que tipos de 
apontamentos os documentos oficiais apresentam em relação ao currículo dessa modalidade 
de ensino, caracterizada principalmente pela diversidade dos seus alunos e os diversos saberes 
que carregam para a sala de aula. A pesquisa visa investigar o desenvolvimento curricular e o 
material didático usado nessa modalidade no Rio de Janeiro, principalmente em relação aos 
aspectos envolvendo o currículo da matemática. Para tanto, partimos de alguns 
questionamentos, procurando elucidar de que forma os documentos oficiais brasileiros tratam 
o currículo para a modalidade da EJA, como é a matemática apresentada para estudantes de 
EJA do Ensino Médio e Fundamental, e enfocada pelo Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA). Além disso, investigamos como é abordada 
a Matemática do Ensino Médio nos materiais do programa NOVA EJA do Estado do Rio de 
Janeiro e a Matemática do Ensino Fundamental II no programa PEJA do Município do Rio de 
Janeiro. Entendemos que em qualquer aprendizagem, a aquisição de novos saberes deve 
considerar os conhecimentos prévios dos alunos. Em relação aos jovens adultos, no entanto, 
essa dimensão é mais específica, pois parte dos conceitos decorrentes de suas vivências, suas 
interações sociais e sua experiência pessoal, possibilitando um caminho de aprendizagem 
mais amplo. Apesar da realização do estudo e descrição dos materiais dos três programas, 
observamos que apenas esse tipo de observação mostraria somente uma visão geral do 
material didático de cada programa e sentimos a necessidade da descrição focada em um 
conteúdo especifico da matemática. No caso, o conteúdo escolhido foi a porcentagem, pois o 
aluno adulto de uma forma ou de outra já teve contato e a necessidade de sua utilização em 
algum momento. O foco sobre um conteúdo específico contribuirá para o entendimento 
localizado de como o material trata os aspectos da EJA e estabelece uma possível relação de 
ensino e aprendizagem dentro das características dessa modalidade. A partir dessa análise 
procuraremos responder quais são as principais diferenças e semelhanças entre o currículo 
recomendado pelas esferas federal, estadual e municipal, principalmente do Rio de Janeiro e 
verificar a partir disso se os materiais didáticos desenvolvidos e utilizados por esses 
programas estão de acordo com as recomendações oficiais e as características particulares da 
EJA 

Palavra Chave: Currículo da Matemática, Educação de Jovens e Adultos, ENCCEJA, PEJA-
SME/RJ, NOVA EJA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
  
This research aims to present an analysis concerning the curriculum of Mathematics for 
Young Adult Education. We try to highlight which types of notes pointed by the official 
documents regarding the curriculum for this modality of education, particularly characterized 
by the diversity of its students and the diverse knowledge they bring to the classroom. The 
research intends to investigate the curricular development and the teaching materials used in 
this modality in Rio de Janeiro, mainly in relation to issues involving the mathematics 
curriculum. The starting point is some questionings, trying to clarify how the Brazilian 
official documents deal with the modality of  adult education, how is the mathematics 
presented for adult education students in the Middle and Elementary Education, and how it is 
focused by the National Examination for Certification of Skills Youth and Adult (ENCCEJA 
in Brazil). In addition, we investigated how Mathematics is addressed in the  High School 
Math materials of the program NOVA EJA of the State of Rio de Janeiro and  how the 
Mathematics of  Elementary School Math II is approached in the program  PEJA of the City 
of Rio de Janeiro. We understand that in any learning, the acquisition of new knowledge 
should consider the students' prior knowledge. In relation to young adults, however, this 
dimension is more specific because of the concepts arising from their experiences, their social 
interactions and personal experience, enabling a broader learning path. Although the 
realization of the study and the description of the materials of the three programs, we 
observed that such observations show only give an overview of the teaching material of each 
program and we felt the need for a description focused on a specific content of mathematics.  
The chosen content was percentage, since the adult learner in some way or another have had 
contact and the need to use this concept at some point. The focus on this specific content will 
contribute to the understanding of how the material treats special aspects of adult education 
and establishes a possible teaching and learning relationship within the characteristics of this 
modality.  From these analyzes try to establish the main differences and similarities between 
the recommended curricula by federal, state and municipal levels, especially in Rio de Janeiro 
and to verify if the teaching materials developed and used by these programs are in line with 
the official recommendations and the particular characteristics of the EJA program. 

Key words: Mathematics Curriculum, Youth and Adult Education, ENCCEJA, PEJA-SME / 
RJ, NOVA EJA  
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INTRODUÇÃO 

 No Brasil a Educação de Jovens e Adultos - EJA ainda se encontra em um 

estado de necessidade que vem refletindo na atual população do país, pois boa parte dos 

jovens e adultos não completou sua escolarização, seja por abandono ou falta de 

oportunidade. Dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no ano de 2013 revelam que no país existem ainda dezesseis (16) milhões de 

analfabetos absolutos e trinta e três (33) milhões de jovens e adultos que não concluíram 

o ensino fundamental ou médio, com idade acima de quinze (15) anos. 

 Meu interesse pela pesquisa na Educação Matemática de Jovens e Adultos 

surgiu durante a graduação em matemática na Universidade Federal Fluminense (UFF), 

por meio de um estudo desenvolvido sob a orientação da professora Flávia Monteiro de 

Barros Araújo, com a produção do trabalho no modelo de Estudo Orientado "A 

Formação do Professor de Matemática para a EJA".  Nessa ocasião, tive a oportunidade 

de aprofundar as preocupações do professor em relação a essa modalidade. Esse 

trabalho foi importante para disparar a pesquisa sobre EJA, pois tivemos a oportunidade 

de fazer apresentações em encontros educacionais, seminários e congressos e, em 

particular, no ano de 2013, o trabalho foi indicado para compor a publicação "O Saber 

da Gente, sobre uma Educação pro Povo" um livro organizado pelo NEAd – Núcleo de 

Educação de Adultos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ) 

de caráter nacional. 

 As apresentações em congressos permitiram conhecer os trabalhos do Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Etnomatemática da Faculdade de Educação da UFF, coordenado 

pela professora Maria Cecília Fantinato, do Programa de Pós-Graduação em Educação 

da UFF. Essa aproximação com o grupo de pesquisa me permitiu conhecer e aprofundar 

em outras pesquisas com a temática de Educação de Jovens e Adultos seja no ensino, 

aprendizagem, currículo ou na formação de professores para a EJA. Essa aproximação 

também possibilitou o estudo do campo da Etnomatemática e a relação com a EJA, 

abrindo ainda mais o campo de conhecimento para a pesquisa. 

 Essas experiências possibilitaram o contato com estudos de D’Ambrósio (2005), 

Rocha (2001), Fadanni & Kaiber (2005), Fantinato (2009), Fonseca (2005), entre outros 

que tratam da formação de professores, dificuldades no processo de aprendizagem da 

matemática para a EJA e do currículo para a EJA. As leituras na época efetuadas 

evidenciaram um vasto campo de pesquisa nesta modalidade de ensino. Em 
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contrapartida, indicaram a escassez de discussões sobre o tema e até mesmo a falta de 

material adequado e especifico voltado para a EJA.  

 Além dos estudos, realizei durante dois anos um estágio supervisionado em 

turmas de EJA no município de Niterói, o que me possibilitou verificar a realidade de 

ensino e aprendizagem e, principalmente, despertou um olhar especifico para o 

currículo da matemática da Educação de Jovens e Adultos. Essa experiência em campos 

diversos motivou o interesse para a pesquisa e um estudo aprofundado dentro dessa 

modalidade de ensino, em particular, para as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação de Jovens e Adultos (DCN-EJA), voltadas para matemática em suas matrizes 

curriculares no material didático e o que realmente acontece dentro de sala de aula. 

 Atualmente, essa modalidade de ensino tem sido tema cada vez mais recorrente 

em eventos de caráter educacional e em publicações de periódicos, gerando um estímulo 

e incentivando as ações do Ministério da Educação (MEC). Com a propagação da Lei 

de Diretrizes e Bases (Brasil, 1996), a Educação de Jovens e Adultos passou a ser 

considerada como modalidade regular de ensino, apontando a necessidade de oferta de 

uma educação com as especificidades desses alunos, voltada para uma preocupação na 

disponibilidade e necessidades. 

 Ao mesmo tempo, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA (Brasil, 

2000) indicam que a modalidade seja pensada com um modelo pedagógico especifico 

para que possam ocorrer situações de ensino e atender as necessidades de 

aprendizagem.  Segundo Tardill Jr et al (2011), as DCN-EJA fomentaram a discussão 

sobre: (i) ações didático-metodológicas ao ensinar/mediar processos de aprendizagem, 

(ii) formação do professor para essa modalidade de ensino e (iii) produção de material 

que possa orientar a organização e o desenvolvimento curricular. 

 Um marco importante para a produção de material didático pautada na 

orientação e organização do desenvolvimento curricular para EJA a nível nacional foi 

no ano de 2001, quando foi publicada a proposta curricular para a EJA 1° segmento 

(Brasil, 2001) e no ano de 2002, a proposta curricular para a EJA 2° segmento (Brasil, 

2002). Ainda que esses dois documentos se apresentem como importantes ações do 

Governo Federal em respeito às orientações curriculares para professores, diretores e 

especialistas da educação que trabalhem dentro do campo da EJA e, mesmo 

apresentando direções estruturadas no sentido de evidenciar que existe diferença 

significativa nas características de educação ofertada para jovens e adultos, comparada 

com o material ofertado com educação para crianças e adolescentes, "apontam a 
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necessidade de uma investigação de forma mais efetiva para que possam ser 

implementados no interior da escola" (TARDILL JR et al, 2011).                                                                                           

Uma situação que podemos evidenciar é a destacada na proposta curricular para 

a EJA 2° segmento, que está relacionado com dificuldades relativas à formação de 

professores e à falta de materiais próprios destinados ao ensino de Matemática para 

jovens e adultos, ocorrendo uma "adaptação" do material voltado para criança e 

adolescente para o público da EJA. 

 Segundo Kilpatrick (1994) apud Fiorentini e Lorenzato (2007), a temática em 

torno do currículo é um dos assuntos dentro das sete tendências com mais relevância na 

investigação em Educação Matemática no cenário Mundial do século XXI. Esses autores 

indicam que, em relação às mudanças curriculares, alguns temas e problemáticas tem se 

apresentado com frequência nas pesquisas no contexto da Educação Matemática no 

território brasileiro. Podemos observar estudos relativos ao currículo em ação no ensino 

fundamental e médio, havendo poucos estudos ao currículo proposto, planejado ou avaliado 

pelos professores. 

 Apesar das pesquisas e estudos curriculares terem maiores concentração e 

atenção para o Ensino Fundamental e Médio, detectamos que, mesmo recentemente, os 

estudos sobre currículo pouco apresentam ou representam as diferentes modalidades de 

ensino, em particular, a Educação de Jovens e Adultos. A pesquisa desenvolvida por 

Freitas (2013) apontou que nos últimos 10 anos, dentre 53 produções, acerca da 

Educação de Jovens e Adultos, incluindo dissertações, teses e artigos publicados em 

periódicos ou anais de eventos no âmbito da Educação Matemática, apenas três estudos 

focam o desenvolvimento curricular e outros quatro analisavam livros ou materiais 

didáticos, porém não em uma perspectiva curricular. O foco é maior com relação ao 

currículo em ação, poucos estudos referem-se ao currículo apresentado, ou seja, aquele 

presente nos livros e materiais didáticos voltados para EJA. 

 Essas e outras evidências despertaram meu interesse para o estudo das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a EJA e o desenvolvimento curricular do material didático 

dessa modalidade. Um adulto que deseja obter escolaridade no estado do Rio de Janeiro 

pelo sistema público pode seguir através do programa PEJA presente no município do 

Rio de Janeiro para obter o grau de ensino fundamental e logo após entrar no programa 

NOVA EJA do estado do Rio de Janeiro para obter assim o grau de ensino médio. O 

outro caminho disponível é a realização no exame do ENCCEJA em esfera federal tanto 

em nível fundamental e depois através do ENEM para o ensino médio. Através desses 
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caminhos o aluno adulto, seja no PEJA, NOVA EJA e ENCCEJA, pode assim obter a 

conclusão dos estudos e o diploma em nível fundamental ou médio. Diante desses 

programas, foi despertado qual tipo de currículo para a matemática está sendo proposto 

dentro de cada esfera e como esse currículo se apresenta dentro do conteúdo da 

matemática de cada programa. 

 O principal objetivo desta pesquisa é realizar um estudo dos principais 

documentos oficiais voltados para a Educação de Jovens e Adultos, analisando o 

desenvolvimento do material didático e curricular relacionado ao ensino da matemática, 

principalmente no Estado do Rio de Janeiro. Para atingir esse objetivo evidenciamos a 

necessidade de construirmos um caminho, onde teremos como objetivos específicos 

investigar: 

 

� Quais são as recomendações para o currículo de matemática de EJA nos 

documentos oficiais das diferentes esferas (Federal, Estadual, Municipal)? 

� Qual a matemática curricular apresentada para os estudantes de EJA do ensino 

Fundamental II e Médio, que se desdobra em: 

• Como está organizado o currículo da Matemática presente no 

ENCCEJA?  

• Como é abordada a Matemática curricular do Ensino Médio nos 

materiais do programa NOVA EJA do Estado do Rio de Janeiro?  

• Qual a Matemática curricular do material didático presente no programa 

PEJA do Município do Rio de Janeiro do ensino fundamental II? 

 

 Para responder as perguntas da pesquisa estudamos os principais documentos 

oficiais norteadores para a Educação de Jovens e Adultos em território nacional: a Lei 

n.º 9394, de 1996 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Parecer n.º11/2000, 

Resolução n.º 01/2000 ambos do Conselho Nacional de Educação (CNE) - Câmara de 

Educação Básica (CEB) e os Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação de 

Jovens e Adultos do Ministério da Educação (PCN-EJA). Esses documentos em 

conjunto apontam as principais diretrizes nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil. 

 Na segunda parte da pesquisa, considerada uma pesquisa bibliográfica e 

documental, são analisados os materiais didáticos produzidos por três importantes 

programas presentes no Estado do Rio de Janeiro em nível federal, estadual e municipal 
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para a EJA. No âmbito federal, no programa ENCCEJA o material analisado foi o 

Matemática: Livro do Estudante: Ensino Fundamental / Coordenação: Zuleika de Felice 

Murrie. — 2. ed. — Brasília: MEC: INEP, 2006. Esse material encontra-se 

disponibilizado para todo aluno adulto que queria se preparar para a avaliação do 

ENCCEJA. Na esfera estadual, a análise foi dos livros Matemática e suas tecnologias. 

Módulo 1, 2, 3 e 4 - Matemática / Cléa Rubinstein - Rio de Janeiro: Fundação 

CECIERJ, 2013, livros que são disponibilizados nas escolas estaduais que aderiram ao 

programa NOVA EJA. No do município do Rio de Janeiro, o material analisado foram 

as apostilas dos blocos 1 e 2 de Matemática referentes às unidades de progressões 1, 2 e 

3 da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME - RJ, 2006) que 

abrangem a matemática do ensino fundamental II (6°ano ao 9°ano). 

 O olhar para os materiais didáticos tem como foco os seguintes tópicos: 

 
• Maneira como a Matemática é apresentada, de forma a olhar a estrutura para 

construção de uma determinada matéria; 

• Presença de Elementos do Cotidiano e a relação com a Matemática para o 

ensino; 

• A linguagem Matemática; 

• O uso de Tecnologia; 

• Uso de materiais concretos; 

 
 Além de procurar identificar os elementos acima citados em cada material, 

também realizamos uma pesquisa procurando identificar que tipos de concepções estão 

presentes ao elaborar o material. 

 A partir dessa análise procuraremos responder quais são as principais diferenças 

e semelhanças entre o currículo recomendado pelas esferas federal, estadual e 

municipal, principalmente do Rio de Janeiro e verificar a partir disso se os materiais 

didáticos desenvolvidos estão de acordo com as recomendações oficiais. 

 A fim de completar as respostas das questões da pesquisa, realizamos uma 

leitura longitudinal da abordagem do tópico de porcentagem nos três materiais 

analisados. 

 O texto dessa dissertação está estruturado da seguinte forma: no primeiro 

capítulo "Percursos da História da Educação de Jovens e Adultos no Brasil", 



15 

 

apresentamos um contexto histótico dos principais eventos sobre a EJA no território 

brasileiro. 

 No segundo capítulo "A Legislação Educacional Brasileira para a Educação de 

Jovens e Adultos" apresentamos e discutimos os principais documentos que 

estabelecem as diretrizes curriculares nacionais para EJA, mostrando os elementos que 

esses documentos destacam em relação à organização curricular para a modalidade. 

 O terceiro capítulo "Construindo o Referencial Teórico" apresenta pesquisas 

envolvendo currículo e educação matemática de jovens e adultos. Nesse capítulo 

também apresentamos a discussão em torno de dois temas: Competências e Andragogia. 

 No quarto, quinto e sexto capítulos inciamos a discussão em torno dos 

programas ENCCEJA, NOVA EJA e PEJA - SME/RJ, respectivamente. Apresentamos 

as concepções de cada programa e inciamos a descrição e discussão em torno da 

matemática presente em cada material produzido por eles. 

 O sétimo capítulo "Confrontando os Programas" é onde ocorre as comparações e 

busca por semelhanças entre os programas, assim como a discussão sobre as suas 

particulariedades. Nesse capítulo apresentamos também o trabalho realizado com o 

conteúdo de porcentagem em cada programa de forma a contribuir para mais detalhes 

para a pesquisa. 

 Finalizamos o trabalho com “As Considerações Finais”, onde relatamos o que 

consideramos relevante ao final desse processo investigativo, discutindo e apontando 

contribuições para a EJA  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

CAPÍTULO I 

PERCURSOS DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

BRASIL 

 No percorrer de sua trajetória, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, 

como é atualmente denominada, realizou-se como prática social através de instituições 

formais ou não. A educação de adultos passou por inúmeros momentos na maneira 

como era ensinada e ofertada, momentos que vão da Madureza, Suplência, até a 

Alfabetização. O ensino e educação de adultos era assumida por voluntários ou mesmo 

por docentes que usavam os mesmos procedimentos ministrados para crianças e 

adolescentes.  

 Na história do Brasil é possível perceber as dificuldades encontradas para o 

ensino de jovens e adultos, desde a época em que os jesuítas eram responsáveis pela 

educação até os dias de hoje. 

 Ao buscar a compreensão de como se organizou o ensino na Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) nos leva a examinar o conhecimento a respeito da educação de adultos 

nas últimas décadas. Ao revisitarmos o passado através da leitura e compreensão de 

registros feitos por diferentes autores nos ajuda a ter uma melhor compreensão das 

diferentes ações que estão sendo adotadas no presente. 

 

1.1 Um Breve Panorama Histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

 A história da educação de jovens e adultos no Brasil tem seus primeiros passos 

durante o processo de colonização do país, com a chegada dos padres jesuítas em 1549 

iniciando um processo de alfabetização. É importante destacar que nessa primeira etapa 

a educação era voltada para a catequização e "instrução" de adolescentes e adultos, tanto 

de nativos locais quanto de colonizadores, com a diferença apenas nos objetivos de cada 

grupo social ao qual era aplicada. Di Pierro (2001) aponta que além de difundir o 

evangelho, os educadores dessa época ensinavam normas de comportamento e ofícios 

necessários ao funcionamento da economia colonial, num momento inicial aos 

indígenas e, depois, aos escravos negros. Mais tarde, se encarregaram das escolas de 

humanidades para os colonizadores e seus filhos. Nessa época havia uma preocupação 

das elites em ampliar o poder econômico por meio do aumento do número de escravos, 

essa era uma espécie de "justificativa" para o abandono do investimento na educação.   

 Segundo Haddad e Di Pierro (2000, p.109), "com a desorganização do sistema 

de ensino produzido pela expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759, somente no império 
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(1822-1889) voltaremos a encontrar informações sobre ações da educação de adultos". 

A saída dos jesuítas leva a educação de adultos a entrar em colapso e a sua organização 

e a aplicação da educação passam a ficar sob a responsabilidade do Império. Essa época 

marca a educação brasileira pelo elitismo, onde a educação era restrita às classes com 

poder econômico. A política do Marquês de Pombal, primeiro ministro de Portugal, 

através das aulas régias (latim, grego, filosofia e retórica), era designada 

especificamente aos filhos dos colonizadores portugueses, excluindo as populações de 

indígenas e negros. Nessa época também tem o início a escola pública no Brasil, mas 

essa educação básica não era ao alcance de todos, excluindo grande parte da população 

da época. No ano de 1834 ocorreu o Ato Adicional, que concedia às Províncias o direito 

de legislar sobre a instrução pública. Com a posse desse direito, as Províncias 

organizaram seus sistemas escolares em níveis primário e secundário, tendo instituído, 

em determinadas delas, a educação elementar de adolescentes e adultos. Mas, com o 

orçamento não prevendo fundos para o salário dos professores, o sistema fora do 

processo de seriação (chamado agora de EJA) foi estruturado e organizado pela 

iniciativa particular. Isso impedia qualquer possibilidade de um chamado "filho do 

povo" ingressar nesse sistema. Uma das grandes consequências dessas atitudes segundo 

Haddad e Di Pierro (2000) foi que, ao final do Brasil Império, 82,63% da população 

Brasileira com idade superior a 15 anos era analfabeta, acarretando uma vergonha de 

cunho nacional nos anos seguintes, principalmente com o início da primeira república 

brasileira (1889). Observando o campo da legislação, a primeira Constituição brasileira, 

do ano de 1824, firmou grande influência da Europa, com a garantia de "instrução 

primária e gratuita para todos os cidadãos", portanto também para o público adulto. O 

que pode ser evidenciado é que pouco foi feito neste modo durante o período imperial, 

mas essa "inspiração" iluminista começou a tomar forma e se definir na cultura jurídica, 

tendo acarretado manifestações nas Constituições brasileiras posteriores.  

 O primeiro marco legal da República brasileira, a Constituição de 1891, 

consagrou uma concepção de federalismo em que a responsabilidade pública pelo 

ensino básico foi descentralizada das Províncias e Municípios. A educação a cargo da 

União fica concentrada principalmente no ensino secundário e superior, enquanto que a 

educação básica fica sob a responsabilidade das províncias e municípios, como no 

período do Império (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

 A União por sua vez garantiu mais uma vez a formação das elites em detrimento 

de uma educação para as camadas sociais marginalizadas, fazendo as decisões relativas 
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à questão de oferta de ensino básico ou elementar ficarem na dependência das 

fragilidades financeiras das Províncias e dos interesses políticos controlados pelas 

oligarquias. Um dos marcos principais nessa época foi a exclusão dos analfabetos do 

direito de votar, e ainda temos nessa época que a maioria da população era composta 

por analfabetos, fazendo a centralização do poder e o direito de educação e cidadania 

em torno das elites. Embora a União apresentasse um comportamento de 

descompromisso com o ensino elementar, o período da Primeira República teve como 

características uma grande quantidade de reformas educacionais que, de alguma forma, 

procuraram um princípio de normatização e preocupação com o estado fragilizado de 

ensino básico. Mas essas preocupações tiveram pouco efeito prático na produção, pois 

não havia um orçamento que garantisse as propostas legais para um resultado eficaz na 

ação. Isso acabou acarretando o resultado apurado no censo de 1920, que foi realizado 

30 anos após o estabelecimento da República no país, indicando que 72% da população 

brasileira ainda era de analfabetos (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p.30).  

No ano de 1932 foi realizado um manifesto, assinado por um grupo seleto de 

educadores, que apresentavam uma reforma na educação nacional. A repercussão desse 

manifesto foi tão importante que foi incorporado do Plano Nacional de Educação - PNE 

na constituição Brasileira de 1934, no artigo 150. Até essa época, podemos observar que 

a preocupação com a educação de jovens e adultos praticamente não se diferenciava das 

fontes de um pensamento pedagógico e não havia políticas educacionais especificas.  

 Em meados da década de 30, outra ideia vem alimentar a educação, que tinha 

como principal objetivo preparar os diversos sujeitos para as responsabilidades como 

cidadão. A forte ditadura de Vargas no país pela centralização das ações buscou a 

formação de um estado moderno nacional: constituição das diversas leis trabalhistas, 

normatização dos sindicatos e a expansão do sistema educativo. Nos aspectos 

educativos, a nova constituição propôs um Plano Nacional de Educação, fixado, 

coordenado e com fiscalização do governo federal, determinando de maneira clara as 

esferas de competência da União, dos estados e municípios em matéria educacional, 

ocorrendo uma vinculação constitucional de uma receita para a manutenção e o 

desenvolvimento do ensino. Ocorreu a reafirmação do direito de todos e o dever do 

Estado com a Educação, além de estabelecer uma série de medidas que vieram 

confirmar este movimento de delegar e cobrar do setor público a responsabilidade pela 

manutenção e pelo desenvolvimento da educação. 
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 A industrialização e a concentração populacional em grandes centros urbanos 

ocasionaram o início de grandes transformações. A oferta do ensino básico gratuito 

através da Constituição teve acolhimento de vários setores. O governo federal 

alavancava o mapa de ampliação da educação e delineava as diretrizes educacionais 

para todo o país, coordenando as responsabilidades dos estados e municípios. 

 No ano de 1938 foi criado o INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos), 

o que possibilitou a instituição, em 1942, do Fundo Nacional do Ensino Primário – 

FNEP.  Com um programa de educação primária, incluía o Ensino Supletivo para 

adultos e adolescentes. Essa medida junto ao Plano Nacional de Educação de 

responsabilidade da União, previsto pela Constituição de 1934, fez pela primeira vez a 

educação de jovens e adultos ser reconhecida e receber um tratamento particular. 

 O período da década de 1940, Di Pierro, Joia & Ribeiro (2001) apontam que foi 

a época em que surgiram diversas políticas educacionais tendo relação com a educação 

de jovens e adultos, mas com as reflexões feitas a respeito da educação voltada 

diretamente para este tipo de público. Até então, o foco era somente os jovens e as 

crianças. Em paralelo a essas situações, eventos de âmbito internacional ampliaram as 

dimensões desse movimento em favor de uma educação de jovens e adultos.  Em 1945, 

no mês de novembro logo após a segunda Guerra Mundial, foi criada a UNESCO (A 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) denunciando 

ao mundo as profundas desigualdades entre os países.  Alertou para o papel que deveria 

desempenhar a educação, em particular a educação de adultos no processo de 

desenvolvimento das nações categorizadas como "atrasadas".  

Em 1946 surge a Lei Orgânica do Ensino Primário que tinha como uma das 

metas o ensino supletivo, e em 1947 surgiu o programa de âmbito nacional, visando 

atender as pessoas adultas. Especificamente, o objetivo da SNEA (Serviço Nacional da 

Educação de Adultos), era orientar e coordenar os trabalhos do Ensino Supletivo, 

conseguindo gerar várias ações que permitiram a realização da Primeira Campanha 

Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA).  Paiva (1987) aponta que:  

 

A CEAA nasceu da regulamentação do FNEP e seu lançamento se fez 
em meio ao desejo de atender aos apelos da UNESCO em favor da 
educação popular. No plano interno, ela acenava com a possibilidade 
de preparar mão de obra alfabetizada nas cidades, de penetrar no 
campo e de integrar os imigrantes e seus descendentes nos Estados do 
Sul, além de constituir num instrumento para melhorar a situação do 
Brasil nas estatísticas mundiais de analfabetismo. (PAIVA, 1987, p. 
178). 
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 Os autores Stephanou e Bastos (2005, p. 266) argumentam, de acordo com 

Paiva, que os índices de analfabetismo no Brasil, neste período, tinham atingido cerca 

da metade da população com quinze anos ou mais. Esses fatores contribuíram para a 

criação de outras duas campanhas: a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), 

em 1952, e a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA) em 1958. 

A Campanha Nacional de Educação Rural se apresentou como um desdobramento da 

Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos, criada como um dos 

pontos altos em favor do movimento rural para a época, enquanto que a Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo tinha seu programa destinado às diversas 

faixas etárias, com o objetivo de combater o analfabetismo em todas as frentes do 

Brasil. 

 Essas campanhas entravam em acordo e atendiam aos apelos da UNESCO junto 

com a ideia de redemocratização do país. Esse movimento cumpria os objetivos de 

preparar a mão de obra, pois o Brasil estava num processo de crescimento industrial e 

urbano, envolvimento com o campo e integração dos imigrantes dos Estados do Sul e, 

principalmente, visava melhorar as estatísticas brasileiras em relação ao analfabetismo. 

A campanha de Educação de Adultos pretendia, num primeiro objetivo, uma ação 

extensiva que tinha como previsão a alfabetização do curso primário em dois períodos 

de sete meses. Logo em seguida, teria uma etapa de "ação de profundidade" voltada 

para a capacitação profissional e um desenvolvimento comunitário. Porém, a discussão 

em torno do método pedagógico utilizado não tinha a preocupação dos contextos em 

que os alunos estavam inseridos. O material criado, composto por guias, possuía em seu 

conteúdo, pequenas frases e textos sobre comportamento moral e possuíam em seus 

diversos conteúdos, com diversas informações sobre saúde, técnicas de trabalho e 

higiene. Fávero (2004) aponta que o "material didático era muito pobre e passava de 

uma cartilha mais bonita que a gente tem, colorida, mas ridícula, porque usa o "a – e –i– 

o – u". O "a" de ave o "e" de ema o "u" de uva e tal". As lições que vão só pela fonética, 

que não tem nada a ver nem com a lógica e nada de educação de adultos, era uma total 

alienação. A campanha teve seu fim antes do final da década de 50, sobrevivendo à rede 

de Ensino Supletivo, através dos estados e municípios.  

Stephanou e Bastos (2005) afirmam que no final dos anos 50, inúmeras críticas 

foram dirigidas às campanhas, devido a esse caráter de cunho superficial do 

aprendizado com efetivação em um curto período de tempo, e de inúmera inadequação 

dos programas, que não tinham consideravam as diversas especificidades dos adultos e 
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as grandes diversidades regionais. As iniciativas e ações que ocorrem nesse próximo 

período passam à margem das reflexões e discussões sobre o analfabetismo em um 

referencial teórico próprio para a educação de adultos no Brasil, e consolidação de um 

novo modelo pedagógico cuja principal referência foi Paulo Freire.       

 Segundo Freire (2004), nos anos 40 a Educação de Adultos era vista e entendida 

como uma extensão da escola formal, principalmente para a zona rural, enquanto no 

período da década de 50, a Educação de Adultos era entendida como uma educação de 

base, com desenvolvimento comunitário. Esses entendimentos fizeram com que, no 

final dos anos 50, surgissem duas expressivas tendências para a Educação de Adultos: a 

Educação de Adultos compreendida como uma educação libertadora com os ideais 

voltados para o pensamento de Paulo Freire e a Educação de Adultos entendida como 

educação profissional. Freire (2005) ressalva que os analfabetos jovens e adultos não 

devem ter um tratamento como o de criança, pois vivem realidades completamente 

distintas, os adultos fazem parte de um grupo que é oprimido e tem grande 

discriminação da sociedade, tendo o educador além de ensinar, trazer um pensamento de 

conscientização. 

 Uma das grandes preocupações de Freire (2005, p. 12) é "uma educação para a 

decisão, para a responsabilidade social e política". Ainda nessa proposta Freire (2000, p. 

90) aponta que "a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra". Nessa 

perspectiva, o educador deve conduzir o educando à leitura do seu contexto histórico e 

social, seu espaço, suas diferentes histórias e sua vida como um todo. Todas essas 

características devem ser ponto de partida e ponto de chegada para a aprendizagem. O 

saber de todos precisa ser valorizado, o conhecimento que o aluno traz de seu meio não 

pode ser negado. Assim, no conceito estabelecido por Freire (2000), tanto o aluno 

quanto o professor são transformados em pesquisadores com caráter crítico. O convite 

ao alfabetizado adulto é, inicialmente, para que ele observe enquanto sujeito vivendo e 

produzindo em uma determinada sociedade. Freire (2000b) convida o analfabeto a sair 

de uma apatia e do conformismo e o desafia a compreender que ele próprio é um 

fazedor próprio de cultura.  Em 1958 ocorreu no estado do Rio de Janeiro o Congresso 

Nacional de Educação de Adultos, onde já aparecia a influência das propostas de Paulo 

Freire. Nesse congresso iniciaram-se passos em direção da discussão de um novo 

método pedagógico na educação de adultos, e os educadores sentiram a necessidade de 

romper com os preconceitos que envolviam as pessoas analfabetas. A pedagogia de 

Freire ganha moldagem a partir dessas discussões e já no Seminário Regional em 
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Recife, uma espécie de preparação para o congresso, Freire chamava a atenção de que o 

desenvolvimento educativo deve acontecer contextualizado às necessidades das pessoas 

educadas, onde deve ser visto o "com" elas e não "para" elas. Segundo Paiva (1987) 

uma das principais discussões nesses eventos foi de que: 

 

Reconhecia-se que a atuação dos educadores de adultos, apesar de 
organizada como subsistema próprio, reproduzia, de fato, as mesmas 
ações e características da educação infantil. Até então, o adulto não 
escolarizado era percebido como um ser imaturo e ignorante, que 
deveria ser atualizado com os mesmos conteúdos formais da escola 
primária, percepção esta que reforçava o preconceito contra o 
analfabeto (PAIVA, 1987, p. 209). 
  

 Em verdade, o Congresso repercutia uma nova forma do pensar pedagógico com 

os jovens e adultos, já no seminário Regional discutia-se o que Paiva (1987) destaca: 

 
a indispensabilidade da consciência do processo de desenvolvimento 
por parte do povo e da emersão deste povo na vida pública nacional 
como interferente em todo o trabalho de elaboração, participação e 
decisão responsáveis em todos os momentos da vida pública; 
sugeriam os pernambucanos a revisão dos transplantes que agiram 
sobre o nosso sistema educativo, a organização de cursos que 
correspondessem à realidade existencial dos alunos, o 
desenvolvimento de um trabalho educativo “com” o homem e não 
“para” o homem, a criação de grupos de estudo e de ação dentro do 
espírito de autogoverno, o desenvolvimento de uma mentalidade nova 
no educador, que deveria passar a sentir-se participante no trabalho de 
soerguimento do país; propunham, finalmente, a renovação dos 
métodos e processos educativos, substituindo o discurso pela 
discussão e utilizando as modernas técnicas de educação de grupos 
com a ajuda de recursos audiovisuais. (PAIVA, 1987, p. 210)  

 

 Estes temas, apresentados no II Congresso e no seminário Regional, marcaram 

um novo momento no pensar dos educadores, colocando em confronto antigas ideias e 

preconceitos. Paiva (1987) destaca que esse momento: 

   

Marcava o Congresso o início de um novo período na educação de 
adultos no Brasil, aquele que se caracterizou pela intensa busca de 
maior eficiência metodológica e por inovações importantes neste 
terreno, pela reintrodução da reflexão sobre o social no pensamento 
pedagógico brasileiro e pelos esforços realizados pelos mais diversos 
grupos em favor da educação da população adulta para a participação 
na vida política da Nação. (PAIVA, 1987, p. 210).  

 

 O quadro de renovação pedagógica deve ser considerado dentro das diversas 

condições gerais de tumulto do processo político do momento histórico da época. Os 

diversos grupos buscavam em conjunto às camadas populares formas de propostas com 
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uma sustentação política. A educação se apresentava de maneira privilegiada como a 

prática social que melhor oferecia tais mecanismos, não só por sua face pedagógica, 

mas também de certo modo, e principalmente, pelas suas características de prática 

política. 

 Di Pierro, Joia & Ribeiro (2001) assinalam que final dos anos de 1950 e no 

início dos anos de 1960, a educação de adultos passava pelo chamado "período de 

luzes". As proposições de Paulo Freire serviram de inspiração para as principais 

propostas de alfabetização e educação popular que se realizaram no país. Freire inverteu 

a lógica da época anterior ao iniciar o trabalho com a concepção de que o adulto 

analfabeto não era motivo ou causa do subdesenvolvimento do país, mas sim uma 

consequência do próprio, vítima de uma sociedade desigual e injusta, de um sistema que 

buscava reproduzir pela educação, o poder das elites políticas, econômicas e sociais do 

país. Com a inversão da visão do analfabeto como um sujeito sem cultura, sua 

metodologia consistia em trazer a discussão do que é cultura e fazer os sujeitos 

reconhecerem-se como produtores de cultura a partir de suas próprias situações 

cotidianas, na qual a alfabetização vem inserir-se como mais um instrumento para a 

leitura do mundo. 

 Freire (1983) procurou mostrar o papel político que uma educação pode vir a 

desempenhar. Em sua concepção "a construção de uma nova sociedade não poderá ser 

conduzida pelas elites dominantes, incapazes de oferecer as bases de uma política de 

reformas, mas apenas pelas massas populares que são a única forma capaz de operar a 

mudança” (FREIRE, 1983, p.34). Assim seria possível ampliar a participação 

consistente das massas e levar à sua crescente organização. 

 Haddad e Di Pierro (2000) apontam que os registros de 1960 indicam que os 

índices de analfabetismo caíram para 39,6% das pessoas com 15 anos ou mais e 46,7% 

das pessoas acima de 5 anos de idade. Este novo movimento está ligado a um contexto 

dos movimentos sociais, políticos e culturais da época. Dentre as experiências da 

educação popular presentes no período, destacam-se o Movimento de Educação de Base 

(MEB), os Centros Populares de Cultura (CPCs) e o início da execução do Plano 

Nacional de Alfabetização (PNA), objetivando construir uma política nacional de 

alfabetização de jovens e adultos em todo o país, sendo o Plano Nacional de 

Alfabetização coordenado por Paulo Freire. A maioria desses programas estava 

funcionando no controle do Estado ou sob seu patrocínio. Tinham como apoio o 

movimento de democratização de oportunidades de escolarização básica dos adultos, 
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mas também representavam uma luta política dos grupos que disputavam o controle do 

Estado em suas várias instâncias por legitimidade das ideias via prática educacional. 

Nesses anos, as características próprias da educação de adultos passaram a ser 

reconhecidas, conduzindo à exigência de um tratamento especifico nos planos 

pedagógico e didático. 

 Com a ditadura militar no ano de 1964, os movimentos de conscientização 

popular são desfeitos e desativados e seus idealizadores e líderes punidos por serem 

considerados subversivos. O Militarismo fez com que os programas que visavam uma 

constituição de transformação social tivessem seus materiais apreendidos, retomando a 

educação como modo homogeneizado e de controle das pessoas. O golpe fez com que 

as ações de movimentos sociais fossem substituídas por campanhas de alfabetização de 

modo mais conservador nos propósitos e com caráter assistencialista nos procedimentos 

como, por exemplo, distribuição de alimentos para alunos e alunas. 

 O Estado assume então novamente nessa época o papel de propor iniciativas, 

pressionado por questões econômicas e ideológicas relacionadas com a ideia de 

Educação como uma forma de investimento para o desenvolvimento do país. Na década 

de 1970, teve início o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), uma 

tentativa do Estado brasileiro, em primeiro momento como forma de campanha e depois 

com estrutura de fundação, de lidar com a tensão social provocada pela negação 

histórica da educação para as classes populares. Segundo Haddad & Di Pierro (2000) 

“O MOBRAL chegava com a promessa de acabar em dez anos com o analfabetismo, 

classificado como ‘vergonha nacional’ nas palavras do presidente militar Médici. 

 Além de procurar atender as orientações da UNESCO, esse movimento é 

apontado por Fávero (2004, p. 25) como “o maior movimento de alfabetização de 

jovens e adultos já realizado no país, com inserção em praticamente todos os municípios 

brasileiros.” No entanto os resultados foram bastante insatisfatórios com relação 

principalmente à falta de continuidade de estudos para o alfabetizando. O principal 

objetivo do MOBRAL era alfabetizar funcionalmente e promover uma educação 

continuada. A alfabetização nesse programa ficou restrita à apreensão das habilidades 

de ler e escrever, sem haver a compreensão contextualizada dos símbolos. Medeiros 

(1999) aponta uma configuração no sentido político desse movimento, que procurava 

colocar no indivíduo a responsabilidade de sua situação, desconsiderando seu papel de 

sujeito produtor de cultura e o identificando como uma pessoa vazia sem conhecimento 

a ser educada pelo programa do MOBRAL. Ele procura restabelecer a ideia de que as 
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pessoas que não eram alfabetizadas tinham responsabilidade pela situação de 

subdesenvolvimento do Brasil. Stephanou (2005) destaca que um dos slogans do 

Mobral era "você também é responsável, então e ensine a escrever, eu tenho a minha 

mão domável". Além dessa ideia, o movimento também desencadeou o recrutamento de 

alfabetizadores sem muita exigência, rebuscando uma concepção de que para educar 

uma pessoa adulta é necessário apenas ser alfabetizado, sem necessidade de entender o 

método pedagógico. 

 No ano de 1970, o MOBRAL teve uma atuação a partir de convênios 

estabelecidos com Secretárias de Educação e Comissões Municipais, através do 

Programa de Alfabetização e do Programa de Educação Integrada (PEI), apresentando 

em conjunto uma versão compactada das 4ª séries iniciais do antigo ensino primário 

com extensão dos convênios para entidades públicas e privadas. Isto ocorreu, por 

exemplo, com o Departamento de Educação Básica de Adultos, um dos departamentos 

da Cruzada Evangélica de Alfabetização, com o Movimento de Educação de Base 

(Meb) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), com o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (SENAC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), com o Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério de 

Educação e Cultura, através do Projeto Minerva, com a Fundação Centro Brasileiro de 

TV Educativa (FCBTVE), com a Fundação Padre Anchieta, dentre outros. Nesta mesma 

época, a Lei de Reforma n° 5.692/1971 atribui um capítulo para o ensino supletivo e 

recomenda aos Estados atender jovens e adultos. Podemos observar que através da 

educação buscou-se contribuir para a política de desenvolvimento implantada na época 

(JANNUZZI, 1979; PAIVA, 1987; HADDAD; PIERRO, 2000). Um exemplo que ainda 

persiste até os dias atuais que surgiu em 1978 através da iniciativa privada é o Telecurso 

2000, destinada aos jovens e adultos na faixa dos 15 anos ou mais.  

 O Telecurso 2000 é um sistema supletivo que abarca o ensino fundamental e 

médio e que foi desenvolvido pela Fundação Roberto Marinho e pela Federação das 

Indústrias de São Paulo (FIESP). Esta modalidade da educação de jovens e adultos é 

realizada a distância ou semipresencial, e tem como objetivo elevar o nível de 

escolaridade dos trabalhadores brasileiros. Para fins de certificação, os cursos 

semipresenciais e à distância avaliaram seus alunos através de exames supletivos 

presenciais, oferecidos por instituições credenciadas. O curso supletivo à distância 

preparava o aluno em sua própria casa, através de material didático diferenciado, novo 
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mercado de cursos preparatórios, que desperta o interesse de privatistas e consumidores 

do Telecurso. 

 A lei instaurada tinha o duplo objetivo de recuperar o atraso dos que não 

puderam realizar a sua escolarização na época adequada e lançar a educação do futuro, 

uma educação dominada pelos meios de comunicação, em que a escola seria 

principalmente um centro de comunidade para sistematização de conhecimentos, antes 

que para sua transmissão. Segundo Haddad & Di Pierro (2000) três princípios foram 

estabelecidos por esses documentos que estruturam as características do Ensino 

Supletivo. O primeiro foi a definição do Ensino Supletivo como um subsistema 

integrado, independente do Ensino Regular, porém relacionado, compondo o Sistema 

Nacional de Educação e Cultura. O segundo princípio foi o de colocar o Ensino 

Supletivo, assim como toda a reforma educacional do regime militar, voltado para o 

esforço do desenvolvimento nacional, seja “integrando pela alfabetização a mão de obra 

marginalizada”, seja formando a força de trabalho. A terceira foi a de que o Ensino 

Supletivo deveria ter uma doutrina e uma metodologia apropriadas aos “grandes 

números característicos desta linha de escolarização”. Assim, se contrapôs de maneira 

radical às experiências anteriores dos movimentos de cultura popular, que centraram 

suas características e metodologia sobre o grupo social definido por sua condição de 

classe. Assim o Ensino Supletivo tinha o propósito de recuperar o atraso, reciclar o 

presente, formando uma mão de obra com contribuição no esforço para o 

desenvolvimento nacional, através de um novo modelo de escola.   

 O Ensino Supletivo foi apresentado à sociedade como um projeto de escola do 

futuro e elemento de um sistema educacional compatível com a modernização 

socioeconômica observada no país nos anos 70. Não se tratava de uma escola voltada 

aos interesses de uma determinada classe, como propunham os movimentos de cultura 

popular, mas de uma escola que não se distinguia por sua clientela, pois a todos devia 

atender em uma dinâmica de permanente atualização.  

 Segundo Di Pierro (2001) um dos componentes mais significativos do 

atendimento educativo preconizado pela Lei 5692/71 àqueles que não haviam realizado 

ou completado na idade própria a escolaridade obrigatória, foi a flexibilidade. Prevista 

na letra da lei, ela se concretizou na possibilidade de organização do ensino em várias 

modalidades: cursos supletivos, centros de estudo e ensino a distância, entre outras. Nos 

cursos, frequentemente vigoravam a seriação, a presença obrigatória e a avaliação no 

processo; sua característica diferencial era a aceleração, pois o tempo estipulado para a 
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conclusão de um grau de ensino esse, no mínimo, a metade do previsto para o sistema 

regular. Os centros de estudo oferecem aos alunos adultos material didático em módulos 

e sessões de estudos para as quais a frequência é livre. A avaliação é feita 

periodicamente, por disciplina e módulo. As iniciativas de educação a distância 

dominantes são as que se realizam por televisão, em regime de livre recepção ou (muito 

raramente) recepção organizada, em telepostos que combinam reprodução de programas 

em vídeo, uso de materiais didáticos impressos e acompanhamento de monitor. Além 

dessas modalidades, a Lei 5692 manteve os exames supletivos, como mecanismo de 

certificação, atualizando exames de madureza já existentes há longa data.  

 Com a redemocratização do Brasil, em torno na década de 1980, o MOBRAL é 

extinto, sendo substituído pela Fundação Nacional de Jovens e Adultos (EDUCAR), 

com características semelhantes, porém como parte do Ministério da Educação. No 

início, a Fundação EDUCAR apoiou técnica e financeiramente algumas iniciativas de 

educação de jovens e adultos conduzidas por prefeituras municipais e instituições da 

sociedade civil. O projeto Educar criado pela Nova República funcionava em parceria 

com municípios e, apesar de sua orientação político-pedagógica de educação funcional, 

a descentralização de suas ações possibilitou uma maior diversidade de orientações e 

práticas pedagógicas. Também trabalhava com alfabetização e pós-alfabetização, 

refletindo em outras concepções acerca do processo. Uma delas é a de que havia 

necessidade de uma continuidade da Educação Básica, a fim de não ser reduzido o 

trabalho de alfabetização com o retorno dos sujeitos ao analfabetismo, agora 

transformados em analfabetos funcionais. Em 1986, o Ministério da Educação 

organizou uma comissão de elaboração de Diretrizes Curriculares Político-Pedagógicas 

da Fundação EDUCAR, a qual reivindicou do Estado a oferta pública, gratuita e de 

qualidade do ensino de 1º Grau aos jovens e adultos, dotando-se de identidade própria. 

 A busca da ampliação do atendimento à escolarização da população jovem e 

adulta pelos diversos sistemas estaduais se vincula às conquistas legais referendadas 

pela Constituição Federal de 1988. Nesta Constituição, a EJA passa a ser reconhecida 

no conjunto das políticas educacionais brasileiras, estabelecendo-se o direito à educação 

gratuita para todos os indivíduos, inclusive aos que a ela não tiveram acesso na idade 

própria. E nessa constituição Federal de 1988, a EJA passou a ser reconhecida, e assim 

não apenas o Governo Federal como toda sociedade civil se juntariam para erradicar o 

analfabetismo. Entretanto, quando se analisam os currículos dos programas de EJA, o 

que se constata é uma grande homogeneidade na reprodução dos conteúdos do ensino 
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regular, sua organização nas disciplinas e sequenciação. São poucas as experiências que 

inovam nesse sentido, experimentando novos eixos curriculares e novas formas de 

organizar os tempos e espaços de aprendizagem. 

 Em março de 1990, com o governo Collor, a medida provisória nº 251 extinguiu 

a Fundação Educar. Nessa época o Ministério da Educação lançou o Programa Nacional 

de Alfabetização e Cidadania (PNAC), mas nunca chegou a se concretizar. Neste ano 

também realizou-se em Jomtien, Tailândia, a Conferência Mundial de Educação para 

Todos, colocando em debate a dramática realidade mundial de analfabetismo de pessoas 

jovens e adultas. Na Declaração de Jomtien, elaborada nesta Conferência, a educação de 

adultos é incluída no conceito de educação básica e é recomendada aos países 

participantes a elaboração de um plano decenal de educação a ser realizado na década 

de 1990. Segundo Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001, p. 68), “Esta declaração deu destaque 

à redução de taxas de analfabetismo, além da expansão dos serviços de educação básica 

e capacitação aos jovens e adultos, com avaliação sobre seus impactos sociais”. 

 No governo de Itamar Franco (1992 – 1994) as formulações em relação ao Plano 

Decenal de Educação apontavam para a necessidade de examinar as diretrizes de uma 

política educacional para jovens e adultos. Nesta gestão, nada de inovador, concretizou-

se na prática educacional. 

 Durante seu mandato, Fernando Henrique Cardoso (1995/98 e 1999/02), ao 

adotar políticas neoliberais, colocou o Plano Decenal de lado e reduziu os recursos. A 

EJA passou a ser uma política à margem, desqualificando a educação de adultos por 

meio de uma sutil alteração no inciso do artigo 208 da Constituição, no qual o governo 

manteve a gratuidade da Educação Básica para jovens e adultos, mas suprimiu a 

obrigatoriedade de o poder público oferecê-la, restringindo o direito público subjetivo 

de acesso ao ensino fundamental apenas à escola regular (BRZEZINSKI, 1997, pg.109). 

 No ano de 1996 é promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, Lei 9394/96, na qual a EJA passa a ser considerada uma modalidade 

da educação básica, de caráter permanente, nas etapas do ensino fundamental e médio. 

De acordo com a LDB, é determinado que o Plano Nacional de Educação seja elaborado 

em concordância com a Declaração Mundial de Educação para Todos, e com base na 

LDB, foi constituída a Educação de Jovens e Adultos como modalidade de ensino 

através da resolução CNB/CEB Nº 1, de 5 de julho de 2000, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Ressalta-se ainda o direito 

a jovens e adultos à educação adequada às suas necessidades peculiares de estudo, e ao 
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poder público fica o dever de oferecer esta educação de forma gratuita a partir de cursos 

e exames supletivos. A nova Constituição, ao preconizar a educação como direito 

público subjetivo, abre o caminho para as que legislações educacionais determinem 

possibilidades promissoras para a educação de adultos. Assim, a LDB nº 9394/1996 vai 

substituir o conceito de “ensino supletivo” pelo de Educação de Jovens e Adultos, 

entendido como modalidade de educação básica nas etapas do Ensino Fundamental e 

Médio, usufruindo de uma especificidade própria que, como tal, deveria receber um 

tratamento consequente. 

 Na Conferência Mundial para todos, em Jomtien, na Tailândia (1990), se 

reforçou a expansão e melhoria do atendimento público na escolarização dessa clientela. 

No Brasil, em 1994, período da elaboração do Plano Decenal, é que foram fixadas 

metas para o atendimento dos jovens e adultos. Mas é na LDB nº 9394/96 que aparece 

com clareza uma seção destinada, especificamente, para essa modalidade de ensino.  

 
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destina da 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 de 
trabalho, mediante cursos e exames.  
§ 2º. O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 
complementares entre si.  
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, 
que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando 
ao prosseguimento de estudos em caráter regular.  
§ 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:  
I - No nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de 
quinze anos;  
II - No nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de 
dezoito anos.  
§ 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por 
meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 
(LDB, 1996, p. 8-27)  

 
 Na segunda metade da década de 90 ocorreu um processo de articulação de 

diversos segmentos sociais, buscando debater e propor políticas públicas para a EJA em 

nível nacional. Provocados pelas discussões preparatórias e posteriores à V Conferência 

Internacional de Educação de Adultos (V CONFINTEA), realizada em julho de 1997, 

em Hamburgo, Alemanha, estes vários segmentos iniciam sua articulação por meio da 

constituição de Fóruns Estaduais de EJA, num crescente e importante movimento cuja 
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culminância vem ocorrendo em Encontros Nacionais de EJA (ENEJAS), desde o ano de 

1999. 

 No decorrer do ano de 2000, as Diretrizes Nacionais para a Educação de Jovens 

e Adultos (DNEJA) foram criadas, pelo Governo Federal, elaboradas pelo Conselho 

Nacional de Educação, através da Câmara de Educação Básica (Parecer CEB nº 

11/2000). Neste mesmo período, ressaltamos a inclusão da EJA no Plano Nacional de 

Educação (PNE), aprovado e sancionado em 09/01/2001, pelo Governo Federal. Este 

Plano, que vem em seu texto amenizar as incoerências e injustiças da Lei 9394/96, 

referenda a determinação constitucional que define como um dos objetivos do PNE, a 

integração das ações do poder público que conduzam à erradicação do analfabetismo 

(art. 214, I). O Plano compreende que da EJA devem fazer parte, no mínimo, a oferta 

gratuita pelos Estados (C.F. art.208 §1º) de uma formação equivalente às oito séries 

iniciais do ensino fundamental, estabelecendo, dentre as metas, alfabetizar 10 milhões 

de jovens e adultos, em cinco anos (já passados) e, até o final da década, superar os 

índices de analfabetismo. 

 A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, 

divulgou a primeira referência sobre a EJA, trazendo um ganho de significado para a 

Educação de Adultos, fazendo uma institucionalização a esta modalidade de ensino. 

 Entretanto, devemos ter atenção na percepção da diferença em garantir e 

declarar um determinado direito. Cury (2002) aponta que: 

 
Declarar um direito é muito significativo. Equivale a colocá-lo dentro 
de uma hierarquia que o reconhece solenemente como um ponto 
prioritário das políticas sociais. Mais significativo ainda se torna esse 
direito quando ele é declarado e garantido como tal pelo poder 
interventor do Estado, no sentido de assegurá-lo e implementá-lo. A 
declaração e a garantia de um direito tornam-se imprescindíveis no 
caso de países, como o Brasil, com forte tradição elitista e que 
tradicionalmente reservam apenas às camadas privilegiadas o acesso a 
este bem social. Por isso, declarar e assegurar é mais do que uma 
proclamação solene. Declarar é retirar do esquecimento e proclamar 
aos que não sabem, ou esqueceram, que eles continuam a ser 
portadores de um direito importante. Disso resulta a necessária 
cobrança deste direito quando ele não é respeitado. (CURY, 2002. p. 
259)  
 

 Devemos procurar fazer uma leitura e releitura das recomendações e 

compreender de fato se está sendo garantindo e não apenas uma declaração ao direito a 

educação para todos. Visto que a, "educação como direito e sua efetivação em práticas 

sociais se convertem em instrumento de redução das desigualdades e das discriminações 
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Quadro 01: Linha do tempo destacando elementos da Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

e possibilitam uma aproximação pacífica entre os povos de todo o mundo". (CURY, 

2002, p. 261). 

 
1.2 Considerações Acerca do Capítulo  

 
 Podemos observar através dessa pesquisa histórica que os governos se alteraram 

em diversos regimes: regimes democráticos, ditadura e restabelecimento da democracia. 

Dentro desses regimes podemos observar que a EJA sofreu diversas ações. 

  Nesse sentido, a Educação de adultos sempre foi ocupando uma colocação no 

mínimo secundária em todo processo educativo dos cidadãos brasileiros dentro da sua 

historicidade, ficou caminhando a passos lentos, entretanto, pouco a pouco foi 

conquistando cada vez mais espaço e estudos científicos específicos. 

 Arroyo (2001) afirma que a EJA tem uma história muito tensa, pois é 

atravessada por interesses diversos e nem sempre consensuais. Os olhares conflituosos 

sobre a condição social, política e cultural dos sujeitos aos quais se destina esta oferta 

educativa têm condicionado as diferentes concepções de educação que lhes é oferecida. 

 O espaço reservado a sua educação no conjunto das políticas oficiais se 

confunde com o lugar social destinado aos setores populares em nossa sociedade, 

sobretudo quando “os jovens e adultos são trabalhadores, pobres, negros, 

subempregados, oprimidos, excluídos” (ARROYO 2001, pg. 10).  Através da pesquisa 

histórica realizada elaboramos um quadro onde podemos descartar os elementos de cada 

época para a EJA: 

 

 
Década de 30 

 
A educação de adultos começa a delimitar seu lugar na história da educação no Brasil. 
 

 
Década de 40 

 
Ampliação da educação elementar, inclusive da educação de jovens e adultos. Nesse 
período, a educação de adultos toma a forma de Campanha Nacional de Massa. 
 

 
Década de 50 

 
A Campanha se extinguiu antes do final da década. As críticas eram dirigidas tanto às 
suas deficiências administrativas e financeiras, quanto à sua orientação pedagógica. 
 

 
Década de 60 

 
O pensamento de Paulo Freire, assim como sua proposta para a alfabetização de 
adultos, inspira os principais programas de alfabetização do país. 
 

 
 

Ano de 1964 

 
Aprovação do Plano Nacional de Alfabetização, que previa a disseminação por todo o 
Brasil, de programas de alfabetização orientados pela proposta de Paulo Freire. Essa 
proposta foi interrompida com o Golpe Militar e seus promotores foram duramente 
reprimidos. 
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Fonte: Criação Própria 

 
 

Ano de 1967 
 
O governo assume o controle dos Programas de Alfabetização de Adultos, tornando-os 
assistencialistas e conservadores. Nesse período lançou o MOBRAL – Movimento 
Brasileiro de Alfabetização. 
 

 
Ano de 1969 

 

 
Campanha Massiva de Alfabetização 

 
 

Década de 70 

 
O MOBRAL expandiu-se por todo o território nacional, diversificando sua atuação. 
Das iniciativas que derivaram desse programa, o mais importante foi o PEI – Programa 
de Educação Integrada, sendo uma forma condensada do antigo curso primário 
. 

 
Década de 80 

 
Emergência dos movimentos sociais e início da abertura política. Os projetos de 
alfabetização se desdobraram em turmas de pós-alfabetização. 
 

 
Ano de 1985 

 
Desacreditado, o MOBRAL foi extinto e seu lugar foi ocupado pela Fundação Educar, 
que apoiava, financeira e tecnicamente, as iniciativas do governo, das entidades civis e 
das empresas. 
 

 
 
 

Década de 90 

 
Com a extinção da Fundação Educar, criou-se um enorme vazio na Educação de 
Jovens e Adultos. Alguns estados e municípios assumiram a responsabilidade de 
oferecer programas de Educação de Jovens e Adultos. A história da Educação de 
Jovens e Adultos no Brasil chega à década de 90 reclamando reformulações 
pedagógicas. 
 

 
Ano de 1990 

 
Acontece na Tailândia/Jomtiem, a Conferência Mundial de Educação para Todos, 
onde foram estabelecidas diretrizes planetárias para a Educação de Crianças, Jovens e 
Adultos. 

 
 
 

Ano de 1997 

 
 
Realizou-se na Alemanha/Hamburgo, a V Conferência Internacional de Educação de 
Jovens, promovida pela UNESCO (Organização das Nações Unidas). Essa conferência 
representou um importante marco, a medida em que estabeleceu a vinculação da 
educação de adultos ao desenvolvimento sustentável e equitativo da humanidade. 
 

 
 

Ano de 1998 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96, dedica dois artigos (arts. 37 
e 38), no Capítulo da Educação Básica, Seção V, para reafirmar a obrigatoriedade e a 
gratuidade da oferta da educação para todos que não tiveram acesso na idade própria. 
 

 
 
 

Ano de 2000 

 
Sob a coordenação do Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury, é aprovado o Parecer nº 
11/2000 – CEB/CNE, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
de Jovens e Adultos. Também foi homologada a Resolução nº 01/00 – CNE. 
Em Mato Grosso, foi homologada a Resolução nº 180/2000 – CEE/MT, que aprovou o 
Programa de EJA para as escolas do Estado, a partir de 2002 e para os demais estados. 
 

 

 

 Na contemporaneidade, a educação de adultos, adquire um novo sentido. O 

posicionamento da Constituição Brasileira de 1988 e os eventos seguintes " dará um 
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passo significativo em direção a uma nova concepção de educação de jovens e adultos" 

(SOARES, 2002, p.71) quando amplia o direito à escolarização a todos que, por 

diferentes motivos, não conseguiram concluir seus processos de escolarização em idade 

adequada.   

 A EJA possui um papel importante e representa a possibilidade de efetivarmos 

um caminho de desenvolvimento de todas as pessoas, de diferentes faixas etárias. Por 

meio dela, os estudantes matriculados por meio desta poderão atualizar conhecimentos, 

mostrar habilidades, trocar experiências e ter acesso a novas formas de trabalho e 

cultura. 
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CAPÍTULO II 

A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL BRASILEIRA PARA A EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

 
 Através do seu percurso histórico a Educação de Jovens e Adultos - EJA se 

estabeleceu como uma modalidade de ensino cujo foco principal de atendimento são as 

pessoas que não tiveram acesso, ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 

médio, na idade adequada. A oferta da EJA nas escolas deve estar orientada pela Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) n.º 9.394/96 e, em especial, pelo Parecer CEB/CNE no 

11/2000 e pela Resolução no 01/2000, que estabelecem Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação de Jovens e Adultos. 

 O Parecer CEB/CNE no 11/2000 e a Resolução no 01/2000 que estabelecem 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) propõem princípios norteadores para o 

desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos. No documento das DCN é debatida 

a função social da modalidade e são apresentados os eixos que orientam a organização 

dos currículos, a concepção de avaliação e considerações metodológicas. Este 

documento constitui um importante referencial tanto para o desenvolvimento dos cursos 

como dos exames e a forma de legitimá-las se constitui na efetivação concreta da prática 

pedagógica. Segundo o referido Parecer, a EJA deve desempenhar três funções: 

reparadora, equalizadora e qualificadora. 

 A função reparadora é aquela que não admite que a jovens e adultos seja negado 

o direito civil, o direito a uma escola de qualidade, o reconhecimento à igualdade, sendo 

que esta educação é muito importante para os adolescentes e adultos se sentirem mais 

seguros para enfrentar os desafios que o mundo oferece ao indivíduo. 

 A função equalizadora é aquela que oferece novas oportunidades, dando mais 

direito ao indivíduo, novos caminhos ao mundo do trabalho e na vida social de cada um. 

A EJA é apresentada pela sociedade como uma busca da igualdade, que se dá pela 

possibilidade de efetivar um desenvolvimento a todas as pessoas de todas as idades. 

           A Função qualificadora é uma educação que permite um desenvolvimento 

potencial de caráter, podendo ser enquadrado no currículo escolar ou não- escolar. Mas, 

a educação de jovens deve ser sempre uma educação qualificadora que é de qualidade, 

que não fica só no que está estabelecido, mas que está sempre apresentando algo novo, a 

educação que faz a diferença.     
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 Em certo ponto percebemos que para isto se efetive, é preciso que o currículo 

trabalhado na modalidade, a formação de professores, o ensino e aprendizagem de 

conteúdos dissemine estes princípios norteadores da ação educativa. Segundo o Parecer 

a compreensão dessas funções pelo profissional em torno dos aspectos curriculares, 

ensino e aprendizagem o fazem transmitir ao alunado que os espaços da EJA constituem 

um lugar de preparação para o mundo, para a cidadania. Além da compreensão destas 

funções, as Diretrizes Curriculares Nacionais assinalam a necessidade de um modelo 

pedagógico próprio, a fim de criar situações que satisfaçam as necessidades de 

aprendizagem de jovens e adultos, destacando, também, a importância da formação 

diferenciada para o educador da EJA. Segundo a Resolução CNE/CEB no 01/2000: 

Art. 17 – A formação inicial e continuada de profissionais para a 
Educação de Jovens e Adultos terá como referência às diretrizes 
curriculares nacionais para o ensino fundamental e para o ensino 
médio e as diretrizes curriculares nacionais para a formação de 
professores, apoiada em: ambiente institucional com organização 
adequada à proposta pedagógica; investigação dos problemas desta 
modalidade de educação, buscando oferecer soluções teoricamente 
fundamentadas e socialmente contextualizadas; desenvolvimento de 
práticas educativas que correlacionem teoria e prática; utilização de 
métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens apropriados 
às situações específicas de aprendizagem. (BRASIL, 2000, p. 01) 

 
 De acordo com as DCN, o profissional deve ao longo de sua trajetória como 

professor construir conhecimentos, habilidades, e competências que propiciem o 

desenvolvimento de atividades pedagógicas contextualizadas que valorizem as 

experiências de cada indivíduo, além de construir um currículo que atenda as 

necessidades do público em questão, de forma a valorizar os conhecimentos e 

aprendizagens ao longo da vida do aluno. O Parecer ainda assinala que a formação 

docente para a EJA deve incluir 

 
Além das exigências formativas para todo e qualquer professor, 
aquelas relativas à complexidade diferencial desta modalidade de 
ensino, assim esse profissional do magistério deve estar preparado 
para interagir empaticamente com esta parcela de estudantes e de 
estabelecer o exercício do diálogo. Jamais um professor aligeirado ou 
motivado apenas pela boa vontade ou por um voluntário idealista e 
sim um docente que se nutra do geral e também das especificidades 
que a habilitação como formação sistemática requer (BRASIL, 2000, 
p.56). 

 
 Assim, como enfatiza a legislação, não basta apenas ter um idealismo, é preciso 

uma formação sistemática e adequada. O docente deve ser preparado para a elaboração 
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de projetos pedagógicos pareados com o currículo da modalidade apropriados às 

características da EJA, evitando o que constitui um dos grandes desafios encontrados 

pelo educador, a “infantilização” do ensino, problema este que colabora para que o 

aluno muitas vezes se desinteresse pela modalidade. A Resolução CEB/CEB n°02/99 

assinala que: 

Os conteúdos curriculares destinados (...) aos anos iniciais do ensino 
fundamental serão tratados em níveis de abrangência e complexidade 
necessárias à (re) significação de conhecimentos e valores, nas 
situações em que são (des)construídos/(re)construídos por crianças, 
jovens e adultos. (BRASIL, 2000, p.57) 

 
 A preocupação com metodologia de ensino estabelecida é importante, pois, o 

público dessa modalidade já carrega uma bagagem de experiência a ser considerada no 

processo de aprendizagem. Determinados conhecimentos já foram construídos durante a 

vida do aluno, só que não da maneira escolar. Assim, a apresentação desse suposto novo 

conhecimento deve ser feita de forma relacionada com as atividades do dia a dia, 

evitando-se cair em práticas infantis ou de forma excludente.  

 A legislação também enfatiza o desenvolvimento de práticas interdisciplinares, 

pois podem proporcionar abordagens mais dinâmicas dos conhecimentos em sala de 

aula. O Parecer CEB/CNE no 11/2000 ressalta que “o tratamento didático dos conteúdos 

e das práticas não pode se ausentar nem da especialidade da EJA e nem do caráter 

multidisciplinar e interdisciplinar dos componentes curriculares.” (BRASIL, p.58) 

 Além disso, surge também no exame da legislação a necessidade de uma 

formação que prepare o professor para uma atuação pedagógica diversificada, de forma 

que este consiga respeitar as diferentes experiências e culturas de seus alunos. Por isso, 

a formação dos profissionais da EJA deve estar orientada para a realização das 

finalidades estabelecidas na LDB para educação básica, ou seja: “desenvolver o 

educando, assegurar-lhe formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 

1996, p.7). Estes objetivos, a serem disseminados no processo de formação, podem 

colaborar para que o educador compreenda a dimensão social de seu trabalho, e a 

importância de atender às expectativas e necessidades dos alunos. 

 A EJA como uma modalidade da educação básica, é pautada na LDB pelos 

mesmos princípios que a educação regular fundamental e média: O princípio da 

contextualização e o princípio da flexibilidade. Esses princípios buscam uma proposta 

curricular para a EJA, que tenha por objetivo oferecer subsídios que orientem a reflexão 
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pedagógica sobre essa modalidade, em especial, relevância à consideração de suas 

dimensões social, ética e política, sendo necessário uma prática que se enfatizem as 

finalidades a que essa educação se destina. 

No que diz respeito ao princípio da contextualização, a Resolução estabelecida 

aponta que: 

A contextualização se refere aos modos como estes estudantes podem 
dispor de seu tempo e de seu espaço. Por isso a heterogeneidade do 
público da EJA merece consideração cuidadosa. A ela se dirigem 
adolescentes, jovens e adultos, com suas múltiplas experiências de 
trabalho, de vida e de situação social, aí compreendidos as práticas 
culturais e valores já constituídos. (BRASIL, 2000, p. 07) 

 

 Em termos do princípio de flexibilidade, segundo a Resolução, 

Por sua vez, a flexibilidade curricular deve significar um momento de 
aproveitamento das experiências diversas que estes alunos trazem 
consigo como, por exemplo, os modos pelos quais eles trabalham seus 
tempos e seu cotidiano. A flexibilidade poderá atender a esta 
tipificação do tempo mediante módulos, combinações entre ensino 
presencial e não presencial e uma sintonia com temas da vida 
cotidiana dos alunos, a fim de que possam se tornar elementos 
geradores de um currículo pertinente. (BRASIL, 2000, p. 58) 

 
 Podemos observar dentro desses princípios uma preocupação com a estrutura 

curricular de forma a enfocar a realidade da modalidade de EJA, de acordo com os 

diversos públicos presentes, preservando a identidade de cada indivíduo na aplicação do 

currículo e também uma forma de adaptação para as diferentes situações de experiência, 

aprendizagem e ensino que os alunos de EJA podem apresentar dentro de sala de aula. 

O currículo dos alunos, portanto, não está restrito aos conteúdos formativos presentes 

diretamente nos componentes constantes da matriz curricular do curso. As diversas 

vivências educativas dos alunos ocorridas longe do ambiente da escola podem ser 

aproveitadas e utilizadas pelos professores para enriquecer o currículo desenvolvido e 

contextualizar os seus diferentes conteúdos, para que façam sentido para os seus alunos 

adultos, vinculando a experiência escolar ao mundo do trabalho e à prática social, como 

determina a LDB. 

 Ao longo dos últimos anos o Ministério da Educação - MEC vem apresentando e 

propondo metodologias e didáticas que favorecem o atendimento à EJA de maneira 

prática e legal. Com isso, tem buscado proporcionar ensino de qualidade para a 

modalidade de forma concreta, clara e estruturada. Além disso, tem feito com que esse 

ensino dê uma consistência aos propósitos tanto do aluno como do professor. Com o 
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objetivo de fortalecer e integrar a didática da EJA, o MEC tem tomado iniciativas, tais 

como: 

(...) tem editado, coeditado e distribuído livros pedagógicos e 
didáticos apropriados para essa modalidade, direcionados aos alunos e 
aos professores, inclusive sob a forma de propostas curriculares. É um 
modo de traduzir a função supletiva da União no sentido de 
proporcionar aos projetos pedagógicos das instituições e dos 
estabelecimentos da EJA mais recursos didáticos. Outras iniciativas se 
dirigem para projetos relativos ao apoio a docentes que queiram 
desenvolver ações de formação continuada. (PARECER 11/2000, 
p.52)  

 
 A proposta curricular apresentada pelos documentos oficiais deve contribuir para 

a formação de jovens e adultos que já são trabalhadores e que necessitam de um 

aperfeiçoamento para um melhor relacionamento com a sociedade, sem que sejam 

vistos como seres inferiores e excluídos por não possuírem uma educação escolar. A 

Educação de jovens e adultos busca também uma inclusão social, procurando encurtar a 

distância entre os incluídos e excluídos das novas formas de conhecimento existentes no 

mundo globalizado do trabalho e das novas tecnologias. 

 Dessa forma, é de grande importância o entendimento das direções apresentadas 

pelos documentos oficiais em relação a EJA para currículo, formação e ensino. O 

trabalho com esses alunos deve ser voltado para um desenvolvimento focado no âmbito 

pessoal, social e profissional, deve utilizar metodologias envolventes e criativas, 

transmitindo não somente o ensino, mas também um pensamento crítico e político de 

modo que fortifique seus vínculos familiares, de solidariedade e de tolerância recíproca, 

elementos importantes à vida social, e que não desvalorizam seus conhecimentos, sua 

identidade e sua cultura. 
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CAPÍTULO III 

CONSTRUINDO O REFERENCIAL TEÓRICO  

 
 Ao refletir sobre as características especificas da Educação de Jovens e Adultos, 

surge a inerente preocupação com os conteúdos a serem trabalhados e construídos em 

seus cursos. Os conteúdos trabalhados através do currículo devem ter como direção o 

modelo pedagógico próprio dessa modalidade de ensino. As DCN-EJA (2000) indicam 

que 

O ensino na Educação de Jovens e Adultos considerará as 
situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se 
pautará pelos princípios de equidade, diferença e 
proporcionalidade na apropriação e contextualização das 
diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um 
modelo pedagógico próprio. (BRASIL, 2000) 

  

 Para responder às perguntas da pesquisa é necessário um estudo dos assuntos 

que cercam as questões levantadas. Diante disso, procuramos desenvolver uma 

investigação para entender o que se tem estudado e dito no campo do currículo, 

currículo da matemática, educação matemática de jovens e adultos e aprendizagem do 

aluno adulto. De forma a contribuir para a questão de pesquisa, realizamos um breve 

estudo na temática do que se tem pesquisado atualmente na EJA. Além dessas 

investigações procuramos entender duas concepções presentes na área da EJA: a 

andragogia e o significado de competência. 

  

3.1 - As Concepções de Currículo 
 
 Não há como pensar em um modelo pedagógico próprio na EJA dentro da escola 

sem refletir sobre o currículo e, como consequência direta, não pensar em propostas 

curriculares sem pensar em processos de ensino e aprendizagem na relação professor x 

aluno. Desse modo, evidencia-se uma estreita relação entre escola e currículo, e 

principalmente a situação da realidade escolar e a realidade curricular. 

 Ao falar da escola como instituição e as mudanças atuais, fruto de uma 

sociedade que se torna cada vez mais globalizada e dos avanços da tecnologia, é 

importante entender o que realmente é de fato um currículo de matemática dentro da 

sociedade, principalmente um direcionado para a EJA. Segundo Pires (2000) ao longo 

dos últimos anos, os currículos de Matemática vêm sofrendo questionamentos em 

diferentes países. Os objetivos do ensino da disciplina, os conteúdos selecionados, os 
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aspectos metodológicos e didáticos e os resultados desse ensino têm sido colocados em 

discussão. 

 A palavra latina scurrere é o termo original da palavra currículo, que em seu 

significado indica correr, relacionado com um curso a ser seguido. Se formos olhar o 

significado "puro" de currículo temos um conjunto de dados, relativos a um 

determinado tema, organizados de forma a orientar as atividades e maneiras de executá-

las dentro de uma finalidade. Segundo Sacristán (2008), "os sentidos que envolvem a 

palavra currículo referem-se a planos e programas, a objetivos educacionais, a 

conteúdos, ao conhecimento que a escola oferece aos estudantes e à experiência de 

aprendizagem". Entretanto, esse mesmo autor indica que o "currículo pode ser 

entendido como algo que adquire forma e significado educativo à medida que sofre uma 

série de processos de transformações dentro das atividades práticas". Seguindo esta 

direção, o currículo não existe de maneira solitária, mas há uma dependência com 

outros elementos, em particular a instituição escolar, professores e alunos, onde ocorre 

um processo de transformação e adaptação nas diversas relações de sala de aula e da 

instituição educativa. 

 Segundo Mello (2009) o currículo é toda forma de conteúdo da experiência 

escolar, que acontece na aula, no dia a dia de forma convencional e nas demais 

atividades desenvolvidas e articuladas pelo projeto pedagógico. O currículo rompe com 

o significado de apenas ser entendido como uma listagem de conteúdos e procura 

estabelecer o básico que todo o aluno tem o direito de aprender. 

 Pires (2000) indica que o currículo é construído e estruturado após uma análise 

dos conhecimentos considerados socialmente válidos num determinado período por 

certos sujeitos: pesquisadores, educadores e políticos, tendo uma final concretização nas 

disciplinas escolares. Assim, de certa forma, o conhecimento produzido pela 

humanidade faz parte da composição do currículo. Ou seja, podemos observar que o 

currículo é uma parte da cultura humana, o currículo não é um objeto neutro, ele 

expressa uma forma de cultura, o modo como aquela sociedade pensa e as principais 

preocupações dentro daquele meio. Conforme coloca Pires (2008, p. 63), "currículo é 

um dos conceitos mais potentes para analisar como a prática docente se sustenta e se 

expressa dentro de um contexto escolar", ou seja, a forma como o currículo é 

organizado reflete as concepções sobre o que realmente é educação, em particular sobre 

a educação matemática de jovens e adultos. 
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 Sacristán (2008) evidencia a compreensão do currículo como práxis, que 

envolve um processo onde esse autor aponta uma "configuração, implantação, 

concretização e expressão de determinadas práticas pedagógicas e em sua própria 

avaliação, como resultado das diversas intervenções que nele se operam". Assim o 

currículo não se limita a uma corporação de conhecimentos, mas constitui um campo 

para múltiplos agentes, cuja dinâmica envolve mecanismos diversos, num encontro de 

práticas. Essa evidência no campo da EJA se apresenta de forma natural, já que dentro 

de uma turma de adultos, podemos encontrar diferentes aprendizagens e práticas de um 

determinado conteúdo que vão de encontro com o que o professor procura apresentar.          

 Enquanto modo de prática, o currículo é um campo para analisar as contradições 

entre as intenções e a prática educativa que está além das declarações dos documentos 

oficiais, uma vez que nas propostas de currículo podemos observar mais desejos do que 

as realidades.  Em se tratando da EJA, essa questão se torna mais presente, já que o 

professor, em sua concepção, acaba limitando o currículo de forma a abranger os 

conteúdos que considera importantes. Contudo, para entender a realidade curricular é 

necessário compreender os contextos e as práticas que interagem dentro do ambiente. O 

contexto em que a prática é desenvolvida assume um papel de importância na 

compreensão da construção do currículo, pois: 

  
O valor de qualquer currículo, de toda proposta de mudança para a 
prática educativa, se comprova na realidade na qual se realiza, na 
forma como se concretiza em situações reais. O currículo na ação é a 
última expressão de seu valor, pois, enfim, é na prática que todo 
projeto, toda ideia, toda intenção, se faz realidade de uma forma ou 
outra; se manifesta, adquire significado e valor, independentemente de 
declarações e propósitos de partida. Às vezes, também, à margem das 
intenções a prática reflete pressupostos e valores muito diversos. 
(SACRISTÁN, 1998, p. 201).  

 
 Ao determinar a prática pedagógica realizada pelos professores no ambiente de 

sala de aula como currículo em ação, Sacristán (1998) coloca um caráter nessa prática 

que está para além do fazer técnico. Sendo o currículo em ação expressão de valores e 

de intenções, ele não é determinado, mas construído também a partir dos elementos 

constituídos no saber do professor ao longo de sua trajetória profissional, podendo 

configurar-se como prática reprodutora ou prática inovadora. 

 O currículo não pode ser um documento pronto e já finalizado, mas deve sempre 

estar em constante transformação incorporando a cada momento as situações culturais, 

sociais, políticas, cientificas, de acordo com as transformações da atual sociedade, onde 
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Quadro 02: Elementos Considerados Essenciais para Análise Curricular 

Fonte: POSSANI (2013, p 133) 

inserido. Esses princípios possibilitam afirmar que, sendo o currículo um objeto social, 

esse objeto configura-se em um determinado contexto e é desenvolvido pelos 

professores e alunos. Dessa forma, os seguintes elementos podem ser considerados 

essenciais para uma determinada análise de currículo: contexto, cultura, ideologia, 

alunos e os professores. Esses elementos podem ser observados na seguinte tabela. 

 

 

ELEMENTOS MODELO 

 

 

Contexto 

 
Nenhuma prática curricular poderá ser vista fora 
de seu contexto social que inclui os aspectos 
políticos, econômicos e sociais de um determinado 
tempo histórico. Estes interferem na prática de 
uma instituição e nas escolhas que faz em termos 
curriculares. 
 

 

 

Cultura 

 
Devem-se considerar as interferências e 
referências do grupo na qual a instituição 
educacional se insere, como também a própria 
cultura da instituição, sem perder de vista a cultura 
do educando que tem seu modo próprio de olhar e 
interferir na cultura, seja como consumidor ou 
produtor desta. 
 

 

 

Ideologia 

 
É necessário que se perceba o sistema de valores, 
de crenças e de ideias que sustentam ou que 
servem de base ao sistema curricular. Tendo 
definida na análise a politicidade do currículo, ou 
seja, a sua não neutralidade, fica mais fácil a 
percepção de qual ideologia está presente no 
currículo. 
 

 

 

Educandos 

 
Que sujeito é esse? Ou seja, quais as características 
que o identificam, levando-se em conta as questões 
de gênero, o perfil étnico-racial, a origem, a 
condição econômica etc.  
 

 

 

Professores 

 
É necessário que se olhe para a sua formação 
acadêmica e como esta é traduzida na ação 
pedagógica com os educandos, seja do ponto de 
vista dos conteúdos e da metodologia, bem como 
de sua postura ideológica, marcada pela sua 
identidade profissional e prática investigativa. 
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 Seguindo essa perspectiva dos elementos, Sacristán (2000, p. 48-49) aponta 

alguns princípios que nos ajudam a olhar para um currículo e identificar princípios para 

a construção do ensino em um determinado meio:  

a) O currículo deve ser uma prática sustentada pela reflexão enquanto 

práxis. Ou seja, é fundamental que o processo circular que envolve o 

planejamento, a ação e avaliação direcionem o refletir e o atuar no 

âmbito currículo em ação; 

b) O currículo deve considerar o mundo real, ou seja, o contexto social que 

inclui os aspectos políticos, econômicos e sociais de um determinado 

tempo histórico. Estes interferem na prática de uma instituição e nas 

escolhas que faz em termos curriculares; 

c) O currículo deve operar em um contexto de interações sociais e 

culturais, sobretudo porque o ambiente de aprendizagem é um ambiente 

social marcado pelas referências do grupo em que se insere a instituição 

educacional, na qual os sujeitos têm seu modo próprio de olhar e 

interferir na cultura, seja como consumidor ou produtor desta; 

d) O currículo deve assumir seu conteúdo como construção social. Nela os 

educandos se assumem como ativos participantes da elaboração de seu 

próprio saber, incluindo, também, o saber dos professores; 

e) Consequência do princípio anterior, o currículo deve assumir o seu 

processo de criação social e, como tal, é permeado de conflitos causados 

pelos diferentes sistemas de valores, de crenças e de ideias que 

sustentam ou servem de base ao sistema curricular. 

 Ao considerar esses princípios, identifica-se nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação de Jovens e Adultos a relação existente entre os documentos 

oficiais e o presente nos materiais didáticos da disciplina de matemática preparados para 

essa modalidade de ensino no Rio de Janeiro que serão utilizados dentro do ambiente 

escolar. 

 Sacristán (2000) também apresenta no esquema da figura 1 um modelo 

composto por sete etapas ou níveis, cujo objetivo é o entendimento da construção do 

currículo a partir das diferentes influências e campos de atividades inter-relacionados e 

diferenciados.   
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 Essa representação realizada pelo autor possibilita entender os diferentes níveis 

do funcionamento e do desenvolvimento do currículo em suas diferentes fases. 

 

 

 A fase inicial, o currículo prescrito, é o nível em que há a criação ou orientação 

do entendimento do conteúdo e é caracterizado por uma série de decisões e direções 

normativas tomadas dentro das esferas federais, estaduais e municipais de educação. 

Esse conjunto de decisões e normas pode ser visto através das diretrizes, resoluções, 

orientações e parâmetros curriculares, constituindo assim, documentos de referência na 

construção do sistema curricular, contribuindo para um ponto inicial para autores 

desenvolverem diferentes materiais didáticos e professores e gestores conjecturarem 

suas práticas pedagógicas e planejamento dentro do ambiente escolar. 

 A tradução, de certo modo, das prescrições oficiais aos professores, gestores e 

diretores acontece no currículo apresentado aos professores. Os autores de materiais 

didáticos transcrevem para o professor os significados e os conteúdos do currículo 

prescrito ao elaborar diferentes recursos para o ensino, mas a partir de seu ponto de vista 

ao interpretar as diretrizes oficiais. O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) do 

governo federal brasileiro se classifica nessa etapa, pois estabelece uma transposição do 

conjunto das orientações oficiais. 

Figura 01: A objetivação do currículo no processo do seu desenvolvimento (SACRISTÁN, 2000, p. 105)       



45 

 

 Segundo Sacristán (2000) o professor não é um agente passivo no 

desenvolvimento do currículo. Podemos destacar, como exemplo, que de acordo com a 

situação, ambiente e situação de ensino o professor assume uma postura para lidar com 

determinado conteúdo. De certa forma, a consolidação dos conteúdos a serem 

desenvolvidos e o significado do currículo para o professor acontece da transformação e 

interpretação dos recursos didáticos que serão utilizados. Essa fase curricular é chamada 

de currículo moldado pelos professores. Nessa etapa, o currículo prescrito ou 

apresentado adquire uma forma pelos professores, tornando-se real através de planos de 

aula, planejamentos de conteúdos, projetos pedagógicos ou situações didáticas. Nessa 

etapa que as diferentes experiências profissionais do professor constrói novas 

alternativas curriculares. 

 O currículo em ação é a ação do professor e a sua postura na sala de aula em 

momentos de ensino e de aprendizagem. Através da prática, que o currículo adquire 

significado definitivo para os alunos e para os professores. É na prática que todo 

projeto, toda ideia, toda intenção, de uma forma ou de outra, manifesta-se, adquire 

significação e valor apontando pressupostos e valores muito diversos, comprovando a 

validade de uma determinada proposta curricular. Podemos resumir também como a 

união de aprendizagens vivenciadas pelos alunos em consequência direta dos atos 

docentes da aula em questão. 

 O currículo realizado é uma forma de consequência da prática que produzem os 

diferentes efeitos: cognitivo, afetivo, social, moral e etc. Esses efeitos refletem em 

aprendizagens dos alunos, mas também afetam diretamente os professores, na forma de 

socialização profissional. Nesta etapa a partir do que estava proposto consolida-se, ou 

seja, foi realmente trabalhado nas diversas situações de aula, podendo ser identificado 

em diário de classe, cadernos de alunos, seminários ou relatórios escolares. 

 Uma maneira de observar o que da etapa da prescrição foi praticado no interior 

da escola é através de avaliações, ou seja, a etapa do currículo avaliado. Sacristán 

(2000) aponta que nesse nível se dá em meio a pressões exteriores á sala de aula que 

destacam aspectos do currículo; enquanto se avalia o que das prescrições foi praticado, 

ensinado ou aprendido. Segundo Sacristán (2000, p. 106) o currículo avaliado “acaba 

impondo critérios para o ensino do professor e para a aprendizagem dos alunos”. 

Podemos observar que uma das principais características desse nível é o direcionamento 

de novas ações sobre os processos de ensino e aprendizagem. 
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 Ao olharmos os aspectos e características de cada nível do desenvolvimento 

curricular podemos verificar que para responder as questões da pesquisa precisamos nos 

focar nos dois primeiros níveis de desenvolvimento: currículo prescrito e o currículo 

apresentado aos professores. A partir desses dois níveis podemos compreender o que as 

diretrizes apontam e recomendam para a EJA, assim como também, os diferentes 

processos que acontecem nos materiais didáticos. 

 Januário (2012) aponta que, sendo uma fase de referência do desenvolvimento 

curricular, o currículo prescrito atribui aos demais níveis e agentes que neles atuam 

concepções e ideologias político-econômico-social-culturais do grupo de especialistas 

da administração. Portanto, um modelo de currículo único para todo o Brasil vislumbra 

um modelo igualitário de escola e formação de seus estudantes. 

 Sacristán (2000) argumenta que em certo ponto as prescrições não são 

suficientes para orientar o professor quanto ao conjunto de atividades a serem 

desenvolvidas em situações de aprendizagem, por serem genéricas. Um fato que 

contribui para essa questão está relacionado com a formação defasada do professor e 

suas condições de trabalho como agentes que tornam difícil a prática de interpretação 

das prescrições. Sendo assim, o currículo apresentado por meio de materiais didáticos é 

a fase que melhor traduz, para o professor, o que evidencia o currículo prescrito.  

 Um olhar para as DCN-EJA parte do entendimento de que o currículo é um 

processo de ação e reflexão, como um modo de organizar as práticas educativas, que 

deve ser analisado e construído pelos professores, com base nas diretrizes nacionais e 

regionais, no caso Rio de Janeiro. Segundo Pires (2000) muitos professores não 

participam da elaboração dos planos de estudos das escolas, item importante do 

currículo, bem como não seguem em suas aulas o que foi definido nestes planos. Isso 

acontece também porque, na maioria das vezes, este documento não segue a 

organização do livro didático escolhido pela escola. 

 

3.1.2 O Caminho de uma Proposta Curricular: do Currículo Prescrito ao 

Currículo apresentado ao professor 

 
 O currículo carrega a característica de ser um dos elementos centrais das 

reestruturações e das reformas da educação, ele é um meio do discurso da política 

educacional. Silva (2006) aponta que as políticas curriculares como discursos se 
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estabelecem como um importante elemento simbólico do projeto social dos grupos de 

poder. 

 Mesmo com a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), as 

escolas ainda buscam uma forma de organizar seus planos de ensino tendo como 

parâmetro as principais direções desses documentos. Isto acontece, pois, esses 

documentos não apresentam currículos prontos em sua estrutura para orientar as escolas 

e seus professores quanto ao que e como ensinar. Mello (2009, p. 11) aponta que essa 

amplitude permite e exige a ação do professor como de “Estabelecer a ponte entre o 

currículo proposto e aquele que deve ser posto em ação na escola e na sala de aula” 

 Sacristàn e Gómez (1998) apontam que definir de forma geral o que é currículo 

é observado como uma tarefa muito peculiar. Entretanto, para entender o currículo, 

esses autores apresentam quatro pontos importantes, 

 
Primeiro: o estudo do currículo deve servir para oferecer uma visão da 
cultura que se dá nas escolas, em sua dimensão oculta e manifesta, 
levando em conta as condições em que se desenvolve; Segundo: trata-
se de um projeto que só pode ser entendido como um processo 
historicamente condicionado, pertencente a uma sociedade, 
selecionado de acordo com as forças dominantes nela, mas não apenas 
com capacidade de reproduzir, mas também incidir nessa mesma 
sociedade; Terceiro: o currículo é um campo no qual interagem ideias 
e práticas reciprocamente; Quarto: como projeto cultural elaborado, 
condiciona a profissionalização do docente e é preciso vê-lo como 
uma pauta com diferente grau de flexibilidade para que os 
professores/as intervenham nele. (SACRISTÀN E GÓMEZ, 1998, 
p. 148)  

 
 Desta maneira, é importante analisar sua construção e desenvolvimento na 

escola em todas as suas dimensões, seja prescrita, "documentos oficiais" ou em ação, 

"dentro de sala de aula". Isto permite verificar que, de acordo com os autores, no 

desenvolvimento do currículo, as práticas docentes são consideradas interventoras, pois 

por meio delas os professores transmitem sua cultura, decidem quais conteúdos ensinar 

ou não ensinar. Diante da nossa questão de pesquisa, podemos observar a presença de 

dois currículos distintos, o currículo prescrito e o currículo apresentado aos 

professores. 

 Sacristàn (2000) define currículo prescrito como aquele que estabelece 

previamente como deve ser seu conteúdo, sua organização, principalmente na 

escolaridade obrigatória. Faz parte de todo sistema de ensino e serve como um balizador 

para a elaboração de materiais, controle de sistemas, organização didática, etc. No 
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Brasil, um exemplo de currículo prescrito são os PCN prescritos pelo Ministério da 

Educação e Cultura (governo federal), ou então as propostas curriculares estaduais e 

municipais. Nesta pesquisa poderíamos entender como currículo prescrito o Parecer e 

Resolução para a EJA, pois elas que estabelecem em um período inicial as diretrizes de 

como deve ser o conteúdo e a sua organização. 

 O currículo apresentado aos professores segundo Sacristàn (2000) é aquele que 

chega aos professores através dos meios ou materiais curriculares, dos quais tem papel 

de destaque o manual escolar. Estes materiais colocam à disposição do professor uma 

interpretação do currículo, geralmente mais concretizada e orientada para a prática 

letiva, facilitando-lhes a atividade de planificação. Nesta pesquisa, a escolha se pautou 

em verificar como a matemática se apresenta ao aluno através do material didático da 

EJA. A pesquisa tem como centro analisar como a matemática se apresenta nos 

materiais do ENCCEJA, NOVA EJA e PEJA - SME RJ, no momento que o aluno tem 

contato com a matemática do material para estudo, sem intervenção do professor, seja 

no ambiente escolar ou em outro lugar. 

 Podemos observar que os autores citados apontam em suas definições sobre 

currículo que existem "currículos" que não são disjuntos. Dessa forma, para entender o 

currículo, se faz necessário enxergarmos seus dois polos, suas duas partes. O momento 

de elaboração do documento oficial é pensado por meio de uma série de questões, sejam 

de cunho político, social e ou cientifico, sempre com a pretensão de que sua aplicação 

em sala de aula seja plena. Entretanto, a leitura e interpretação de quem o faz é diferente 

da leitura de quem o aplica. Serão momentos diferentes, situações diferentes, portanto 

maneiras diferentes que originam dois polos de um único currículo, o oficial e o da 

realidade da sala de aula. 

 Essa leitura para conhecer o currículo nessas duas partes permite compreender a 

relação existente entre o que os documentos oficiais procuram estabelecer como direção 

na produção de material, os conteúdos em si presentes e o próprio material feito para o 

ensino e aprendizagem do aluno. Isso permite espaço para conhecer e compreender as 

justificativas dadas pelos alunos ao ter contato com alguns conteúdos, as dificuldades e 

bloqueios principalmente na matemática. 

 Um fator importante norteador para a pesquisa é que não estamos centrados a 

respeito dos efeitos do currículo na prática do professor em sala de aula e no processo 

avaliativo. A pesquisa tem como foco principal as convergências e divergências, no que 

diz respeito aos conteúdos matemáticos, a forma como ele é apresentado nos 
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documentos oficiais e o que é apresentado no material didático ao qual o aluno tem 

acesso. 

 Nesse sentido, entendemos que é de fundamental importância que os docentes e 

os elaboradores de material didático conheçam e reflitam sobre o currículo prescrito e o 

apresentado aos professores, para que decidam de forma mais consciente sobre os 

objetivos de aprendizagem e a organização de atividades para a sala de aula, coerentes 

com a realidade do aluno. 

  

3.2 - A Educação Matemática de Jovens e Adultos 

 
 A Educação Matemática de Jovens e Adultos vem cada vez mais ganhando um 

lugar significativo entre professores, alunos, pesquisadores e responsáveis pela 

construção e efetivação de propostas institucionais dessa modalidade de ensino. De 

certa maneira, isso reflete um deslocamento dessas preocupações que antes direcionadas 

á luta pelo direito à escola, elas agora se voltam para as questões de ensino-

aprendizagem, formação de professores, questões curriculares, apropriação dos saberes 

do cotidiano e os saberes da cultura escolar, características do público, tudo visando 

melhorar a qualidade das iniciativas instaladas e levar a reflexão sobre o que tem 

acontecido nas salas de aula de EJA. 

 A Educação de Jovens e Adultos é um campo vasto carregado de emoções, 

vivências, experiências que se acumulam. Os sujeitos da EJA trazem um histórico de 

vida variado, repleto de formas de representações simbólicas, de próprios sentidos de 

sentir e ver o mundo. 

 Nesse sentido, é preciso estabelecer uma relação de diálogo entre o educador e 

aluno na amplitude segundo Freire (2006, p. 136) “viver a abertura respeitosa aos outros 

e, de quando em vez, de acordo com o momento, tomar a própria prática de abertura ao 

outro como objeto de reflexão crítica, deveria fazer parte da aventura docente”. Dentro 

dessa perspectiva surge a necessidade de pensar uma proposta pedagógica que respeite 

os saberes trazidos pelos discentes e mais, que proponha uma articulação entre os 

saberes escolares e não escolares de maneira que um complemente o outro e não entre 

em conflito com o outro. 

 As particularidades do ensino de Matemática para jovens e adultos são 

conhecidas geralmente pelas características similares que estão nas demais áreas de 

ensino: alunos em condições especiais, aulas com limitações de tempo e de escassez de 
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materiais, material não adequado para o ensino e professores geralmente sem formação 

específica para essa atuação. Além dessas, temos outras variáveis específicas 

relacionadas ao mito que envolve essa disciplina, que segundo Fonseca (2007) é 

apontada por professores e alunos como a disciplina mais difícil de ser aprendida dentro 

da EJA. O baixo desempenho no Ensino Fundamental, em Matemática, traduz-se em 

elevados índices de retenção e a faz atuar como um dos instrumentos do filtro social que 

seleciona os que terão ou não oportunidade de concluir esse segmento da Educação 

Básica.  

 Os que abandonam a escola o fazem por diversos fatores de ordem social e 

econômica, mas também por se sentirem excluídos da dinâmica de ensino e 

aprendizagem. Nesse processo de exclusão, o insucesso na aprendizagem Matemática 

tem tido papel destacado e determina o estabelecimento de uma atitude de 

distanciamento, temor e rejeição dos alunos em relação a essa disciplina que lhes parece 

tão inacessível quanto sem sentido.  

Nesses casos, o ensino da Matemática poderá contribuir para um novo 
episódio de evasão da escola, na medida em que não consegue 
oferecer aos alunos e às alunas da EJA razões ou motivação para nela 
permanecerem e reproduz fórmulas de discriminação etária, cultural 
ou social para justificar insucessos dos processos de ensino-
aprendizagem (FONSECA, 2007, p.37). 

 

 Outro aspecto referente à educação dos alunos da EJA é que os conceitos, os 

procedimentos e as atitudes desenvolvidos no decorrer de suas vivências práticas, que 

emergem em suas interações sociais que compõem sua bagagem cultural são geralmente 

desconsiderados ou tratados de forma não conveniente para o ensino. Adota-se um 

tratamento escolar, desconsiderando a riqueza de conteúdos provenientes da experiência 

pessoal e coletiva desses alunos. 

 Partimos do entendimento que, principalmente, por se destinarem a pessoas 

jovens e adultas, o currículo de Matemática deve considerar o repertório de 

conhecimentos e experiências adquiridas em suas relações sociais, em suas trajetórias 

marcadas pelo mercado de trabalho, relações de consumo, e interação com seus pares, 

objetivando promover um processo de aproximação entre a Matemática não escolar 

desses indivíduos, ou seja, os conhecimentos trazidos do cotidiano, das relações sociais 

e culturais na qual esses indivíduos estão inseridos e a Matemática escolar. 

 D’Ambrósio (2005) aponta que, todas as culturas, em todos os tempos 

desenvolvem, adquirem e geram conhecimento, seja pela busca de resposta a problemas, 
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seja pela necessidade em diferentes situações, ou, ainda, pelas relações interpessoais. 

Logo, esse conhecimento está associado a um contexto natural, social e cultural. O 

conhecimento matemático não é diferente; ele foi desenvolvido, bem como outras 

formas de conhecimento, com a finalidade de explicar, de conhecer, de aprender, de 

saber/fazer e de predizer. Todas as culturas desenvolvem atividades tais como contar, 

classificar, medir, inferir, entre outras que estão associados ao conhecimento 

matemático. 

 Acreditamos que mostrar a aplicabilidade da matemática no cotidiano do aluno é 

uma peça importante para a aprendizagem, principalmente quando se trata de pessoas 

jovens e adultas. Porém, a ênfase em atividades desse tipo tende a levar o aluno a 

reconhecer a matemática apenas como ferramenta utilitária para o cotidiano ou para 

outras áreas, perdendo, portanto, seu valor enquanto área de conhecimento que possui 

características próprias. É preciso ir além das experiências vividas por esses alunos, é 

preciso inseri-los na cultura matemática ou proporcionar-lhes uma matemática formal, 

que crie uma ponte entre os conhecimentos já adquiridos no cotidiano. 

 
3.2.1 O Ensino e a Aprendizagem da Matemática e a Proposta Curricular da 

Educação de Jovens e Adultos 

 
 Pensar no currículo direcionado para a EJA faz surgir diferentes discussões 

referentes aos objetivos dessa modalidade de ensino, as peculiaridades e perfis desse 

público e o papel da Matemática no processo de construção para formar cidadãos. Ao 

refletir o papel do ensino da Matemática, os documentos oficiais (BRASIL, 1998; 

2002), indicam a Matemática voltada para a solução de problemas do cotidiano do 

aluno. Em particular, na Educação de Jovens e Adultos, segundo Fonseca (2007), há 

indivíduos que, no exercício da cidadania, solucionam problemas reais, urgentes e 

essenciais nas suas atividades profissionais ou em outras circunstâncias. 

 A partir de suas diferentes experiências de vida, os alunos da EJA construíram 

relações de convivência e aprendizagem em uma sociedade. Eles de certo modo 

calcularam, quantificaram, classificaram, mediram, inferiram, ordenaram mesmo longe 

da escola, informalmente, dentro das diversas relações sociais. Ao voltarem para a 

escola, consequentemente, esses alunos levam consigo todos esses conhecimentos. 

Fonseca (2007, p.54) afirma, em relação a essa questão, que a "Educação de Jovens e 

Adultos pede hoje um cuidado crescente com o aspecto sociocultural da abordagem 
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matemática". A condição de excluídos aliada ao fato de pertencer a um grupo 

sociocultural diferente ao qual a escola tradicionalmente se dirige, traz aos alunos dessa 

modalidade um olhar diferenciado como Fonseca (2007, p.80) aponta: “sujeitos 

culturais nos quais se reconhecem as marcas da cultura, permeando suas posturas e 

decisões, intenções e modos do seu fazer e do seu estar no mundo”. 

 A matemática é considerada como uma das disciplinas mais difíceis de ser 

ensinada e compreendida pelos alunos, sendo apontada, inclusive, como uma das 

responsáveis pelo aumento do fracasso escolar e pela evasão de vários alunos, como 

observa o Parecer: 

Os que abandonam a escola o fazem por diversos fatores de ordem 
social e econômica, mas também por se sentirem excluídos da 
dinâmica de ensino e aprendizagem. Nesse processo de exclusão, o 
insucesso na aprendizagem matemática tem tido papel destacado e 
determina a frequente atitude de distanciamento, temor e rejeição em 
relação a essa disciplina, que parece ao aluno inacessível e sem 
sentido. (BRASIL, 2002, p.13) 

 
 Nas turmas de EJA, na maioria das vezes, os alunos trazem concepções acerca 

da matemática, frequentemente considerada como uma ciência teórica exata, dotada de 

imenso grau de complexidade, cheia de teoria, números, regras que devem ser 

decoradas. Para muitos discentes, a disciplina é um conhecimento de difícil apreensão, 

que causa muitas dificuldades no seu trajeto escolar. Dessa forma, a resistência dos 

alunos aliada aos preconceitos alimentados pelo desenvolvimento de programas 

curriculares, cujas práticas pedagógicas privilegiam processos de memorização e 

repetição mecânica, delega um grande desafio para o educador da matemática, a saber: 

desfazer a concepção inadequada que os discentes têm da disciplina. De acordo com 

Rocha (2001): 

 
A matemática ensinada na escola é geralmente muito exata: um 
conjunto de fórmulas e passos que se repetidos corretamente levam 
invariavelmente à solução de um problema hipotético. Nós 
continuamos mostrando exemplos no quadro, esperando que os alunos 
sejam capazes de resolver uma lista de exercícios exatamente iguais. 
Continuamos ensinando conteúdos os quais eles jamais utilizarão a 
não ser nas aulas de matemática. (...) dessa forma, estamos reduzindo 
nossa prática pedagógica a um mero treinamento baseado na repetição 
e memorização. (ROCHA, 2001, p. 23) 

        
 Por isso, no processo de formação, os educadores da matemática devem ser 

conduzidos a romper com esses paradigmas, se apropriando de uma nova lógica da 

educação, capaz de reorientar o currículo da matemática, a organização do tempo-
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espaço, as estratégias metodológicas e as relações que circunscrevem a mediação da 

disciplina da matemática. Assim, 

  
A educação de jovens e adultos implica em um ensino de matemática 
que estimule a construção de estratégias para resolver problemas, a 
justificativa dos resultados, a criatividade, a iniciativa, o trabalho 
coletivo e a autonomia para enfrentar desafios, como forma de 
contribuir para a formação dos jovens e adultos que buscam a escola. 
(FADANNI; KAIBER, 2005, p. 40) 

        
 Além disso, o professor deve lembrar que ele não está no ensino regular e, sim, 

numa turma da EJA, na qual os sujeitos, em suas trajetórias de vida, já construíram 

muitos conhecimentos matemáticos, porém, podem apresentar dificuldades na escrita 

matemática, por conta da linguagem carregada de símbolos. Por isso, a estratégia de 

ensino deve considerar as experiências e os saberes que esses sujeitos trazem para a sala 

de aula. 

 Apesar do reconhecimento das diferentes formas de fazer e pensar Matemática 

possa parecer simples, construir um relacionamento destas diversas formas de 

conhecimento que os sujeitos adultos carregam com a matemática escolar é uma tarefa 

bastante complexa. A diversidade presente nas salas de aula da EJA é uma das causas 

desta complexidade. Segundo Fantinato (2006), 

 

Essa dificuldade, no entanto, não deve ser um empecilho para que se 
criem, no espaço escolar, situações que permitam o diálogo entre as 
diferentes formas de compreender o mundo, a matemática formal, 
como mais uma ferramenta a serviço da leitura e interpretação desse 
mundo crescentemente tecnológico. (FANTINATO, 2006, p. 181) 

   

 O ensino de matemática desempenha um papel de caráter social. Em se tratando 

da EJA, essa importância adquire dimensão ainda maior. Conforme Fadanni e Kaiber 

(2005, p.39), “o aprendizado da matemática é um direito básico e uma necessidade 

individual e social para todos. Isso porque saber calcular, medir, raciocinar, argumentar 

matematicamente, são requisitos necessários para exercer a cidadania”. Reiterando, 

O ensino da matemática pode auxiliar o aluno na percepção da 
realidade e a sua intervenção e, portanto, colaborar na formação de um 
adulto crítico. Através da matemática, podemos entender e discutir 
economia e política, podemos perceber e questionar as injustiças, 
comparar as diferenças salariais, entender os índices e os gráficos 
veiculados na imprensa. Além disso, a matemática pode auxiliar na 
tomada de decisões e no domínio da tecnologia. (ROCHA, 2001, p.29) 
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 Considerando que o direito à cidadania está vinculado às condições sociais e 

sabendo as situações desfavoráveis em que os sujeitos da EJA se encontram, o currículo 

da Matemática e o professor devem desenvolver um pensamento reflexivo, que 

possibilite ao aluno, a partir do conhecimento matemático, criticar as questões sociais, 

políticas e econômicas. Entretanto, desenvolver uma metodologia de ensino direcionada 

a formar cidadãos através dos conteúdos de matemática é uma tarefa difícil ao 

professor, mas que, se transpassada, poderá ajudar aos alunados da EJA a exercer sua 

cidadania, adquirindo uma visão mais ampliada do mundo. 

 A organização do currículo para o ensino da matemática na EJA é um desafio 

que merece ter pontos de atenção. É importante entender que a EJA possui 

características próprias, por isso, necessita de um currículo adequado. Porém, os cursos 

de formação não abordam sistematicamente essa questão, formando docentes que, em 

suas práticas pedagógicas, acabam minimizando as aprendizagens dos alunos da EJA, 

focando na compensação, ou seja, reproduzindo os currículos aplicados para as crianças. 

 Os jovens e adultos têm necessidades específicas, que devem ser consideradas 

no currículo a eles destinado. Para Coriat (1997), o currículo de matemática deve 

desenvolver: 

A capacidade para enunciar, compreender e confrontar perguntas 
matemáticas significativas, desenvolver ou fomentar a capacidade de 
avaliar e usar métodos de raciocínio matemático atualmente aceitos 
como meios de obter conclusões, usar a linguagem matemática e 
aceitar, sem renunciar a discuti-los, enunciados que a comunidade 
matemática considera atualmente como bem estabelecidos. (CORIAT, 
1997, p.26) 

  
 Ao olhar para o ensino e aprendizagem de jovens e adultos é preciso que essa 

seleção e distribuição de conteúdos matemáticos estejam adequadas e adaptadas para 

esse público. A organização coordenada de conteúdos, que incentive e encoraje 

habilidades de experimento, pesquisa, leitura, e possibilite questionamentos e análise de 

situações de contradições, colabora para o desenvolvimento da formação de cidadãos 

com autonomia para resolver problemas e competência frente à sociedade. Zúñiga 

(2007) aponta que:  

 
Apresentar uma dinâmica relacional entre os conteúdos da Matemática 
de forma que estes blocos de conhecimento sejam ―articulados em 
distintos níveis; dentro de uma lógica interna à área; entre os 
conteúdos de álgebra, aritmética, geometria e medidas; entre os 
conteúdos da área com os de outras áreas e entre os conteúdos e a 
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sociedade atual‖ também contribui para a formação dos alunos. 
(ZÚÑIGA, 2007, p. 72) 

  
 Em se tratando de uma observação dos materiais didáticos para a EJA, o ensino 

e aprendizagem da matemática devem levar à expansão e aprofundamento de uma 

consciência crítica do aluno, relacionada à sua realidade. É notório que o aluno tem 

direito a aprender o saber que existe em nosso tempo em sua forma total. Todavia, não 

se pode deixar de considerar o tempo escolar reduzido das turmas de EJA. Outro fator 

presente é a impossibilidade destes alunos terem uma dedicação maior às tarefas 

escolares em casa, muitas vezes devido às atividades do trabalho e da vida social 

 

3.2.2 Algumas Pesquisas sobre a Educação Matemática de Jovens e Adultos 

 
 Ao realizarmos uma pesquisa no banco de teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com as palavras chaves 

Currículo, Educação Matemática de Jovens e Adultos e EJA tivemos contato com o 

trabalho desenvolvido por Freitas et al (2011) no projeto de pesquisa “O Currículo de 

Matemática na Educação de Jovens e Adultos: dos intervenientes curriculares à prática 

em sala de aula” que possibilitou conhecer pesquisas dentro dessa temática e 

compreender o que tem se pesquisado quanto ao assunto. 

 O projeto “O Currículo de Matemática na Educação de Jovens e Adultos: dos 

intervenientes curriculares à prática em sala de aula” desenvolvido na PUC-SP segundo 

Tardill et al (2011) objetiva investigar o currículo de Matemática relacionado à 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), fazendo um estudo dos diferentes intervenientes 

curriculares, como documentos oficiais, material didático, avaliação, planejamento 

escolar e do professor e estudar o currículo que é desenvolvido na prática dessa 

modalidade de ensino. O contato com as publicações do projeto possibilitou conhecer 

trabalhos no âmbito da Educação Matemática de Jovens e Adultos e currículo (Bueno, 

2012; Freitas, 2013; Januário, 2012; Santana, 2012), contribuindo para o entendimento 

dentro da temática e quais os questionamentos apresentados. 

 A pesquisa de Bueno (2012) buscou investigar o Currículo de Matemática 

moldado e praticado por uma professora de Matemática que atua na Educação de Jovens 

e Adultos. O referencial teórico da pesquisa foi realizado em trabalhos de Bishop (1999, 

2002) acerca do Currículo de Matemática em uma perspectiva cultural, os estudos de 

Pires (2000) a respeito da organização curricular e Skovsmose (2010) com estudos 
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referentes a critérios de escolha dos contextos dentro de um ambiente de aprendizagem 

em Matemática. O trabalho possui uma pesquisa de caráter qualitativa do tipo estudo de 

caso onde os dados coletados a partir do trabalho de campo, do material de análise e 

observação às aulas de Matemática em uma turma da Educação de Jovens e Adultos, 

com foco na postura do professor ao selecionar e desenvolver os conteúdos propostos. 

A pesquisa busca levantar uma reflexão do professor frente ao currículo de Matemática 

para EJA, apontando para um processo de reflexão interior de suas práticas. 

 Freitas (2013) em sua tese de doutorado teve como objetivo analisar as 

produções científicas que apresentassem contribuições da área de Educação Matemática 

para a compreensão e avanço da EJA. Na pesquisa desse autor foi realizado um Estado 

da Arte investigando as publicações em periódicos constantes da listagem Qualis 

(CAPES/MEC), na área de Ensino de Ciências e Matemática entre os anos 2000 a 2010. 

O estudo realizado pelo permitiu o estabelecimento de quatro temáticas norteadoras: I) 

Formação/Atuação do Professor/Alfabetizador; II) Práticas Pedagógicas; III) Currículos, 

e IV) Avaliação. Através dessas temáticas o autor identifica a convergência para a 

indicação de uma postura mais investigativa, por parte do professor, sobre a produção 

oral e escrita de seus alunos; adoção de uma maior flexibilização na exigência de 

padronização na expressão dos procedimentos matemáticos, e ampla defesa de que em 

EJA não se deve adotar a prescrição prévia de um currículo, desconsiderando as 

especificidades de seus estudantes. 

 Através da dissertação de mestrado Januário (2012) investiga o currículo de 

Matemática prescrito para a Educação de Jovens e Adultos. Foi selecionado a Proposta 

Curricular para a EJA, segundo segmento do Ensino Fundamental, como exemplar de 

currículo prescrito, foi escolhido o Volume I (Introdução) e Volume 3 (Matemática) 

para responder os questionamentos: Que características são apresentadas na Proposta 

Curricular para a Educação de Jovens e Adultos que possibilitam a aproximação da 

cultura formal da cultura informal da Matemática? Que características enculturadoras 

têm esse currículo? Que critérios apresentam em relação à organização dos conteúdos? 

Que opções apresentam para a escolha de contextos? O tipo de pesquisa realizada foi 

uma abordagem qualitativa, do tipo análise documental. O autor se pautou nos estudos 

de Pacheco e Sacristán na retomada de episódios do aparecimento e desenvolvimento e 

multiplicidade de significados atribuídos ao termo Currículo; também de trabalhos 

acerca do Currículo de Matemática, da perspectiva cultural da Matemática e do 

currículo enculturador, tendo como referência teórica Bishop e D’Ambrosio; e estudos 
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de Pires e Skovsmose a respeito da organização curricular e de critérios para a escolha 

dos contextos de ambientes de aprendizagem matemática. Da análise da Proposta 

Curricular para a EJA, a partir de categorias que emergiram dos referenciais teóricos, o 

autor explicitou haver recomendações favoráveis e potencialmente promotoras da 

aproximação da cultura formal da cultura informal da Matemática, por meio de 

sugestões e orientações como as que consideram os conhecimentos advindos das 

relações sociais de jovens e adultos como ponto de partida para a aprendizagem  

 Já em sua pesquisa, Santana (2012) apresenta um estudo com o objetivo de 

analisar o currículo de Matemática apresentado para a Educação de Jovens e Adultos, 

sob a perspectiva do currículo enculturador proposta por Bishop (1999). A pesquisa foi 

desenvolvida com um foco qualitativo, do tipo análise documental. Foi analisada duas 

coleções de livros didáticos de Matemática destinados à EJA. Nesse recorte, foi 

destacada os elementos que os livros didáticos apresentam referentes aos componentes 

social, cultural e simbólico, os quais propiciam a enculturação matemática, e nas opções 

que as atividades presentes nos livros apresentam em relação à escolha de contexto, 

segundo Skovsmose (2010). A partir disso a autora levantou reflexões que nos mostram 

que os livros didáticos destinados à Educação de Jovens e Adultos apresentam em 

algumas de suas abordagens e atividades, elementos que favorecem a enculturação 

matemática. 

 Ao separarmos as pesquisas selecionadas, podemos identificar possíveis 

respostas para o desenvolvimento da pesquisa, ou pelo menos caminhos que podem nos 

levar a encontra-las. Reconhecemos que a pesquisa envolve diretamente a multifacetada 

área de educação, essas pesquisas revelam apenas parte que tem sido publicado e 

produzido no Brasil, mas possibilitaram pontos para pesquisadores avançarem e buscar 

respostas a tantas outras perguntas que ainda estão sendo questionadas. 

 No que diz respeito ao currículo de Matemática para a EJA, compreendemos que 

estudos de pesquisas e de documentos curriculares para a EJA colaboram para a 

identificação do que tem sido produzido acerca da Educação Matemática de jovens e 

adultos e que questões e aspectos socais e culturais tem sido considerado para a 

elaboração e desenvolvimento de situações de aprendizagem que levem em 

consideração e promovam a produção de conhecimentos a partir da legitimação dos 

saberes que esses alunos constroem ao longo de sua experiência. 

 Podemos destacar que no resultado das pesquisas apresentadas acima, de 

maneira geral, as ideias que intercalam as produções ligadas ao currículo de Matemática 
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para a EJA apontam um possível caminho para a implementação de um currículo que 

leve o aluno a entender a importância de se ampliar os seus conhecimentos, pois haverá 

assim, que eles estão de uma maneira geral relacionados de alguma forma com a sua 

realidade e as diferentes dimensões social, política e cultural. Entretanto, como aponta 

Freitas et al (2011) e preciso que, 

As propostas apresentadas nos estudos ainda se apresentam bastante 
vagas como, por exemplo, a de que alguns conteúdos formais 
clássicos devem ser substituídos por outros que possam melhor 
contribuir para estes objetivos, e que o distanciamento do “saber 
enciclopédico” não deve significar uma minimização ou facilitação de 
conteúdo, mas sim uma adequação consistente de conteúdos 
vinculados ao “mundo da vida”. (FREITAS et al, 2011, p. 11) 

 

 Além da pesquisa realizada utilizando como palavra chave a temática em torno 

do currículo na Educação Matemática de Jovens e Adultos, através do site da Capes 

também realizamos uma pesquisa utilizando as palavras chave ENCEEJA, NOVA EJA 

e PEJA buscando pesquisas que envolviam o estudo do material didático da matemática 

que poderiam indicar caminhos e contribuição para as questões da pesquisa. 

 Nos programas ENCCEJA e NOVA EJA não foi encontrada nenhuma pesquisa 

que tratava diretamente do material didático relacionado a disciplina de matemática. A 

maioria das pesquisas do ENCCEJA lidava com questões históricas e a formação do 

programa no Brasil ou das políticas públicas que envolviam o programa. Já no Nova 

EJA não tinham nenhum resultado envolvendo esse programa, uma das possíveis 

respostas para esse fato seria do programa ser algo recente. Enquanto ao PEJA, nos 

deparamos com 15 pesquisas, ao qual separamos duas propostas (Gils, 2010; Santana, 

2011) por se tratarem de pesquisas ligadas diretamente ligadas ao programa e ao 

conteúdo de Matemática. 

 Em sua pesquisa Gils (2010) buscou investigar as contribuições da perspectiva 

da Etnomatemática para a Educação de Jovens e Adultos e para a formação de 

professores. O autor realizou um estudo de caso com um grupo de professores de 

Matemática, da zona oeste do Rio de Janeiro, integrantes do Programa de Educação de 

Jovens e Adultos (PEJA) da Secretaria Municipal de Educação deste estado. O trabalho 

apontou a necessidade de reflexão sobre as práticas dos professores desse Programa, 

apontando para uma formação mais específica destes, tomando como referência as 

reflexões sobre os saberes docentes e discentes e a importância destes para os estudos 

em educação matemática. Através da pesquisa o autor apontou seis temas de análise: As 
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marcas da formação inicial para as práticas docentes na EJA; O descompasso da 

formação inicial para os professores da EJA; O papel do professor na permanência e 

interesse dos alunos da EJA; Legitimando saberes em via de “mão-dupla”; Falando a 

mesma língua; e, Contribuições da formação continuada para a prática docente na EJA. 

Apesar do trabalho desse autor não está ligado diretamente para o material didático, a 

sua pesquisa contribuiu para entender a reflexão do professor dentro da sua prática em 

sala de aula. 

 O trabalho de Santana (2011) procurou tomar conhecimento dos critérios de 

avaliação do livro didático utilizados na Ficha de Avaliação do PNLD EJA 2011. A 

partir da investigação histórica, e ainda, da compreensão dos critérios presentes na Ficha 

de Avaliação a autora realizou um estudo de caso analisando o material didático 

impresso de Matemática utilizado nas salas de aula do PEJA baseado nos critérios de 

avaliação do livro didático do PNLD EJA 2011. A análise realizada possibilitou a 

compreensão da especificidade do material impresso de Matemática do PEJA; onde 

percepção da presença de atividades que favorecem a articulação de saberes 

matemáticos escolares e saberes provenientes das práticas sociais dos alunos jovens e 

adultos, bem como a verificação de alguns erros conceituais e a existência de 

propaganda mercadológica. A pesquisa também indicou que a elaboração coletiva de 

material didático contribui na formação continuada de professores. 

 Também tivemos contato com pesquisas do campo da etnomatemática, através 

do Grupo de Pesquisas em Etnomatemática da Universidade Federal Fluminense. O 

contato com as pesquisas do grupo possibilitou compreender caminhos e relações entre 

a etnomatemática e a educação de jovens e adultos apontando contribuições para os 

questionamentos da pesquisa 

 D ́Ambrosio (2000) aponta que a etnomatemática procura entender o 

conhecimento matemático das culturas periféricas (saber e fazer), procurando entender 

o ciclo criado da geração, da organização intelectual, organização social e difusão desse 

conhecimento. Em suas palavras,  

A etnomatemática se encaixa na reflexão sobre a descolonização 
e a verdadeira abertura de possibilidades de acesso para o 
subordinado, para o marginalizado e para o excluído. A 
estratégia mais promissora para a educação nas sociedades em 
transição da subordinação para a autonomia é restaurar a 
dignidade de seus indivíduos, reconhecendo e respeitando suas 
raízes. Essa é, no meu pensar, a vertente mais importante da 
etnomatemática. (D ́AMBROSIO, 2000, p. 9)  
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 Essa vertente possui uma ligação direta à educação de jovens e adultos, por ser 

considerada uma clientela majoritária dessa modalidade de educação constituída de 

pessoas marginalizadas da sociedade, social, econômica e culturalmente. O possível 

reconhecimento de suas próprias raízes, possibilitado pela investigação etnomatemática, 

fornece um referencial para esse indivíduo, que o fortalece cultural e emocionalmente. 

 Segundo Fantinato (2011) a etnomatemática estuda os processos de produção do 

conhecimento matemático, ou seja, investiga não apenas os saberes de um dado grupo 

cultural como suas formas de construção. Essa construção, notadamente no caso dos 

alunos adultos, acontece em contextos externos à escola, como o local de trabalho ou de  

moradia. 

 O aluno de EJA, merece ser visto como um indivíduo inserido em um meio 

cultural distinto, e não apenas como “mais um aluno de EJA”. Podemos considerar 

então, a relação cidade de origem do aluno/educação adquirida através de experiências 

vividas/educação escolar, assim explorando suas raízes culturais. Esse aluno deixa de 

ser, então, um aluno e passa a ser o aluno, sendo visto como uma pessoa com registros 

culturais, que são de extrema importância para seu aprendizado. Os trabalhos de Domite 

(2011), Fantinato (2014) tem se preocupado em apresentar a relação entre da 

etnomatemática para a educação de jovens e adultos. 

 Domite (2011) aponta que uma das principais buscas da etnomatemática é ouvir 

a voz dos sujeitos dos grupos estudados, ou seja, a legitimação dos conhecimentos dos 

outros e de seu modo de interpretar matematicamente a realidade. Segundo a autora a 

formação de professores pela via da etnomatemática pode ser um caminho, que ao trazer 

para as discussões os conhecimentos primeiros dos alunos de EJA, passe a incluir o 

educando de modo contextualizado e consequentemente auxilie na construção da 

identidade própria do educador matemático da educação de jovens e adultos. Envolve 

uma “tentativa de tornar o professor e a professora de matemática mais disponíveis para 

conhecer mais intimamente o aluno e a aluna, em suas especificidades como condições 

socioeconômicas, preferências, situação familiar, conhecimentos anteriores intelectuais, 

artísticos, entre outros) que faz parte do seu grupo-sala. ” (DOMITE, 2011, p. 428). 

 Um aspecto que alunos de EJA trazem consigo são suas raízes culturais, que não 

podem ser excluídas ou simplesmente ignoradas. Como educadores devemos enxergar a 

pluralidade cultural dos alunos como algo importante de ser valorizado no trabalho 

pedagógico da EJA, podendo-se explorar esses temas culturais, despertando assim um 

ânimo maior nos alunos, e deixando que troquem suas experiências, que as discutam, 
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que reconheçam semelhanças e diferenças entre elas. E é assim que começo a perceber 

as relações entre a EJA e a etnomatemática. 

 Segundo Fantinato (2014) problematizar a articulação entre os saberes 

matemáticos do cotidiano e os saberes da cultura escolar é uma questão complexa, que 

muitas das vezes é interpretada de modo equivocada pelo professor. A reflexão sobre 

essa questão muito presente na EJA, possibilita refletir sobre o trabalho pedagógico, 

podendo construir aprendizagens significativas e que atribuem mais poder e domínio 

tanto ao educando, sobre seu próprio processo de aprendizagem, quanto ao professor, 

sobre seu exercício profissional. 

 Através das pesquisas realizadas podemos observar que a etnomatemática já 

vem contribuindo, e certamente continuará contribuindo, com informações sobre os 

processos de geração e implementação dos conhecimentos, dos grupos constituintes 

dessa parcela tão desfavorecida da população. Ainda resta muito a ser feito nessa 

procura por caminhos que de fato tornem a educação de jovens e adultos trabalhadores 

mais democrática, mas podemos destacar o avanço na criação de espaços em sala de 

aula graças a essa vertente. 

 

3.2.3 Os Saberes Construídos nas Práticas Sociais do Cotidiano de Jovens e 

Adultos e os Saberes Matemáticos Escolares 

 
 Ao ter contato com as pesquisas dentro da EJA, um termo que encontramos com 

bastante frequência é "trazer o cotidiano para a sala de aula para EJA". Essa ideia é 

muito presente na área da Educação é a ideia de que o ensino deve partir da realidade 

dos alunos (Fantinato 2014). O termo partir da realidade do aluno assumi várias versões, 

tais como, partir do cotidiano, do dia a dia, do contexto, dos saberes prévios dos 

educandos, em primeiro momento a fala utilizada assume sinônimos, mas na verdade 

apontam visões diferentes de homem, mundo, de aprendizagem ou conhecimento. 

Apesar de ter igualdade de opiniões na Educação Básica de uma maneira geral, este 

discurso é muito presente na EJA em seus diferentes meios seja nos autores, nas 

políticas públicas e até mesmo na legislação especifica da modalidade. Segundo o 

Parecer n.º11/2000, Brasil (2000a):                           

A flexibilidade curricular deve significar um momento de 
aproveitamento das experiências diversas que estes alunos 
trazem consigo como, por exemplo, os modos pelos quais eles 
trabalham seus tempos e seu cotidiano. A flexibilidade poderá 
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atender a esta tipificação do tempo mediante módulos, 
combinações entre ensino presencial e não–presencial e uma 
sintonia com temas da vida cotidiana dos alunos, a fim de que 
possam se tornar elementos geradores de um currículo 
pertinente. (BRASIL, 2000a, p.61). 

 

 Entendemos que o uso do cotidiano possa a ser uma ferramenta favorável para o 

ensino e aprendizagem de adultos, mas precisamos compreender o que realmente é 

apropriar-se dessa característica para o ensino ou até mesmo para a composição de 

material didático. Fantinato (2007) aponta que o entendimento e maneira de fazer a 

ponte dos problemas é fundamental para entender o tipo de realidade, pois uma 

apropriação equivocada de tais "problemas" aparentando ser do "mundo real" 

supostamente com a intenção de relacionar experiências escolares com a vida de fora da 

escola. Mas eles têm pouco em comum com aquela vida. São problemas escolares, 

encobertos com um fino verniz de associações com o ‘mundo real’. A matemática 

envolvida na sua solução é a matemática escolar, de pouco uso em outro lugar que não 

se já a escola. 

 Ao olharmos para o material didático da EJA precisamos entender que tipo de 

possíveis concepções foram construídas para trazer a realidade do aluno para ensinar a 

matemática presente no material. Schneider (2014) em sua pesquisa sobre à ideia de 

“partir das vivências ou das experiências do aluno” destacou duas ideias presentes: 

"Partir da vivência deles [alunos de EJA] é melhor para ele entender o conteúdo e até 

abstrair" e "Trabalhar com coisas da vida deles [alunos de EJA] para eles trazerem 

aqueles conteúdos para a sala de aula". 

 Ao olhar o modo de "Partir da vivência deles [alunos de EJA] é melhor para ele 

entender o conteúdo e até abstrair" Schneider (2014) apontou que nos discursos sobre a 

importância das vivências dos alunos adultos da EJA, emerge um sujeito social e 

cultural. Entretanto, no acontecimento da sala de aula, esse sujeito, o educando, deve 

dar lugar ao estudante, que deve tornar-se aluno num processo, no qual o sujeito suposto 

nas orientações curriculares, no material didático, ou ainda nos discursos sobre a 

matemática na EJA, deve corresponder às suposições sobre (e comportar-se como) 

aprendiz. O conflito, de um lado, um possível aluno da EJA, presente nos diferentes 

discursos sobre os saberes da vida,e, de outro lado, os discursos que a matemática da 

EJA incorpora, e ainda, um outro fator: esses indivíduos são adultos e, de certa modo, 

em sua caminhada de se tornarem estudantes e aprendizes, devem tomar a posição, de 
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uma identidade estabelecida na escola de EJA, no qual o seu tempo de adulto, a sua 

idade, a sua experiência, a sua vivência, devem moldar-se aos propósitos educativos da 

escola. 

 Segundo Schneider (2014) o "Trabalhar com coisas da vida deles [alunos de 

EJA] para eles trazerem aqueles conteúdos para a sala de aula” são evocados nas 

abordagens quanto à aprendizagem da matemática escolar, atribuindo à convocação dos 

conhecimentos advindos da experiência dos alunos adultos o de instrumento facilitador 

para a aprendizagem em matemática que motivam mais o aluno de EJA para essa 

aprendizagem na escola. De certo modo, assumir que adultos na EJA aprende 

matemática baseando-se nas suas experiências de vida é uma posição que se pode 

referenciar naquele legado da educação popular e das concepções freireanas sobre a 

educação das pessoas adultas. Entretanto, quando essa posição se justifica pela falta de 

uma competência necessária para a aprendizagem de matemática. Parece uma noção de 

conhecimento evolutivo, segundo a qual o recurso à experiência concreta se refere ao 

infantil, ao inicial. Desse modo, denuncia a compreensão de que seria necessário 

reiniciar no adulto pouco escolarizado o seu processo de desenvolvimento, “pela sua 

experiência”, “desde o concreto”. 

 Através da pesquisa de Schneider (2014) podemos ter a ideia de que ao trazer a 

matemática da vida para o mundo escolar de EJA aplica ao aluno adulto de EJA como 

aquele que tem um aspecto cultural que deve ser considerado. Entretanto, o ponto de 

vista pela qual se considera o tal aspecto cultural coloca o aluno como aquele que terá 

dificuldades em conciliar, ou ao menos relacionar, a sua cultura com os conteúdos mais 

sofisticados dentro da sala de aula da escola. 

 Em resumo, estabelecer ou relacionar saberes das práticas cotidianas com 

saberes escolares é uma tarefa bastante complexa, devido a fatores variados. Dentro 

desses fatores podemos colocar em primeiro lugar, porque é muito difícil identificar o 

que constituem os saberes matemáticos de jovens e adultos, porque se trata de um grupo 

extremamente diverso do ponto de vista etário, étnico, religioso, geográfico, e de 

experiências anteriores, sejam estas profissionais, domésticas ou mesmo escolares. 

 A realização de investigações dentro desse tema tem esclarecido dúvidas e 

apontando erros antes não visto que precisam ser cada vez mais tratados nos ambientes 

de EJA e tem possibilitado abrir um novo caminho para entender esse termo que é visto 

e parece estar “naturalizado” (DUARTE, 2009). 
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3. 3 A Andragogia e a Construção da Aprendizagem do Adulto 

 
 Num mundo atual em constante transformação a educação de jovens e adultos 

assume uma importante relevância que exige da população adulta uma participação 

social cada vez mais ativa e reflexiva. A maneira de se ensinar adultos é diferente da 

ação pedagógica, cujos princípios educacionais, introduzidos na sociedade no século 

VII, têm como base o ensino para a educação de crianças. 

 De forma diferente das crianças, que vivenciam a cada dia novas experiências, 

as pessoas jovens e adultas já acumularam vivências e aprendizagens prévias.  Não se 

pode negar o fato de que elas continuam aprendendo, muitas das vezes através das 

diferentes situações do dia a dia, que de certo modo as excluíram da sociedade 

produtiva. Têm, pois, necessidade de reconstruir seus conhecimentos, habilidades, 

valores e competências, tendo como parâmetro o seu conhecimento acumulado 

socialmente e sistematizado, inseridos no modo da sociedade globalizada. O processo 

educativo das pessoas adultas tem, portanto, como constituição fundamental um 

processo de inclusão social. 

 As pessoas adultas têm vivências diversificadas de vida, rotinas de atividades 

muitas vezes já estabelecidas, têm interesse em aprender um assunto que possui certa 

relevância imediata para sua vida pessoal ou sua carreira profissional. Na maioria das 

vezes o seu aprendizado tem como centralidade os problemas, muito diferente das 

experiências ao qual as crianças vivenciam. Os adultos pertencem a uma sociedade 

organizada, diversificada em necessidades e conhecimentos e, como as crianças, se 

confrontam com desafios que surgem no dia a dia, procuram administrá-los e solucioná-

los de maneira que consideram de forma adequada. 

 Enquanto a criança de certa forma ainda está construindo suas estruturas de 

conhecimento, o adulto já desenvolveu muitas delas, porém de certa forma, esse 

desenvolvimento não seguiu a partir da escola tradicional, sistematizada para toda a 

sociedade. O período escolar é marcado como o ensino de conteúdos científicos, 

habilidades, competências e valores, dando forma em seu conjunto a um coletivo 

cultural. Um adulto que nunca ou pouco frequentou a escola, desenvolveu outros 

métodos, procedimentos diferenciados daqueles ensinados na vida escolar e obteve 

experiências e vivências ao longo de suas práticas de vida e convívio social. Segundo 

Santos (2004), "essas pessoas encontram um universo escolar todo próprio quando 
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retornam à escola, então buscam refazer suas estruturas já construídas, reconstruindo-as 

agora sob a lógica científica sistematizada e convencionada pela escola". 

 Estas evidências levantadas permitem verificar características essenciais e 

fundamentais de um aluno adulto, como: a aceitação de responsabilidades, o predomínio 

da razão e o equilíbrio da personalidade. Santos (2004) aponta que esse adulto que 

procura as escolas após longo tempo fora dela (às vezes nunca a frequentou) espera 

encontrar no ensino um diálogo produtivo com suas vivências e experiências, currículo 

motivador, professores e metodologias diferenciadas. Para frequentar turmas de EJA é 

exigida uma idade mínima e o jovem e o adolescente possuem diferenças quanto a esse 

aspecto. Fantinato (2013) aponta como exemplo da idade do adulto o Sistema de 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) de Portugal, que 

permite que o adulto com idade igual ou superior a 18 anos com habilitações escolares 

inferiores ao 4º, 6º, 9º ou 12º ano, possa requerer certificação que corresponda ao nível 

escolar que lhe falta. Para obter a certificação equivalente ao nível secundário (12º ano) 

um dos pré-requisitos é possuir três anos de experiência profissional. Segundo Knowles, 

Holton & Swanson (1998), 

 

Poucos estudos e pesquisas foram realizados sobre a educação de 
adultos, apesar de que, na Antiguidade, os grandes mestres Confúcio, 
Lao Tse, Sócrates, Aristóteles, Platão, eram professores de adultos e 
desenvolveram outro conceito de ensino-aprendizagem, 
diferentemente do modelo pedagógico atual, que domina a educação 
formal de hoje. Esses grandes mestres entendiam a educação como um 
processo de investigação mental e não como recepção dos conceitos 
transmitidos de forma passiva. (KNOWLES, HOLTON & 
SWANSON, 1998, p. 38, tradução nossa) 

 

 Santos (2004) aponta que conceituar uma pedagogia para adultos é bastante 

difícil.  Em primeiro lugar, a palavra pedagogia, etimologicamente, significa a arte de 

ensinar/conduzir crianças, por isso destinada a essa faixa etária. Em segundo lugar, a 

metodologia parte de pressupostos teóricos, também específicos para esta idade. O 

objetivo fundamental deste ensino é a preparação global da criança para a sociedade 

adulta, isto é, a formação da cidadania. 

 Diferente de uma sala regular, a EJA requer outros olhares, já que é um local 

destinado ao público adulto. Para tanto, é necessário buscar conhecimento e meios para 

pode trabalhar com esse público, seja dentro da sala de aula ou através do material ao 

qual é destinado. Nesse cenário surgiu o tema Andragogia, um tema que não tem sido 
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muito explorado ou estudado no país, assim como alguns temas relacionados à 

Educação de Jovens e Adultos, mas apresenta princípios que atraem princípios de 

ensino e aprendizagem para esse público. 

 Knowles (1970) definiu a Andragogia como a arte ou ciência de orientar adultos 

a aprender. Com origem grega, a palavra "andragogia" tem como significado andros- 

adulto e gogos-educar. Essa definição vai contra a de Pedagogia, do grego paidós, 

criança, que se refere à educação de crianças. A Andragogia é a arte de ensinar adultos, 

sendo um modelo de educação que busca compreender o adulto dentro da escola, 

rompendo com aqueles padrões apresentados pela Pedagogia. A Andragogia 

corresponde à ciência que estuda as melhores práticas para orientar adultos a aprender. 

É preciso considerar que a experiência é a fonte mais rica para a aprendizagem de 

adultos. Estes, por sua vez, são motivados a aprender conforme vivenciam necessidades 

e interesses que a aprendizagem satisfará em sua vida. 

 Knowles (1970) aponta que o modelo andragógico baseia-se nos seguintes 

princípios: 

1. Necessidade de saber: adultos carecem saber por que precisam 
aprender algo e qual o ganho que terão no processo; 
2. Autoconceito do aprendiz: adultos são responsáveis por suas 
decisões e por suas vidas, portanto querem ser vistos e tratados, pelos 
outros, como capazes de se autodirigir; 
3. Papel das experiências: para o adulto, suas experiências são a base 
de seu aprendizado. As técnicas que aproveitam essa amplitude de 
diferenças individuais serão mais eficazes; 
4. Prontidão para aprender: o adulto fica disposto a aprender quando a 
ocasião exige algum tipo de aprendizagem relacionado a situações 
reais de seu dia a dia; 
5. Orientação para aprendizagem: o adulto aprende melhor quando os 
conceitos apresentados estão contextualizados para alguma aplicação 
e utilidade; 
6. Motivação: adultos são mais motivados a aprender por valores 
intrínsecos: autoestima, qualidade de vida, desenvolvimento. 
(KNOWLES, 1970, p. 84) 
 

 Observa-se que na Andragogia a aprendizagem é focada mais naquilo que é 

necessário à vivência do aluno na sociedade, com propostas de atividades que envolvem 

ações do cotidiano que irão ajudá-lo a enfrentar problemas reais (surgidos na vida 

pessoal de qualquer ser humano), uma vez que é centrada na aprendizagem e não 

somente no ensino.  

 Nogueira (2004) revela, através do quadro a seguir, as diferentes formas de 

ensino-aprendizagem que compreendem a Pedagogia e a Andragogia. 
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 Oliveira (2011) aponta que o indivíduo adulto, quando está diante de uma 

situação em que se vê obrigado a fazer algo, pode sentir-se oprimido, fazendo a 

transmissão de conhecimento ser prejudicada. No modelo andragógico de educação, o 

professor norteará o aluno a estudar com mais liberdade, porém com responsabilidade. 

Isso porque, assim, ele será capaz de interpretar as situações em que vive baseado em 

sua própria experiência de vida. 

 Segundo Knowles (2005) o comportamento do aprendiz possui uma variação de 

acordo com a aprendizagem e que as diversas situações da vida interferem também no 

modelo de aprendizagem. Uma das principais características da EJA é as diversas 

experiências que o adulto possui, e essas experiências passadas e atuais ajudam a 

formatar a aprendizagem, sendo que o contexto da vida real, motivados pela 

aprendizagem para solucionar problemas proporciona um ambiente diferente de 

aprendizagem. 

 Considerando a Andragogia, o conteúdo deve ser proposto e não imposto e o 

projeto de aprendizagem voltado para as necessidades do aprendiz. O método deve 

despertar a necessidade de instruir, onde a sua participação, como cidadão integrado na 

sua sociedade partindo de elementos que compõem a realidade do aprendiz. Desse 

Quadro 03: Formas de Ensino-Aprendizagem que Compreendem a Pedagogia e a Andragogia 

Fonte: NOGUEIRA (2004, p. 04). 
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modo o papel do professor como é tradicionalmente conhecido, deve ser revisto. Os 

alunos adultos são conscientes de suas experiências e habilidades, e determinam um 

maior envolvimento no processo de aprendizagem. O professor deve transformar em um 

agente de transformação. 

 

3.4.1 Andragogia: Um Possível Avanço Pedagógico ou “Pedagogia de Resultados” 

na Educação de Jovens e Adultos. 

 
 Ao olharmos para a história da Andragogia podemos destacar sua apresentação 

em contraposição à Pedagogia e como apontam os autores (Knolwes 1970; Oliveira 

2011; Nogueira 2004), superaria as “possíveis” limitações da primeira. Aranha (2002) 

aponta que apesar dessas características, os autores ao apontar a andragogia, “parecem” 

desconhecer a pedagogia, a sua história e, principalmente, o que já se formulou de 

avançado em termos de educação de jovens e adultos no Brasil. 

 Podemos colocar como exemplo, quando apontam a Pedagogia de ser 

extremamente direta, centrando o processo de ensino-aprendizagem no professor, não 

tem conhecimento das críticas feitas ainda no século XIX, por Dewey (1974), em 

relação a escola tradicional, as tentativas, realizadas por esse educador, de procurar criar 

um novo estilo de escola, onde mantinham-se presente as atividades extra escolar do 

aluno, assim como a mudança do foco pedagógico do professor para o aluno. Segundo 

Aranha (2002), 

se os mentores da andragogia estão corretos ao apontar a necessidade 
de metodologias e processos especiais para a educação de jovens e 
adultos, desconhecem ou minimizam contribuições de educadores, em 
particular dos brasileiros como Paulo Freire (ainda que em alguns 
momentos o citem), bem como toda a tradição da Educação Popular e 
Sindical no País". (ARANHA, 2002, p. 08) 
 

 Ao analisar o pressuposto da  andragogia estabelecido por Knolwes (1970), 

Canário (2008) aponta que a visão da andragogia como uma perspectiva original e 

“revolucionária” da situação educativa, torna-se bastante limitada se considerar o seu 

caráter simplificador, dicotômico e normativo sobre a ação educativa. Segundo Osório 

(2003) ao se construir um contraponto a uma pedagogia escolar tradicional, converte-se 

fundamentalmente numa teoria específica da "aprendizagem adulta". 

 Esta oposição entre a pedagogia e a andragogia apresenta-se, de certo modo, 

convencional, sendo sensato diferenciar os métodos variados de formação, onde Canário 

(2008) aponta que a "multiplicidade combinatória deverá corresponder à diversidade 
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dos públicos jovens, adultos e crianças". Esta diferença, em particular a oposição 

maniqueísta estabelecida entre a andragogia e a pedagogia é reforçada, como refere 

Canário (2008), por Knowles, ao considerar o modelo pedagógico idealista, enquanto 

que o modelo andragógico se apresenta como "um sistema conta hipóteses". 

 Osório (2003), na sua compreensão, não perspectiva a idade como fator decisivo 

para a criação de uma independência no processo de aprendizagem, uma vez que a 

educação e formação de adultos deverá ter em atenção elementos gerais da 

fundamentação educativa e também de outros elementos próprios do seu campo. Desta 

forma, esse mesmo autor aponta que “(…) o conhecimento e a fundamentação da 

educação de adultos devem contemplar os elementos gerais da educação, assim como os 

próprios, sem com isso optar por uma disciplina especifica como a proposta por 

Knowles e outros autores”. 

 Podemos observar que assim, a solução não passaria por uma construção de 

aprendizagem adulta, pois tanto as crianças como os adultos são independentes (em 

diferentes graus, mas não em diferentes naturezas) e inovadores nos processos que 

utilizam Knowles não é indiferente aos limites radicais entre os dois modelos, já que o 

modelo pedagógico constituiu uma parte do modelo andragógico: “o modelo 

pedagógico é um modelo ideológico que exclui todas as hipóteses andragógicas, 

enquanto que o modelo andragógico é um sistema de hipóteses que compreende as 

hipóteses pedagógicas” (CANÁRIO, 2008, p. 134). Este breve panorama suporta a ideia 

da construção de uma "teoria de aprendizagem", em que os mesmos princípios seriam 

válidos para diferentes públicos alvos, principalmente no que se refere à sua faixa etária, 

denunciando um possível erro a criação de um processo de aprendizagem adulto. 

 Entre críticas e discussões, a proposta de Knowles contribuiu, de certa forma, 

para a abertura a uma teorização e prática diferentes no modelo escolar compensatório. 

Desta forma, segundo Canário (2008) a contribuição principal da andragogia relevou-se, 

exatamente, no encorajamento de práticas de educação alternativas que permitiram uma 

crítica, um enriquecimento e uma superação da forma escolar.  

 De certa forma, Canário (2008) afirma que para se sair do impasse a que o 

conceito de andragogia se alicerçou, é necessário, e só assim será possível, a criação de 

uma nova epistemologia de aprendizagem do adulto, que segundo Nizet e Bourgeois 

(2005), tenha em conta o funcionamento e desenvolvimento humano. 

 Ao olharmos para a andragogia podemos observar em suas ideias características 

que possam contribuir para a aprendizagem do adulto. Entretanto, na pesquisa realizada 



70 

 

podemos observar que a andragogia nada diz quanto ao acesso limitado ao saber 

científico, à valorização de sua cultura, ao reforço a ser dado a eles, em seu processo 

formativo, como sujeitos históricos, dotados de direitos e de vontades. Pode-se 

argumentar que não são essas as preocupações dos propositores da andragogia, voltados 

mais para o aprimoramento dos procedimentos técnico-pedagógicos que melhor se 

adapta aos objetivos do meio. Mas, esse posicionamento ajuda a questioná-los uma vez 

que pretendem a elaboração de algo mais avançado para a educação de adultos, em 

contraposição às formulações já acumuladas pela pedagogia. 

 Portanto, a andragogia possui contribuições para a educação de adultos, mas é 

preciso atenção frente a suas atuais características e preocupações, para não ser uma 

composição de um conjunto de definições e metodologias, com forte influência dos 

esquemas organizativos e marcada pelo imediatismo no que deve ser trabalho, com uma 

visão restrita do processo educacional e da educação como um todo (ARANHA, 2002). 

 

3.4 O Conceito de Competências e Habilidades na Educação 

 
 Ao depararmos com os programas ENCCEJA e NOVA EJA tivemos contato 

com o termo competência e procurando esclarecer as concepções acerca desse tema 

desenvolvemos essa pesquisa. Na atualidade onde ocorrer cada vez mais o avanço da 

tecnologia, evidencia-se cada vez mais a necessidade de delinear as relações entre o 

conhecimento e o trabalho. Segundo os PCN (BRASIL, 1996):  

Trata-se de ter em vista a formação de estudantes em termos de 
capacitação para a aquisição e o desenvolvimento de novas 
competências, em função de novos saberes que se produzem e que 
demandam um novo tipo de profissional, que deve estar preparado 
para poder lidar com novas tecnologias e linguagens, capaz de 
responder a novos ritmos e processos". (BRASIL, 1996, p.02). 

 

 Trabalhar com a construção de competências pode ser um possível caminho para 

uma organização de uma escola mais qualificada, aquela capaz de mobilizar 

conhecimentos adequados para o enfretamento das mais diversas situações impostas 

pela vida. Morin (2001) na sua proposta de reforma do pensamento levanta problemas 

em questão da articulação de saberes e coloca como proposta uma ruptura com a 

extrema separação entre as disciplinas evidenciando que mais vale uma cabeça bem-

feita do que uma cabeça cheia de conhecimentos desarticulados. Para Fleury (2001), 
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O conceito de competência é pensado como conjunto de 
conhecimentos, habilidades e atitudes (isto é, conjunto de capacidades 
humanas) que justificam um alto desempenho, acreditando-se que os 
melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e 
personalidade das pessoas". (FLEURY, 2001, p. 185). 

 

 Ao olharmos as principais caracteristicas que compõem as prospostas 

curriculares em seus muitos aspectos, originadas no movimento de reforma, em grande 

quantidade, nas últimas décadas do século XX, identificamos a adoção do currículo por 

competências. O próprio ENCCEJA carrega isso em seu nome, já o programa NOVA 

EJA e PEJA apesar de não ter o nome inscrito em seus siginificados demonstram 

preocupações em suas concepções sobre essa questão. 

 As competemcias, segundo Mello (1999) e o Relatório Jacques Delors (2001) 

são apresentadas como um novo paradigma ou como pilares da educação, adquiriram 

presença marcante nas propostas curriculares ao longo das décadas, embora podemos 

constatar, em torno da adoção do conceito, uma grande discussão sobre a propriedade, 

ou não, de seu uso na educação. 

 O conceito de competências possui um carater polissêmico abordado por 

diferentes autores (ISAMBERT-JAMATI, 1997; MARANDUBA, 1981; 

PERRENOUD, 1999; ROPÉ & TANGUY, 1997; SÉRON, 1998), gerando um extenso 

debate no campo da educação. Ropé e Tanguy (1997) interpretam que essa polissemia é 

coerente com os variados usos do conceito, que acabam por não permitir sua definição 

conclusiva. Entretanto, se podemos falar que existe um determinado acordo sobre algo 

em torno do conceito de competência, esse acordo se faz respeito das inúmeras 

possibilidades de entendimento do termo. Embora isso venha a representar uma 

possibilidade de diálogo aberto, também pode nos fazer pensar em uma impossibilidade 

de entendimento, caso não haja dos meios envolvidos, um incentivo de pesquisar, para 

além do siginificado estrito da palavara aquilo que ela representa no campo simbólico, 

principalmente, quais os sentidos que vêm sento atribuidos a ela na composição do 

currículo. Os usos que se faz dela, nas mais diferentes esferas de atividades, como a 

economia, o trabalho, a educação e a formação, permite uma grande variedade de 

sentidos. 

 Embora nosso objeto de pesquisa seja o currículo de matemática, uma série de 

relações com os campos acima identificados se torna de importância para o tema, uma 

vez que o discurso pedagógico oficial vem buscando associações com ações que 

relacionam ao trabalho e à vida. 
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3.4.1 A Polissemia no Conceito de Competências 

 
 O conceito de competênias conserva em si mesmo variados sentidos, os autores 

pesquisados, além de exporem aspectos da utilização do conceito em educação, 

reconhecendo o emprego anterior do conceito, mesmo que de forma menos difundida e 

com sentido e uso diverso do atual, há muitas décadas atrás. 

 Segundo Ricardo (2010) as discussões sobre um ensino por competências, tanto 

na formação geral como na profissional, ensino, currículo, surgem nas décadas de 1960 

e 1970, segundo Ropé e Tanguy (1997), dependendo de cada país. Ropé e Tanguy 

(1997), desde o início, a noção de competências esteve associada à ideia de formação e 

tende a substituir a noção de saberes na educação geral e a noção de qualificação na 

formação profissional, embora não sejam sinônimos. Uma interpretação incial para as 

competências seria a de uma qualificação acrescida de um saber-fazer, incluindo-se 

atitudes do empregado no ambiente de trabalho. 

 Therrien e Loiola (2001) apontam um ressurgimento do conceito competência na 

pedagogia, embora não se utilizem da análise da recontextualização desse conceito, ao 

afirmarem que a noção de competência voltou a se fazer presente no mercado das idéias 

pedagógicas. Segundo Perrenoud (2001), as definições a propósito da noção de 

competência podem representar perspectivas teóricas divergentes, por se tratar de um 

conceito muito requisitado e discutido. Esse autor ainda afirma que: 

 
A abordagem por competências é entendida de formas muito diversas 
e, às vezes, chega a ser mal-entendida. Manuseiam-se expressões 
polissêmicas, conceitos pouco estabilizados e ataca-se um enorme 
problema: as finalidades e os conteúdos do ensino. Não é nada 
anormal, pois, que se confronte uma imensa diversidade de 
concepções da cultura e da escola, umas explícitas e construídas, 
outras intuitivas e esboçadas. (PERRENOUD, 2001, p. 84). 

 

 Perrenoud tem sido um dos autores que mais vem utilizando na educação o 

conceito de competências. No Brasil, em três anos, considerando o período que vai de 

1999 até o primeiro semestre do ano 2002, Perrenoud teve dez de seus livros traduzidos 

e editados. Sua presença em eventos exerce uma forte influência, no campo da 

educação, especialmente entre os educadores do ensino fundamental que vêm citando 

seu nome como o de uma importante referência sobre o assunto. 

 Ropé e Tanguy (1997) apontam que para compreender as mudanças que o uso 

do conceito de competências vêm indicando, faz-se necessário uma problematização do 
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conceito, considerando sua construlção pelas práticas científicas e sociais, onde a "fim 

de evidenciar a natureza dos processos que engendram tais mudanças e dizer se estamos 

diante de novas configurações ou se as configurações anteriores se apresentam sob 

novas roupagens" (ROPÉ E TANGUY, 1997, pg. 09). 

 Essa posição aponta a tese de que não há um novo paradigma, no sentido de algo 

que anteriormente não existia, mas sim, como algo que surge no discurso pedagógico 

com novos sentidos, mesmo que não tenha deixado de possuir alguns dos significados 

atribuídos em tempos passados, nos diferentes campos, especialmente no currículo 

escolar. Ropé e Tanguy (1997) apontam a existência de um deslocamento de sentido 

entre os conceitos de: saberes, qualificação e competências é indicador de um processo 

de recontextualização. 

 Segundo Manfredi (1998), no campo da formação profissional, uma mudança do 

uso do conceito de qualificação, vinculado á esfera do trabalho, pelo de competências, 

vinculado à esfera do ensino-aprendizagem, da cognição e da linguagem humana. Essa 

mesma autora destaca,  

Em que medida se está diante de novas configurações ou se trata de 
configurações anteriores com uma nova roupagem? Em outras 
palavras, como e por que tais expressões estão sendo ressignificadas? 
Quais sentidos e interesses tais ressignificações revelam? 
(MANFREDI, 1998, p. 07) 

  

 Ramos (2001) também destaca e defende a ocorrência de um deslocamento 

conceitual entre os conceitos de qualificação e competências. Para a autora, esse 

deslocamento não significa uma substituição plena de um conceito pelo outro (Ramos, 

2001, pg. 53). O que Ramos sustenta é que há entre os dois conceitos uma aproximação 

somente em uma de suas dimensões, a experimental. 

 Séron (1998) é outro autor que destaca o caráter polêmico do conceito de 

competências. Ele argumenta, no entanto, que se existe um denominador comum entre 

as diversas posições acerca do conceito é o de que as competências parecem tratar-se do 

conhecimento prático aplicado (know how, o saber-fazer) e seu caráter individual 

 Ropé e Tanguy (1997) apontaram o caráter de conhecimento prático, onde 

destacram ser a competência inseparável da ação e por isso, a competência é um 

atributo que só pode ser apreciado e avalidado em uma situação dada. 

 Em relação a individualidade caracteristica dos processos educativos baseados 

nas competências, Ropé e Tanguy (1997) vão apontar sua presença nos processos de 

formação, avaliação e nos chamados balanços de competências, criticando que: 



74 

 

 

Essa “individualização” não é isenta de paradoxos. Para identificar e 
medir essas especificidades individuais, utilizam-se referenciais 
padronizados em que cada um, supostamente, executa uma série de 
“microtarefas”, a fim de resolver o problema levantado em uma dada 
situação; porém o caráter abstrato dos referenciais11 de emprego e dos 
referenciais de formação não dá conta da verdadeira especificidade da 
tarefa a realizar. Um referencial pode, frequentemente, e sem maiores 
dificuldades, ser substituído por um outro referencial. Onde se 
encontram, então as especificidades das competências individuais? 
(ROPÉ E TANGUY, 1997, p. 202). 

 
 Isamber-Jamati (1997), em uma pesquisa que analisou o emprego do conceito de 

competências em um periódico francês de formação profisisonal, pode verificar que o 

termo mantém como traço comum a polissemia, embora também tenha verificado que, 

nos anos 1970, o uso do conceito por pesquisadores do campo das ciências sociais 

(destacando-se os sociólogos) e da psicologia foi considerado raro, enquanto que nos 

anos 1990, ao contrário, foi frequente, sendo maior a produção de textos com a 

utilização desse conceito por psicólogos. Em sua pesquisa Isambert-Jamati (1997) 

criticou os pesquisadores que vêm se utilizando do conceito de forma intensa, mesmo 

quando eles reconhecem o conceito de competências como pouco rigoroso. A autora 

indaga se tal postura produzida por um cientista "não corre o risco de causar uma certa 

confusão" (ISAMBERT-JAMATI, 1997, p. 128). Por fim, a conclusão chegada pela 

autora, após análise dos diversos períodos em que o conceito de competências foi 

empregado na revista, foi sintetizada por ela como um maremoto semântico e advertiu 

ainda que o conceito de competências   

Está no limite do senso comum e do científico, e que corre o risco de 
dar a qualquer proposição que a inclui um caráter de cientificidade. 
Muito mais do que outros, os pesquisadores de ciências humanas são 
chamados a se dirigir a profissionais que esperam deles um certo 
esclarecimento dos problemas à luz de uma visão teórica e de 
conceitos mais depurados do que os anteriores. Seria bom que, 
conscientes de sua responsabilidade, não recorressem repetidamente a 
um termo, a não ser quando fosse realmente necessário. (ISAMBERT-
JAMATI, 1997, p. 133). 
 

 Ao realizarmos a pesquisa também encontramos o reconhecimento da polissemia 

de sentidos do conceito de competência em pesquisa sobre o cirrículo da formação de 

professores. Maranduba (1981), apresenta a modalidade de formação baseada em 

competências, onde destaca como controvérsias desse tipo de formação, onde " os 

problemas relacionados à definição do termo competência e às suas diferentes 

modalidades, decorrentes de diferenças de definição, dificultam a caracterização desta 
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estratégia metodológica" (MARANDUBA, 1981, p. 16-7). Podemos observar através 

dessa citação como o conceito de competência está relacionado à questão metodológica 

do ensino. Essa autora afirma que a definição pela organização curricular orientada 

pelas competências requer "considerações que se iniciam com a definição do termo" 

(MARANDUBA, 1981, p. 28). 

 O reconhecimento do caráter de complexidade e de polêmica que o conceito de 

comeptência possui é de fundamental importância para a análise do conceito, que vem 

sendo utilizado no currículo de forma tão presente. 

 Dias e Lopes (2003) destacam como exemplo, que o currículo da formação de 

professores por competências teve, no final do século passado, grande difusão como 

eixo da reforma curricular. A intensidade com que vem sendo divulgada a idéia de 

formação dos professores por competências, surgem algumas afirmações a respeito da 

incerteza do conceito (PERRENOUD et al., 2001), da sua pouca teorização (BÉLAIR, 

2001), da profusão de terminologias relacionadas às competências que põem em dúvida 

a contribuição real 

 Diferente dos autores anteriores, o conceito de competências de Perrenoud 

(2002) se aproxima de um enfoque didático, mais especificamente para a formação 

geral. Esse autor atribui vários conceitos às competências, mas a ênfase repousa sobre a 

mobilização de recursos cognitivos. Uma dessas definições revela a diversidade de 

requisitos para se construir uma competência: Define-se uma competência como a 

aptidão para enfrentar uma família de situações análogas, mobilizando de uma forma 

correta, rápida, pertinente e criativa, múltiplos recursos cognitivos: saberes, 

capacidades, microcompetências, informações, valores, atitudes, esquemas de 

percepção, de avaliação e de raciocínio. (PERRENOUD et al., 2002, p. 19) 

 Numa outra definição, esse autor aponta que as competências são "uma 

capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiada em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” (PERRENOUD, 1999, p.7). Uma 

competência que se manifesta na execução de uma tarefa não é, portanto, a mera 

aplicação de conhecimentos memorizados, envolve também um julgamento da 

pertinência dos recursos disponíveis e sua integração com discernimento em tempo real. 

 Assim, a construção de competências é inseparável da formação de esquemas de 

mobilização, que se constituem e se consolidam em treinamentos associados a uma 

postura reflexiva. Tais treinamentos envolvem experiências renovadas e disponibilidade 

para a análise, uma vez que o mero 
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acúmulo de conhecimentos não garante sua integração e mobilização. 

 Segundo Perrenoud (1997), as competências permitem enfrentar com algum 

sucesso as situações desconhecidas porque contêm certa intuição analógica que 

possibilita a mobilização de vários recursos e experiências anteriores, a fim de obter 

uma resposta parcialmente original que seja adequada à situação. É nesse sentido que as 

competências se situam entre inovações e repetições. Entretanto, a escola impõe uma 

rotina ao trabalho do professor e ao papel do aluno, levando-os, na maior parte do 

tempo, a estratégias que objetivam apenas a aprovação em exames, o que entra em 

choque com alternativas metodológicas na perspectiva das competências 

(PERRENOUD, 1997, 1999). Dessa forma, a escola age como se a mobilização dos 

saberes se desse espontaneamente, bastando para isso a imersão do aluno na 

complexidade do mundo, para que os saberes escolares se transformem em recursos 

mobilizáveis. 

 Podemos verificar através das pesquisas realziadas por esses autores, que as 

competências têm se disseminado com muita intensidade nos últimos anos, em 

particular nos campos da educação e do trabalho. Embora podemos identificar traços em 

particular no uso do conceito nos dois campos preservando uma certa identidade, há 

resíduos de homogeneidade entre eles que talvez possam apontar a crescente utilização 

de conceito de competências e ainda a necessidade de sua difusão em um grande 

número de proposta curriculares, que formam os trabalhadores das mais diferentes áreas 

de atuação. 

 Podemos destcar entre os traços de semelhança: a) o enfoque no indivíduo e na 

sua educação como processo de formação permanente; b) o processo pedagógico com 

centralidade nos saberes práticos, da experiência, relacionados ao trabalho e, por último; 

c) grande ênfase no processo de avaliação das competências obtidas pelo aprendiz. 

 Temos que qualquer opção que se faça pela adoção de um currículo orientado 

pelas competências deve passar pela análise dos significados e sentidos, seus 

fundamentos, seus usos nos variados campos. Notamos, porém, em alguns momentos, 

que o conceito de competências vem sendo defendido, e até mesmo absorvido pelo 

vocabulário educacional, sem a consideração das muitas críticas que vêm sendo 

dirigidas ao emprego do conceito. 

 Entender a maneira como o conceito de competência é empregado é um fator 

diferencial para o contexto de ensino e aprendizagem, pois a partir como determinado 

programa ou currículo o utiliza desenvolve certas concepções. O que podemos observar 
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é a aproximação entre os campos de trabalho e educação ligada a competência é isso de 

certa forma está ligada a EJA que possui um público que acumulou conhecimentos ao 

longo da vida através de inúmeras atividades. 
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CAPÍTULO IV 

O EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE 

JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA 

 
 Instituído pela Portaria Ministerial nº 2.270, de 14 de agosto de 2002, o 

ENCCEJA “se constitui em instrumento de avaliação para aferição de competências e 

habilidades de jovens e adultos, residentes no Brasil e no exterior, em nível de 

conclusão do Ensino Fundamental e Médio” (BRASIL, 2002b). A adesão ao Exame 

pelas secretarias de Educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios é de 

caráter opcional. A Portaria aponta como os objetivos do ENCCEJA: 

I - Construir uma referência nacional de auto avaliação para jovens e 
adultos por meio de avaliação de competências e habilidades, 
adquiridas no processo escolar ou nos processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais; 
II - Estruturar uma avaliação direcionada a jovens e adultos, que sirva 
às secretarias da Educação para que procedam à aferição de 
conhecimentos e habilidades dos participantes, no nível de conclusão 
do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, nos termos do artigo 38, 
§§ 1º e 2º da Lei 9.394/96 (LDB); 
III - oferecer uma avaliação para fins de classificação na correção do 
fluxo escolar, nos termos do art. 24 inciso II alínea “c” da Lei 
9394/96; 
IV - Construir, consolidar e divulgar um banco de dados com 
informações técnico-pedagógicas, metodológicas, operacionais, 
socioeconômicas e culturais que possa ser utilizado para a melhoria da 
qualidade na oferta da Educação de Jovens e Adultos e dos 
procedimentos relativos ao Exame. 
V - Construir um indicador qualitativo que possa ser incorporado à 
avaliação de políticas públicas da Educação de Jovens e Adultos. 
(BRASIL, 2002b, p 10). 

 

O ENCCEJA utiliza-se de uma Matriz de Competências e Habilidades, com 45 

habilidades, que subsidia o estudo individual dos participantes, bem como o trabalho 

desenvolvido pelos professores no preparo dos alunos. Para auxiliar também no trabalho 

do professor, o INEP elaborou um material didático disponível em seu site composto de 

13 volumes: um livro introdutório inicial, para o Ensino Fundamental – Ciências, 

História e Geografia, Língua Portuguesa e Matemática (4 volumes do caderno do aluno 

e 2 volumes do caderno do professor) – e, para o Ensino Médio – Ciências Humanas, 

Ciências Naturais, Linguagens e Códigos e Matemática (4 volumes do caderno do aluno 

e 2 volumes do caderno do professor).  
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No Brasil, com a instituição do novo Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), a partir de 2009 o ENCCEJA Nacional passou a ser realizado visando à 

certificação apenas do Ensino Fundamental, pois a certificação do Ensino Médio passou 

a ser realizada com os resultados do ENEM. 

Segundo a Portaria N° 77 (BRASIL, 2002b), o ENCCEJA tem como um dos 

objetivos principais: 

Avaliação de competências e habilidades desenvolvidas por jovens e 
adultos no processo escolar ou nos processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais, tendo por base a Matriz de Competências e 
Habilidades especialmente construída para o exame". (BRASIL, 
2002b, p. 08) 

 

As matrizes desenvolvidas consideram, simultaneamente, as competências 

relativas às áreas do conhecimento em cinco eixos cognitivos, que apresentam as 

competências cognitivas de jovens e adultos para a compreensão e realização de tarefas 

dessas áreas. As cinco competências do indivíduo são relacionadas a: domínio de 

linguagens, compreensão de fenômenos, enfrentamento e resolução de situações-

problema, capacidade de argumentação e elaboração de propostas. 

A relação de cada uma das competências apresentadas em cada área do 

conhecimento com os cinco eixos cognitivos tem como resultado trinta habilidades que 

são avaliadas em cada prova por meio de questões objetivas e pela produção de uma 

redação. 

No ano de 2001, foi realizada a primeira edição do ENCCEJA, pensado 

inicialmente para os brasileiros que vivem no exterior. A partir de 2002, foi ampliado à 

livre adesão dos Estados e Municípios do Brasil que quisessem aplicar o novo exame a 

seus alunos da Educação de Jovens e Adultos. 

Em 2006, foi construído um banco de itens para o Exame e a Teoria da Resposta 

ao Item (TRI) foi utilizada para construir uma escala de proficiência para o Exame, 

constituindo-se um marco inicial, permitindo a comparação com os anos seguintes. 

A partir do ano de 2009, com as mudanças implantadas no ENEM, os estudantes 

que desejam obter a certificação do ensino médio por conta da idade defasada, podem 

obtê-la através da prova do ENEM. Assim, o ENCCEJA no Brasil passa a partir desse 

ano a se restringir à certificação apenas em nível fundamental em território nacional, 

pois o exame é aplicado também para brasileiros residentes no exterior tanto em 
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conclusão do nível fundamental, para jovens com mais de 15 anos, quanto em conclusão 

do ensino médio, com 18 anos completos. 

Segundo o material do ENCCEJA (BRASIL, 2002b), a oferta do ENCCEJA no 

exterior tem por objetivo proporcionar aos brasileiros residentes no exterior, 

temporariamente, a certificação equivalente ao ensino fundamental ou médio. 

O ENCCEJA é estruturado a partir de sua matriz de competências e habilidades 

que considera em conjunto, as competências relacionadas às áreas do conhecimento e as 

que expressam as possíveis possibilidades cognitivas de jovens e adultos para a 

compreensão e realização de questões, exercícios ou tarefas com essas áreas 

(competências do sujeito). A figura abaixo apresenta a Matriz de Competências 

relacionadas ao ensino fundamental. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A matriz de competências é a base comum para o desenvolvimento de questões 

para o exame e também serviu como ponto de partida para a estruturação do material 

fornecido pelo site do INEP como forma de preparação dos candidatos para o exame. 

Figura 02: Matriz de Competências ENNCEJA - Ensino Fundamental  
Fonte: Site INEP - http://portal.inep.gov.br/web/encceja/matriz-de-competencias 
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 Para o MEC (Brasil 2002b) o termo competência designa qualidade de quem é 

capaz de aprender, julgar ou resolver certo problema, ter capacidade para fazer algo, ter 

habilidade, aptidão, idoneidade. O referido termo não é originário da área da educação, 

mas dos negócios, do mundo empresarial e está inserido no contexto da crise do modelo 

“taylorista/fordista”, mundialização da economia, aumento da competição nos 

mercados, exigência de maior qualidade dos produtos, redução de custos e 

flexibilização da produção e dos vínculos do trabalho. O discurso da competência, além 

de incorporado pelas agências de formação diretamente ligadas aos setores produtivos, 

como SENAI, SENAC e outros, foi também veiculado em documentos governamentais 

e orientou as reformas de ensino do Ministério da Educação e programas do Ministério 

do Trabalho e Emprego.   

 Podemos observar que a palavra competência possui uma certa congruência em 

relação ao seu significado, em campos como do trabalho e da educação revelando 

mudanças na sociedade e na forma como um grupo social partilha certos significados. O 

termo competência, nesse sentido, não é só revelador de determinadas mudanças como 

também pode contribuir para modelar, ou seja, comparecendo no lugar de certas noções, 

ao mesmo tempo em que modifica seus significados (PERRENOUD, 2002). Nesse caso 

no campo da educação para o ENCCEJA a competência adquire uma ideia de saberes e 

conhecimento. Na figura 03 temos a relação de competências para o Ensino Médio, que 

atualmente é utilizada somente para provas realizadas fora do Brasil. 
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 A Certificação de Conhecimentos e de Saberes é mais abrangente, bem como 

extrapola o âmbito dos interesses mais específicos da empresa que busca, com 

prioridade, o reconhecimento do padrão de qualidade de seus produtos (ROPÉ E 

TANGUY, 1997).  

 Ao trabalhador também pode interessar certificar certos conhecimentos, saberes 

e habilidades ou competências para fins de habilitar-se para o mercado de trabalho. É 

preciso destacar que as competências se reduzem a uma parte dos atributos do 

trabalhador, não incluindo dimensões culturais e cognitivas fundamentais à avaliação 

das potencialidades dos sujeitos.  

 Entretanto, ao acentuar a certificação por conhecimentos e saberes, não se deve 

excluir outras dimensões que envolvem o ser humano (RICARDO, 2010), tais como: 

aprender a ser/conviver e aprender a fazer. O conceito de competência, acima referido, 

evidentemente não se aplica às novas dimensões da educação profissional e tecnológica, 

marcada pelos fundamentos científico-tecnológicos, bem como histórico-sociais, cujos 

parâmetros balizaram o longo percurso para a construção destas políticas públicas. A 

certificação de componentes profissionais não é abarcada pelo ENCCEJA que se 

restringe a certificação escolar. 

 As competências do sujeito são eixos cognitivos, que, associados às 

competências apresentadas nas disciplinas e áreas do conhecimento do Ensino 

Fundamental e Médio, referem-se ao domínio de linguagens, compreensão de 

fenômenos, enfrentamento e resolução de situações-problema, capacidade de 

argumentação e elaboração de propostas. Dessas interações resultam, em cada área, 

habilidades que serão avaliadas por meio de questões objetivas (múltipla escolha) e pela 

produção de um texto (redação). 

Figura 03: Matriz de Competências ENNCEJA - Ensino Médio 
Fonte: Site INEP - http://portal.inep.gov.br/web/encceja/matriz-de-competencias 
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 Uma forma de verificar a aplicação das competências é através das questões 

presentes nas avaliações, um exemplo é a questão abaixo extraída da prova de 2006 

aplicada para brasileiros residentes no Japão buscando a certificação do Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A questão se apresenta de forma simples, como um conhecimento básico para 

um aluno no ensino regular. Mas podemos verificar que as competências iniciais são 

trabalhadas na questão, de forma que o aluno adulto consiga assimilar seus 

conhecimentos para desenvolver a questão. 

 Apesar de as questões trabalhadas terem ligações nas competências, o nosso 

foco de pesquisa é no material que o INEP disponibiliza em seu site para que os alunos 

adultos aprendam e desenvolvam suas capacidades. 

Figura 04: Quadro de relação questão x competências 



84 

 

 Um outro fator que deve ser levado em conta é que a adesão ao ENCCEJA é de 

caráter opcional e está disponível às Secretarias da Educação (estaduais ou municipais) 

que podem efetivá-la, formalmente, mediante assinatura de um Termo de Compromisso. 

 Os documentos oficias do ENCCEJA (Brasil, 2002b) destacam que seus 

principais objetivos são em um primeiro plano: 

1°: Construir uma referência nacional de auto avaliação para jovens e 
adultos por meio de avaliação de competências e habilidades, 
adquiridas no processo escolar ou nos processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais; 
2°: Estruturar uma avaliação direcionada a jovens e adultos que sirva 
às secretarias da Educação para que procedam à aferição de 
conhecimentos e habilidades dos participantes no nível de conclusão 
do ensino fundamental e ensino médio nos termos do artigo 38, § 1º e 
2º da Lei nº 9.394/96 – Lei das Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB).  (BRASIL 2002b, p.20) 

  

 Também deve ser levado em consideração o caráter do ENCCEJA, que além de 

englobar a preocupação das habilidades e competências, tem a característica de 

certificação. Apesar de ter um material indicado para o estudo para o exame, a avaliação 

desse material não é realizada diretamente, pois não pode levar em consideração a 

aprovação durante o exame, já que o aluno pode ou não ter usado o material. 

 

4.1 A Matemática do ENCCEJA - Ensino Fundamental e Médio 

 
 A Matemática se apresenta como uma criação cultural da humanidade ligada à 

necessidade do homem resolver de problemas cotidianos, problemas advindos do 

desenvolvimento cultural e tecnológico e problemas internos à própria Matemática. Ao 

pensarmos nos alunos da EJA, a função da Matemática é preparar cidadãos para agir de 

maneira crítica e consciente, mas também de restaurar e completar conhecimentos 

adquiridos ao longo da vida. Fonseca afirma que 

Defende-se a necessidade de contextualizar o 
conhecimento matemático a ser transmitido, buscar suas 
origens, acompanhar sua evolução, explicitar sua 
finalidade ou seu papel na realidade do aluno. É claro que 
não se quer negar a compreensão, nem tampouco 
desprezar a aquisição de técnicas, mas ampliar a 
repercussão que o aprendizado daquele conhecimento 
possa ter na vida social daquele que o aprende. 
(FONSECA, 1995, p. 53) 
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 De acordo com o material analisado (BRASIL, 2002b), o ENCCEJA tem como 

objetivo trabalhar nove competências tanto no Ensino Fundamental e Médio, 

consideradas fundamentais na Matemática: 

I. Compreender a Matemática como construção humana, relacionando 
o seu desenvolvimento com a transformação da sociedade; II. Ampliar 
formas de raciocínio e processos mentais por meio de indução, 
dedução, analogia e estimativa, utilizando conceitos e procedimentos 
matemáticos; III. Construir significados e ampliar os já existentes para 
os números naturais, inteiros, racionais e reais; IV. Utilizar o 
conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da 
realidade- e agir sobre ela; V. Construir e ampliar noções de grandezas 
e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas 
do cotidiano; VI. Construir e ampliar noções de variação de grandeza 
para a compreensão da realidade e a solução de problemas do 
cotidiano; VII. Aplicar expressões analíticas para modelar e resolver 
problemas, envolvendo variáveis socioeconômicas ou técnico-
científicas; VIII. Interpretar informações de natureza científica e 
social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de 
tendência, extrapolação, interpolação e interpretação; IX. 
Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos 
naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas e 
cálculos de probabilidade, para interpretar informações de variáveis 
apresentadas em uma distribuição estatística. (BRASIL, 2002b, p. 03) 

  

Podemos observar novamente a preocupação de um documento oficial em 

relação aos saberes prévios dos alunos adultos, Fantinato (2014) aponta que a 

diversidade cultural está muito presente na EJA, desafiando constantemente tanto a 

prática docente, quanto as propostas curriculares. O material analisado na pesquisa é o 

material disponível no site do INEP (http://portal.inep.gov.br/web/encceja/materiais-

para-estudo) para os candidatos se preparem para a prova que confere o título de 

certificação tanto no Ensino Fundamental ou Médio para brasileiros residentes no 

exterior. 

 Nas pesquisas realizadas no site do INEP, também foi encontrado um material 

de apoio para o professor, que pode ser utilizado como material de apoio em turmas 

especificas de adultos, como preparação ao exame de certificação. 

 Um outro fator encontrado durante a pesquisa no site do INEP foi que de acordo 

com a adesão do estado ou município ao ENCCEJA a devida região pode ter um centro 

de preparação para o exame estruturado pela secretária de Educação. Apesar de ter 

estados como Paraná e São Paulo, não foi encontrada nenhuma referência desses centros 

no Estado do Rio de Janeiro. 
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 Na análise do material do ENCCEJA, podemos destacar que essas competências 

são mais do que características, elas são os parâmetros do capitulo de cada conteúdo, a 

competência adquire um caráter maior que o próprio conteúdo em si. A própria abertura 

de um determinado capítulo está relacionada com a competência a ser trabalhada. Um 

exemplo dessa situação é a figura abaixo, que ilustra a introdução ao capítulo I do 

material relacionado ao Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Capa dos Materiais Ensino Fundamental e Médio 

Figura 06: Capítulo de Introdução a competência - 
conteúdo. 
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 Pode-se observar que a competência é o destaque do capítulo e que os conteúdos 

são adaptados à competência. Inicialmente o aluno não sabe qual conteúdo ele estudaria, 

é preciso ler o capítulo. 

  Um exemplo dessa relação de Competência x Conteúdo é que no capítulo VII do 

material do Ensino Médio temos o seguinte título: "Capítulo VII - A Matemática por 

trás dos fatos", onde o aluno irá estudar funções, conjuntos, tabelas, gráficos 

envolvendo situações do mundo, como nos exemplos mostrados na figura 1 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A análise dos capítulos do material do Ensino Fundamental e Médio leva a 

observar os seguintes tópicos em comum para a construção de competências: 

• Breve Introdução do Capítulo; 

• Desenvolvimento de Competências; 

• Conferindo Conhecimentos; 

• Orientação Final 

 

 Apesar de apresentar poucos tópicos comuns, cada capítulo é constituído de 

tópicos próprios, de acordo com a competência/conteúdo a ser trabalhada. No capítulo I 

do material do Ensino Médio, temos o tópico "O desenvolvimento da Matemática e os 

outros campos do conhecimento" onde a seção trabalha a influência da matemática nas 

áreas de física e química, com o objetivo de iniciar o estudo de trigonometria. 

 Em outros momentos, num tópico específico aparece "Uma experiência que 

você também pode fazer", que convida o aluno a realizar uma experiência sobre 

determinado assunto. Geralmente a experiência é algo conectado com um tipo de 

Figura 07: Temas do cotidiano no ensino de funções - Livro Ensino Médio - 
Capítulo VII — A Matemática por trás dos fatos - p. 191 
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material didático, que procura apresentar a Matemática em uma outra perspectiva para 

um contato que vá além da resolução de problemas, como se pode observar na figura 

08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No início de cada capítulo, há uma "Breve Introdução", explicando através de 

exemplos simples fatos históricos ou até mesmo de um exercício de reflexão a relação 

do título do capítulo com os assuntos a serem trabalhados, apesar de não estarem 

identificados em si no sumário ou até mesmo no capítulo. Um exemplo é o que ocorre 

no Capítulo III do material do Ensino Fundamental "Os Números: Seu Uso e 

Significado", onde são apresentados fatos históricos da Matemática como a criação do 

sistema numérico ou até mesmo a origem do zero. Esse tipo de abordagem é o que 

Fonseca (2007) destaca como modelo motivador para a reflexão. Podemos observar essa 

situação através da figura abaixo.   

 

 

 

 

Figura 08: Material Proposto de Desenho Geométrico - Livro Ensino Médio - 
Capítulo I — A Matemática: uma construção da humanidade - p. 20 
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Figura 09: Situação Introdutória de uma seção usando fato histórico 
Livro Ensino Fundamental - Capítulo III – Os números: seus usos e seus significados - p. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Essas explicações ocorrem geralmente de forma textual ou com um simples 

questionamento de forma a despertar o interesse do aluno. O uso do questionamento 

como forma de despertar o aluno traz a motivação para a construção da aprendizagem já 

que ele é colocado diante de uma possível situação ao qual ele precisa utilizar as 

ferramentas que ele possui para resolver o problema. Podemos observar através da 

figura abaixo como ocorre no início do Capítulo V do material do Ensino Fundamental 

para introduzir o estudo das diferentes unidades de medida. 
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Figura 10: Situação Introdutória de uma seção - Material Ensino Médio 
Capítulo V — As Medidas e Compreensão da Realidade - p. 105 

Figura 11: Problema Motivador - Material Ensino Médio 
Capítulo V — Medidas e seus usos  - p. 126 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

A seção "Desenvolvimento de Competências" é a seção "chave" do capítulo, pois 

procura explicar o conteúdo a ser trabalhado. A seção tem sempre como início um 

problema motivador a ser resolvido e logo em seguida ocorre a exposição do assunto a 

ser estudado. No Capítulo V do material do Ensino Médio é apresentado o exercício da 

figura 3, para logo após iniciar o estudo de Grandezas e Conversão de Medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ainda dentro dessa seção, no material do Ensino Fundamental foi observada a 

utilização de notícias extraídas de jornais e revistais para trabalhar o conteúdo. No 

capítulo II desse caderno para introduzir o conteúdo de porcentagem e 

proporcionalidade, o material utiliza a seguinte figura para apresentar o conteúdo. 
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Figura 12: Problema Motivador 
Material Ensino Fundamental - Capítulo II – A arte de 

raciocinar - p. 34 

Figura 13: Problema Motivador Ensino 
Fundamental - Questionamentos 

Material Ensino Fundamental - Capítulo 
II – A arte de raciocinar - p. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logo após apresentar o problema motivador, a seção apresenta de forma geral 

questionamentos para o aluno acerca da situação apresentada. No caso dessa situação, 

foram levantadas as seguintes questões: 

 

 

 

 

 

 

 

A ideia por trás da situação é mostrar que o aluno para responder às questões 

formuladas, muito provavelmente teve que usar conhecimentos sobre proporcionalidade 

e, em particular, sobre porcentagem. Um fato interessante é que o problema deixa livre 



92 

 

Figura 14: Exemplo de questionamentos de uma seção de Orientação Final 
Material Ensino Médio - Capítulo IV — Nossa realidade e as formas que nos rodeiam - p. 

115 

o uso da calculadora. Essa situação do cotidiano desperta o interesse do aluno adulto 

(FONSECA, 2007), por se tratar de um assunto que provavelmente ele lida em sua casa. 

O tópico "Conferindo Conhecimentos" é apenas a apresentação direta de 

respostas dos exercícios levantados na seção "Construindo Competências". Essa seção 

se apresenta como a mais simples e de certa forma fundamental, pois o aluno de certa 

forma precisa verificar os resultados obtidos e é nessa etapa que verificaria os seus 

resultados. O que podemos observar é que apresentação direta da resposta do problema 

sem nenhuma discussão ou possível solução de certa forma o aluno que não encontrou a 

resposta correta poderia se sentir confuso já que não possui um possível caminho para a 

solução prejudicando em certo ponto a aprendizagem. Mas de outra forma pode fazer o 

aluno questionar a resposta e procurar a solução correta ou até mesmo questionar a 

solução atual. Um outro questionamento é que pelo nome que carrega, uma análise 

preliminar levaria a acreditar que seria uma seção visando fixar os conteúdos 

apresentados. 

 A última seção de cada capítulo, "Orientação Final", consta de questionamentos 

ou sugestões apresentadas aos alunos sobre os assuntos estudados. As perguntas variam 

de acordo com o capitulo, mas podemos observar que elas sempre procuram levar o 

aluno a questionar situações matemáticas do cotidiano ou até mesmo revisar o conteúdo 

trabalhado no capítulo, como mostra a figura 5 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Neste Capítulo IV: Nossa Realidade e as Formas que nos Rodeiam, a 

competência em questão é de utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura 
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e a representação da realidade e agir sobre ela. Foram trabalhados assuntos como 

Teorema de Pitágoras, ângulos, quadriláteros, retas paralelas e perpendiculares, 

triângulos e suas propriedades e outros assuntos de forma a contribuir e construir o 

conhecimento geométrico do adulto. Assim, ao final da seção espera-se que o aluno 

consiga compreender e responder as questões propostas. 

 

4.2 - Considerações Acerca do Capítulo 

 
A análise do material didático permitiu identificar que o texto básico está 

construído de forma que permite refletir sobre várias situações-problema do cotidiano, 

aplicando o conhecimento técnico-científico construído historicamente, organizado e 

transmitido pelos livros e pela escola.  

 Pode-se destacar também a preocupação do material estar principalmente ligado 

às competências: o conteúdo não é o pilar do capítulo, mas sim a competência a ser 

trabalhada. Essa construção da competência se apresenta como algo interessante, já que 

o aluno não fica preso ao conteúdo em si, mas por outro lado pode deixá-lo sem uma 

certa orientação. Um exemplo é que caso o aluno queira estudar um determinado 

assunto como fração, ao procurar no material ele precisa entender em que campo essa 

competência se encontra para buscar o conteúdo. 

 Outra situação que foi observada é a grande presença de textos extensos para 

explicar determinando assunto. Em se tratando de aprendizagem, essas situações podem 

levar certo desconforto já que em todo momento o aluno durante o estudo no material 

encontra um texto que pode provocar desânimo para a continuação dos estudos. 

 Ao observar a questão dos conteúdos matemáticos, de certa forma tanto o 

material do Ensino Fundamental ou Ensino Médio não deixam claro inicialmente quais 

conteúdos são trabalhados. Mas isso se encaixa de certa forma com os objetivos do 

ENCCEJA que procura desenvolver habilidades em si e não conteúdos. 

 Em se tratando do uso de determinada tecnologia para aprendizagem, podemos 

destacar que os materiais não possuem referencial para esse tipo de metodologia. Uma 

das justificativas pode ser pela época em que o material foi produzido, 2002, quando o 

uso da tecnologia ainda era algo pouco visto no meio matemático. Já em se tratando de 

História da Matemática, os materiais a apresentam em grande variedade. Na maioria dos 

capítulos, a História é usada para trazer uma competência em uso e relacioná-la com o 

conteúdo a ser trabalhado.  
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 O uso de materiais concretos é muito pouco visto, e essa situação pode ser 

justificada, pois o aluno poderia não ter acesso imediato a alguns materiais para uso na 

resolução do exercício ou atividade. Esse não acesso do aluno ao material poderia criar 

de certa forma uma rejeição pelo assunto. 

 A seção final de cada capítulo denominada "Orientação Final" apresenta alguns 

aspectos questionadores. Apesar de ter o objetivo de revisar o conteúdo aplicado no 

capítulo, ela apresenta de forma muito vaga alguns questionamentos levantados para o 

aluno. Um exemplo que pode evidenciar isso é o extraído do capítulo 3 - Ensino 

Fundamental - Os Números: Seus Usos e Seus Significados, que busca construir 

significados e ampliar os já existentes para os números naturais, inteiros e racionais. Ao 

final desse capítulo é apresentado o seguinte questionamento: "Identificar, interpretar e 

representar os números naturais, inteiros e racionais" é algo que pode ser respondido 

com certa precisão de acordo com o que foi estudado no capítulo, mas já na segunda 

pergunta, "Construir e aplicar conceitos de números naturais, inteiros e racionais, para 

explicar fenômenos de qualquer natureza", a resposta dada pode ser vaga. O material em 

nenhum momento orienta a respeito das possíveis respostas, deixando o aluno na 

certeza ou incerteza de sua resposta, já que pode ser explicado de diversos modos. 

Ao longo do material são propostas situações de aprendizagem matemática que 

possibilitem ao aluno jovem e adulto se apropriar do conhecimento para enfrentar as 

questões. Essas situações são discutidas nos documentos oficiais, porém, conforme 

destacado no documento, esse modelo de atividades não é o suficiente: 

É preciso também contribuir para sua formação 
intelectual, estimulando seu pensamento, seu raciocínio, 
para que possam transferir aprendizagens de uma 
situação a outra, abstraindo propriedades, fazendo 
generalizações, usando conhecimentos em novos 
contextos. (BRASIL, 2002, p. 89) 

 

 Dessa maneira, a contextualização possibilita um aprendizado significativo a 

partir dos contextos do mundo ou da sociedade, permitindo o aluno a compreender a 

relevância do conhecimento e o entendimento dos fatos e fenômenos que o cercam. 

Ademais, propiciaria o indivíduo o acesso às informações, permitindo - o conhecer 

melhor a sociedade em que vive, participando de forma ativa nas decisões em 

comunidade. 
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CAPÍTULO V 

O PROGRAMA NOVA EJA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

  
 De acordo com a documentação analisada (SEEDUC, 2013), o Nova EJA é uma 

nova política de Educação de Jovens e Adultos implantada em 2013 e elaborada pela 

Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a Fundação Centro de Ciências e 

Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj). O programa é 

desenvolvido com metodologia e currículo específicos, material didático próprio, 

recursos multimídia, aulas dinâmicas e metodologia para ser trabalhada com alunos em 

defasagem de idade ou ano escolar. O programa é oferecido para quem tem 18 anos ou 

mais e quer concluir o Ensino Médio. 

 O curso para o aluno tem duração de dois anos, divididos em quatro módulos, 

um por semestre. Dois módulos têm disciplinas com ênfase em Ciências Humanas e os 

outros dois com ênfase em disciplinas das Ciências da Natureza. Cada módulo tem um 

número reduzido de disciplinas: mínimo de cinco e máximo de sete. Em todos os 

módulos, o aluno tem Língua Portuguesa e Matemática. A Nova EJA tem um professor 

por disciplina, como ocorre no ensino regular. Na figura 4, Silva et al (2013, p.03) 

ilustram o modelo do curso implementado para os professores de turmas no Nova EJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Segundo dados da Secretária de Estado e Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC 

- RJ), embora haja uma grande quantidade de alunos que poderiam estar cursando a 

Educação de Jovens e Adultos devido a sua faixa etária, esse público não migra para a 

EJA. Ao procurar respostas para essa situação, a própria SEEDUC percebeu que esse 

questionamento está interligado com as próprias respostas dos alunos, que consideram a 

Figura 15: Estrutura dos Cursos Nova EJA – Silva et al (2013, p. 03) 
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EJA pouco atrativa e com uma metodologia inadequada para a faixa etária para a qual é 

direcionada. Isso também é ligado ao número reduzido de oferta e do baixo desempenho 

que os alunos apresentam nas avaliações. 

 A partir dessa visão, o Projeto NOVA EJA foi construído com o objetivo de 

contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem da EJA, considerando o 

princípio do incentivo e participação ativa do aluno em sala de aula, tendo o professor 

como mediador. Além de oferecer recursos didáticos variados, todos são preparados e 

estruturados para a EJA, visando auxiliar o trabalho do professor em sala de aula. O 

curso foi concebido para professores regentes em turmas de EJA e todas as atividades 

oferecidas tiveram como objetivo central auxiliar a prática pedagógica desse 

profissional, ampliando a sua visão sobre o ensino e fortalecendo a sua formação 

profissional para lecionar em turmas de EJA. 

 De acordo com as orientações gerais do NOVA EJA em SEEDUC (2013), o 

programa possui objetivos tanto para seus alunos, tanto para seus professores. No caso 

dos alunos: 

Aumentar as taxas de conclusão; Melhorar a aprendizagem; Diminuir 
a probabilidade de comportamentos de risco; Desenvolver habilidades 
cognitivas e de autorregulação; Desenvolver autoestima; Desenvolver 
habilidades para o trabalho; Aumentar o engajamento com a escola; 
Formar hábitos consistentes e claros de normas de convivência; 
Conquistar autonomia de modo a tornar-se sujeito do aprender a 
aprender, aprender a fazer, aprender a ser e a conviver. (SEEDUC, 
2013, p. 05)  

 

 Enquanto para os professores: 

Repensar sua ação docente; Estabelecer outro olhar sobre os limites e 
possibilidades dos alunos; Exercitar um novo lócus enquanto 
mediador da construção do conhecimento e saberes. (SEEDUC, 2013, 
p. 06) 

 
 Esses objetivos iniciais visam o estabelecimento do programa em sua fase 

inicial, procurando despertar a atenção quanto à sua prática docente para uma turma de 

EJA. 

 Uma outra característica em relação ao programa NOVA EJA é a preocupação 

com a formação do professor que irá atuar em turmas de EJA, os professores da Nova 

EJA participam de um curso de formação continuada específico para o programa 

(SEEDUC,2013, pg17). Esquincalha et al (2014), em um relatório de pesquisa sobre o 

Programa Nova EJA na área de Matemática, além da atuação em sala de aula, os 

professores da Nova EJA encontram-se também em processo de formação continuada 
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na modalidade semipresencial, com encontros presenciais mensais com 8h de duração e 

com formação contínua no Ambiente Virtual de Aprendizagem. O programa busca 

preparar o professor de forma a compreender o material e o público ao qual é 

direcionado, visando assim uma preocupação com a metodologia de ensino e com o 

ensino e aprendizagem em sala de aula para o adulto. 

 A Formação Continuada para os professores das turmas do Nova EJA possui 

relação com o cotidiano da sala de aula, percorrendo o conteúdo expresso no material 

didático do estudante, estimulando a criação de novas práticas pedagógicas pelos 

professores, bem como a experimentação opcional das mesmas, definidas no material 

impresso e multimeios do professor, além da questão da avaliação do aluno.  

 A formação é pautada na ação mediadora dos professores, e, assim, 

instrumentaliza o fazer cotidiano, de modo que eles vivenciem na formação as 

estratégias e os fazeres a serem vivenciados pelos alunos “em sala de aula”, na produção 

individual e coletiva do conhecimento. 

 Dentre outras características do curso oferecido para os professores, é possível 

destacar, o material didático, material de apoio ao professor com cronograma e o 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 O programa Nova EJA ainda é algo novo dentro do Estado do Rio de Janeiro e a 

sua implementação ainda encontra-se em desenvolvimento. Ao olharmos para sua 

organização e estrutura focado na preocupação da formação do professor e o ensino e 

aprendizagem do aluno por um meio inovador podemos entender que esse programa se 

apresenta como uma opção que se preocupa com a EJA, mas é preciso verificar o 

desenvolvimento desse material em sala de aula e ver o que realmente acontece na 

prática, o relacionamento do material didático com aluno se realmente acontece e até 

que ponto o professor consegue trabalhar os aspectos que o curso de formação e o 

material didático apresenta. 

 

5.1 - A Matemática do Programa NOVA EJA 

 
 Apesar de o programa apresentar material didático voltado para o 

desenvolvimento das aulas do professor, o foco da nossa pesquisa está mais centrado no 

material voltado para o aluno, já que uma das questões da pesquisa está centrada em 

qual matemática o aluno adulto encontra nesse programa. 



98 

 

Figura 16: Foto da Capa dos Quatros Módulos do NOVA EJA 

 Segundo o manual de orientações para o Nova EJA, SEEDUC (2013) o material 

do aluno se apresenta como um novo modo do aluno adulto ver a Matemática. Segundo 

Esquincalha & Pinto (2014) em um artigo que trabalha a elaboração de material didático 

de Matemática para professores e alunos da Educação de jovens e adultos, os materiais 

didáticos do aluno da Nova EJA foram organizados e planejados de modo que fosse 

possível o estudo individual e autônomo, dentro e fora dos ambientes escolares 

tradicionais. 

 Ainda no trabalho desses autores eles apontam que os textos são dialógicos e a 

metodologia adotada é o da resolução de problemas, onde o aluno é motivado logo no 

início, nos módulos de Matemática, por alguma situação problema que será discutida e 

solucionada ao longo da unidade, propiciando a formação de um conceito novo. Essas 

características no material do aluno do programa se apresentam como uma forma 

diferenciada de fazer matemática para a EJA, mas é preciso observar a aplicação desse 

material ao aluno e verificar realmente se essas características consideradas 

diferenciáveis conseguem atingir o aluno jovem e adulto e assim contribuir para a 

aprendizagem da matemática. 

 O Material do professor que funciona como um manual de orientação procura 

estabelecer um diálogo entre a matriz curricular e o material didático do aluno em todas 

as unidades. Ao todo, o material do aluno conta com quatro módulos, sendo o módulo 

IV finalizado no ano de 2013 e sendo adotados em sala de aula à medida em que os 

alunos entram no nível correspondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao analisar cada unidade dos módulos foi evidenciado que cada uma segue um 

modelo de construção do conteúdo a ser trabalhado ao longo do capítulo: 
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Figura 17: Situação de Discussão Inicial para o Estudo de Gráfico de Função 
Módulo 2 - Matemática - Unidade 3 - Estudo de funções – Parte 2 - 

Seção Para Início de Conversa - p.86 

• Início de Conversa; 

• Objetivos de Aprendizagem; 

• Conteúdo a ser desenvolvido - Seção e Atividades; 

• Resumo; 

• Veja ainda; 

• Referências;  

• O que perguntam por aí? 

 Cada seção possui características próprias, procurando apresentar, desenvolver, 

discutir, fixar e revisar o conteúdo aprendido dentro do capítulo. 

 Antes de iniciar cada assunto durante o capítulo, a seção "Para Início de 

Conversa" procura estabelecer um diálogo com o aluno, uma atividade disparadora que 

procura trazer a realidade do aluno para a sala de aula. Geralmente essa atividade vem 

em forma de uma notícia, uma tira de quadrinho mostrando uma situação diária, um 

gráfico, etc. Essa sessão inicial procura introduzir o aluno ao conteúdo que será 

apresentado mais à frente, de forma a mostrar algo do cotidiano, criando uma possível 

ponte do conhecimento. Um exemplo é o da figura na Unidade 03 do Módulo 02 - 

"Estudo de Funções Parte 02" em que se inicia o estudo de interpretação do gráfico de 

uma função, que apresenta uma notícia sobre as taxas de desemprego e um gráfico dessa 

situação no país.  Relacionando a situação com a interpretação do gráfico, é possível 

entender o que está acontecendo, além da importância desse conteúdo já que é algo 

presente em todos os meios de comunicação. 
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Figura 18: Situação de Discussão Inicial para o Estudo de Gráfico de Função 
Módulo 2 - Matemática - Unidade 3 - Estudo de funções – Parte 2 - 

Seção Para Início de Conversa - p.87 

Figura 19: Objetivos de Aprendizagem apresentados no Conteúdo "Expressões Algébricas" 
Módulo 1 - Matemática - Unidade 2 - Cálculo Algébrico - 

Seção Objetivo de Aprendizagem - p.67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após promover essa situação de discussão inicial, o material procura apresentar 

de forma simples e clara os objetivos da seção através da seção "Objetivos de 

Aprendizagem". Os objetivos são apresentados sempre de forma clara e direta, 

procurando indicar o que o aluno vai aprender, como irá aprender e a importância do 

conteúdo para o seu conhecimento. A figura abaixo do Módulo 01 - Unidade 02: 

"Cálculo Algébrico" apresenta a forma como essa seção é explicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Após a introdução ao capítulo, a etapa seguinte denominada "Seção" é aonde o 

conteúdo irá ser explicado. Nessa etapa, o conteúdo apresentando anteriormente é 

desenvolvido através de explicações, e pode ser separado em diferentes seções e 

exercícios para trabalhar o conteúdo, e cada seção procura apresentar uma etapa de 

forma a construir o conhecimento. Através do material do professor, foi percebido que 
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Figura 21: Seção Inicial Explicando Elementos 
Módulo 3 - Matemática - Unidade Expansão - 

Geometria Espacial: prismas e cilindros - 
Seção - p.254 

 

Figura 20: Seção Inicial Explicando Elementos 
Módulo 3 - Matemática - Unidade Expansão - 

Geometria Espacial: prismas e cilindros - 
Seção - p.250 

 

esses exercícios de cada seção são trabalhados em conjunto em sala de aula, onde o 

professor levanta questionamentos aos alunos para trabalhar e explicar o conteúdo. Um 

exemplo dessa situação é o que ocorre no Módulo 03 da Seção de Expansão: " 

Geometria Espacial: Prismas e Cilindros", na primeira seção são apresentados os 

elementos das figuras, mostrando as principais semelhanças e diferenças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trabalhado o conteúdo através de atividades do dia a dia, o material apresenta 

atividades que procuram fixar os conteúdos e esclarecer possíveis dúvidas. Essas 

atividades vão desde o uso de applets, jogos a até mesmo materiais simples como lápis e 

papel. Nesse mesmo conteúdo o material indica duas maneiras para o aluno trabalhar os 
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Figura 23: Exemplo de Atividade de Explicação Utilizando Material de Apoio - 
Módulo 3 - Matemática - Unidade Expansão - Geometria Espacial: prismas e cilindros - 

Seção - p.253 
 

elementos das figuras geométricas. A primeira atividade trabalha com a planificação 

utilizando material com folha e tesoura, como mostra a figura abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Já a segunda indica um web site da internet ao qual o aluno pode trabalhar o 

conteúdo de outra forma, um outro ponto de vista. A figura abaixo indica essa sugestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 22: Exemplo de Atividade de Explicação Utilizando Material de Apoio 
Módulo 3 - Matemática - Unidade Expansão - Geometria Espacial: prismas e cilindros - 

Seção - p.252 
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 Dessa forma o aluno adulto tem contato com diferentes materiais com os quais o 

mesmo conteúdo pode ser trabalhado. Continuando dentro desse momento chamado 

"seção", nesse módulo após realizar na seção 01 a apresentação dos elementos, na seção 

02 o conteúdo a ser trabalho é referente a "Área e Volume" e na seção 03 é apresentado 

o "Princípio de Cavalieri e Volume de Sólidos em Geral". Através dessa seção podemos 

ver que o conteúdo segue uma progressão de construção de conhecimento, onde cada 

etapa possui uma dificuldade, mas sempre atento ao aluno adulto, de maneira que ele 

entenda o conteúdo. Podemos também verificar a preocupação em apresentar conteúdos 

que geralmente são considerados difíceis para o adulto, já realizando uma exclusão de 

aprendizagem. Esse modelo de apresentação é relacionado com a ideia de Schneider 

(2014) evocam, assim, modelos de racionalidade cartesiana que fundamentam a 

matemática acadêmica, a matemática escolar e muitas outras práticas cotidianas que 

almejam uma legitimação social. 

 O próprio Princípio de Cavalieri é exemplo disso, que no material é apresentado 

ao aluno adulto de uma forma que contribua para sua aprendizagem. O material procura 

estabelecer uma situação inicial em que procura relacionar uma prática comum a um 

conceito da matemática escolar. A figura 24 procura apresenta os principais pontos de 

como é trabalhado esse conteúdo ao qual destacamos em cada figura o que foi realizado. 
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Figura 24: Situação Explicação do Princípio de Cavalieri 
Módulo 3 - Matemática - Seção 3- Princípio de Cavalieri e volume dos sólidos em geral - 

Seção - p.261, 262 e 263 
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Figura 25: Modelo de Atividade para Fixação de Conteúdo 
Módulo 3 - Matemática - Seção 3- Princípio de Cavalieri e volume dos sólidos em 

geral - Atividade - p. 264 
 

 Após o conteúdo de cada seção, o aluno é apresentado a algumas atividades, 

exercícios iniciais que testam o que ele aprendeu, essas atividades são feitas em 

conjunto com o professor como preparação para as próximas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Diferente das atividades que aparecem no decorrer da seção como método para 

aprendizagem, essas atividades sempre ao final são exercícios para a fixação ou até 

mesmo para esclarecer dúvidas do conteúdo. 

 Encerradas as atividades, cada módulo apresenta um breve "Resumo" do 

conteúdo que foi aprendido e trabalhado no capítulo. Essa etapa procura apresentar de 

modo simples e direto o conteúdo que foi visto. Essa seção se apresenta muito diferente 

das seções apresentadas, já que um aluno adulto ao olhar essa etapa pode achar o 

conteúdo difícil ou até mesmo gerar dúvidas. Um exemplo dessa situação é o que 

acontece no Módulo 04 - Unidade I: Análise Combinatória, onde todo o conteúdo é 

resumido através da figura abaixo. 
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 Ao olharmos para essa etapa, podemos observar que o resumo é apenas uma 

maneira de fechar todo o conteúdo que foi apresentado em poucas palavras, uma forma 

de o aluno ver tudo que ele viu. O Resumo não pode ser visto pelo aluno como meio 

direto de estudo de conteúdo, pois todo o conteúdo é colocado de forma direta, não 

tendo uma explicação. 

 Na seção "Veja ainda" o aluno é convidado a conhecer um software que trabalhe 

com o conteúdo desenvolvido na seção. Ao longo dos materiais analisados podemos 

observar a presença de variados modelos de softwares conhecidos, como Geogebra, 

Régua e Compasso e Winplot. Essa aproximação com a tecnologia traz uma experiência 

diferenciada para o aluno adulto, já que muitas das vezes este não têm esse contato e 

acaba vendo o conteúdo com outros olhos. Essa seção não se apresenta solta, apenas 

como sugestão, mas indica ao aluno aonde pesquisar e como realizar um trabalho das 

questões dentro do software indicado. Além de softwares, essa seção apresenta sites 

para que o aluno conheça ou aprofunde seus conhecimentos. A figura abaixo ilustra as 

sugestões do Módulo 01- Expansão: Números Naturais 

 

Figura 26: Modelo de Resumo - Módulo 4 - Matemática - Seção1-  
Análise Combinatória 1 - Resumindo - p. 21 

Figura 27: Veja Ainda 
Módulo 1 - Matemática - Expansão - Números Naturais - 

Veja Ainda - p. 359 
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 O tópico "referências" é apenas a lista de todos os livros e materiais que foram 

utilizados para desenvolver a unidade. Essa seção serve como nível de curiosidade, caso 

o aluno queira conhecer mais sobre o assunto. 

 Caminhando para a última seção "O que perguntam por aí?", o aluno é desafiado 

a resolver uma ou duas questões do ENEM ou de uma instituição de nível superior 

como forma de estudo, revisão ou até mesmo preparação para um futuro ingresso na 

faculdade. Por se tratar apenas de uma questão, a forma como esta é trabalhada em sala 

de aula é bastante detalhada no caderno do professor, de forma a explicar o conteúdo 

presente e contribuir para a aprendizagem. Podemos observar através dessa seção uma 

possível motivação ao aluno da EJA a prosseguir os estudos no ingresso a uma 

universidade. Ao se deparar com questões da faculdade e conseguir resolve-las ele pode 

quebrar possíveis obstáculos e seguir em frente em seus estudos. A figura abaixo 

apresenta um modelo das questões trabalhadas nessa seção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

No caderno do aluno, a questão é apresentada com a resposta é já com o 

comentário explicando a solução para que ele entenda o que foi trabalhado. O impacto 

Figura 28: Questão Sugestão do "O Que Perguntam Por Ai?" 
Módulo 2 - Matemática - Unidade 07 - 
Trigonometria do triângulo retângulo - 

O Que Perguntam Por Ai? - p. 220 
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desse tipo de exposição apresenta tanto aspectos positivos e negativos. Positivo no 

sentido que o aluno adulto tem a oportunidade de treinar seu conhecimento em um nível 

de dificuldade maior, negativo, pois a apresentação de respostas pode gerar desinteresse 

pelo assunto já que se encontra resolvido. 

 

5.2 - Considerações Acerca do Capítulo 

 
 Em termos de estrutura, os conteúdos são apresentados de maneira simples e 

com enfoque direto, com base em situações do cotidiano do aluno. 

 Nesse contexto, encontramos a Educação Matemática coerente com a proposta 

da EJA, buscando sempre uma conexão com a realidade dos alunos. Fonseca (2007) 

afirma que é necessário buscar a origem do conhecimento matemático, 

contextualizando-o e principalmente tornando-o acessível e inserido na realidade do 

grupo envolvido. 

 Os conteúdos matemáticos trabalhados ao longo dos quatro módulos no Nova 

Eja apresentam-se de forma a trabalhar grande parte das competências presentes na 

matemática. Um fato constante nas unidades é a presença majoritária de conteúdos 

destinados ao Ensino Fundamental. Isso se justifica pelo fato de que o público alvo é 

formado por pessoas que não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na 

idade adequada e precisam de certa forma retornar a esses conteúdos para a construção 

do conhecimento Matemático. Além disso,  podemos observar que o material da 

disciplina de Matemática do Nova EJA corrobora com a indicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997, p.15): “importante na construção da cidadania, na medida 

em que a sociedade utiliza, cada vez mais, conhecimentos científicos e recursos 

tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar”.  

 Os conteúdos apresentados ao longo da unidade, além de trazer a realidade do 

aluno, procuram mostrar o impacto da matemática dentro da sociedade, possibilitando 

mostrar que a matemática é útil para permitir uma compreensão mais profunda do 

mundo, enfatizar as qualidades da matemática a gerar um sentimento de desejo de 

conhecê-la e estudá-la. 
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CAPÍTULO VI  

O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - PEJA-SME/RJ 

 
 No município do Rio de Janeiro a Educação de Jovens e Adultos é oferecida na 

rede pública através do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, um 

programa especifico e estruturado para essa modalidade de ensino. O programa é 

destinado às pessoas que não concluíram o Ensino Fundamental e têm 17 anos ou mais. 

 Atualmente segundo o Catálogo dos Programa de Inclusão da Prefeitura do Rio 

de Janeiro (2014, p. 60), este documento apresenta os programas, projetos e ações 

implementados pela Prefeitura do Município do Rio de Janeiro, o PEJA funciona em 

138 unidades escolares no horário noturno, sendo que dessas, 21 escolas também 

oferecem turmas no horário diurno. Diferenciando de outros modelos e seguindo os 

princípios que direcionam a Educação de Jovens e Adultos, educação como direito, 

relação dialógica e respeito aos conhecimentos prévios dos seus alunos, no Rio de 

Janeiro a Secretária Municipal de Educação criou o Centro Municipal de Referência de 

Educação de Jovens e Adultos - CREJA. Trata-se de um espaço educacional que 

procura atender às necessidades da pessoa jovem, adulta e idosa, relacionadas ao 

aumento da escolaridade, à educação permanente e à qualificação profissional. Desde 

2012, o Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos e o Centro de Educação 

de Jovens e Adultos - CEJA oferecem a modalidade Educação de Jovens e Adultos com 

abordagem metodológica de ensino semipresencial e de educação à distância no 

município do Rio de Janeiro. 

 Para entender o funcionamento da estrutura curricular da matemática em turmas 

de EJA no município do Rio de Janeiro, realizamos uma breve pesquisa histórica. 

Através do percurso histórico da EJA vimos que a Constituição de 1988, em seu texto, 

garantiu a escolarização de todos, mas a Secretária Municipal de Educação do Rio de 

Janeiro - SME - Rio já indicava preocupações com a população jovem e adulta. 

 Segundo Brenner & Fávero (2006) em um trabalho sobre a história do programa 

o PEJA teve a sua criação no ano de 1985, com o Programa de Educação Juvenil - PEJ, 

como uma das metas indicadas pelo Programa Especial de Educação - PEE elaborado e 

coordenado por Darcy Ribeiro, educador que ocupava o cargo de vice-governador no 

primeiro governo de Leonel Brizola no estado do Rio de Janeiro (1982 - 1986). O 

Programa inicialmente destinava-se a atender especificamente a população de 14 a 20 
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anos que em nenhum momento havia passado pela escola ou a tinha abandonado sem 

ter concluído o ensino primário. A proposta pedagógica iniciava com a alfabetização, 

pautada na concepção de Paulo Freire, explorando leitura e escrita e tendo uma 

ampliação para as especificidades do ensino elementar. Observando as necessidades 

desses jovens e na perspectiva do direito à cidadania, eram cursadas logo em seguida à 

etapa de alfabetização as primeiras quatro séries do Ensino Fundamental - EF com 

inovação, que atualmente é a estrutura básica dos estudos.  

 A matriz curricular privilegiava a alfabetização, porém "não tinha apenas que 

deflagrar um processo de alfabetização que levasse a uma utilização consciente do 

código gráfico, mas formar, entre os jovens, uma consciência crítica do mundo e da 

sociedade" (RIBEIRO, 1986, p. 77). 

 Santana (2011) aponta que a garantia deste processo para os professores do PEJ 

foi realizada em dois momentos de formação durante o período de 1985 a 1995, 

coordenados por professores da SME – Rio, que orientava o trabalho com os objetivos 

de fornecer Formação Inicial Intensiva e Formação Continuada em Serviço. A primeira 

etapa tinha como meta a formação dos professores que tinham intenção de trabalhar em 

turmas de EJA: um curso de 112 horas, sobre temas chaves da modalidade de ensino. Já 

o segundo momento era realizado em pólos nos bairros com maior número possível de 

escolas, dando seguimento aos estudos realizados na etapa anterior e abrindo espaços 

para troca de experiências entre os professores participantes do projeto.  

 As contribuições e solidificações das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

EJA, em particular do Parecer CEB 11/2000, segundo Machado (2004) solidificaram o 

PEJ como modalidade de ensino na perspectiva da EJA. No ano de 2004 o PEJ deixa de 

ser apenas um projeto da Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro e passa a 

ser um Programa de Educação de Jovens e Adultos, adotando a sigla PEJA. 

 Andrade et al (2007) aponta que o PEJA em seu desenvolvimento procurou 

pelas DCN e frente às atuais mudanças, tem buscado caminhos alternativos, pautados 

sempre nas funções equalizadora, reparadora e qualificadora, para que o pensamento e a 

ideia de consciência da cidadania sejam fortalecidos, em todas as particularidades, tendo 

como eixo central a proposta curricular. 

 Ao longo do desenvolvimento do PEJA Brenner & Fávero (2006) o processo de 

consolidação do PEJA, enquanto política pública municipal para a educação de jovens e 

adultos, a partir de 1998, aconteceu a partir de ações como: 
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a) implantação e consolidação do departamento de educação de jovens e 

adultos; 

b) criação do Centro Municipal de Referência em Educação de Jovens e 

Adultos (CREJA), situado no Centro da Cidade do Rio de Janeiro, na 

entrada da SAARA, grande centro comercial do município;  

c) consolidação da elaboração de material didático para os alunos do PEJA, 

realizado por professores do próprio projeto;  

d) implantação de ―Ciclos de Centro de Estudos, para os professores;  

e) estabelecimento de convênios com universidades para o oferecimento de 

cursos de extensão e pós-graduação latu senso, na perspectiva da formação 

continuada. 

 

 Segundo o documento da Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro 

(2011) para poder participar das turmas do PEJA o aluno precisa ter a idade mínima de 

14 anos completos. Esse mesmo documento aponta que o curso é de modo presencial 

com duração de quatro anos e o ensino fundamental para ser finalizado é estruturado e 

organizado da seguinte maneira: 

 

• PEJA I: 1º ao 5º ano do ensino fundamental, sendo dividido em dois períodos de 

um ano. As turmas com um número máximo de 25 alunos são agrupadas em dois 

"Blocos". No primeiro (Bloco I), inicia-se o aluno na alfabetização e no segundo 

(Bloco II) iniciam-se as especificidades das diversas áreas do conhecimento. 

• PEJA II: 6º ao 9º ano do ensino fundamental. É dividido também em dois blocos 

com duração anual cada um deles. Cada um dos Blocos possui três Unidades de 

Progressão (UPs). Desta forma, há alunos matriculados no Bloco I – UP1; Bloco I 

– UP2; Bloco I – UP3; Bloco II – UP1; Bloco II – UP2; Bloco II – UP3.  

 

 Dentro da estruturação do PEJA II que abrange o 6° ao 9°anos, os tempos não 

são feitos por hora/aula, mas sim por dia/aula. As aulas acontecem de segunda a sexta-

feira, onde os alunos assistem aulas de todas disciplinas: Ciências, Geografia/História, 

Língua Portuguesa, Matemática e Linguagens Artísticas ou Língua Estrangeira. 

 Diferente da estrutura do ensino regular, a organização do PEJA pretende de 

certo modo garantir a permanência dos alunos no Programa, adaptando às diferentes 

características deste público. O PEJA lança-se com uma estrutura nova de tempos, 
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espaços e conteúdos educacionais, onde constrói estratégias para a escolarização e 

produção de oportunidades concretas, influenciando políticas públicas destinadas 

especificamente para esse público. 

 O foco desta pesquisa dentro do PEJA está localizado no PEJA II.  Através de 

um estudo das orientações curriculares de Matemática para a Educação de Jovens e 

Adultos, proposta pelo Município do Rio de Janeiro e da análise do material didático de 

matemática utilizado em sala de aula para esse público, será traçado um comparativo 

oficial com o que realmente é aplicado em sala de aula. 

 Segundo consta nas Orientações Curriculares para a Educação de Jovens e 

Adultos do Rio de Janeiro: Matemática (2010), na maioria das vezes os alunos vão de 

encontro à EJA com o objetivo de acesso social para melhoria de vida. Essa situação fez 

com que o Programa PEJA/RJ tivesse educadores que mostrassem que a matemática e a 

educação fossem além dessa realidade.  

 As Orientações Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos do Rio de 

Janeiro: Matemática (2010, p. 05) apontam que “na Matemática, há possibilidade de 

lutar contra certas facetas perversas da sociedade, tais como a seletividade e a 

discriminação que acabam por provocar um rebaixamento das classes populares". 

 Determinados temas como identidade, cultura, memória, condições de trabalho, 

status econômico e social e profissionalização dos alunos, por exemplo, são situações 

que devem ser trabalhadas na EJA e implantadas no currículo. Isso porque pode levar ao 

pensamento e estudo da própria história e a do outro, entrelaçando-as, fazendo 

compreender e criando a possibilidade de uma transformação social. 

 Ao olharmos para a breve história do PEJA apresentada nessa etapa podemos 

observar que o programa teve grandes desafios a ser superados, mas vem possibilitando 

a construção de um espaço democrático de acesso ao conhecimento para os alunos e 

construindo um espaço de diálogos entres os professores. Esse espaço possibilitou a 

criação do próprio material didático do programa e a busca de formação para trabalhar 

com alunos de forma diferenciada. 

 Dentre umas propostas criadas no PEJA foi o documento Multieducação 

Matemática - PEJA (2007) que procurava apresentar vários tópicos da temática da 

Educação Matemática na EJA, com estratégias e dicas de sala de aula, buscando dar 

maior significado e legitimidade ao ensino da Matemática. A Multieducação é uma 

proposta curricular que norteia o trabalho pedagógico de todos os segmentos de Ensino 

Fundamental da Secretaria de Educação do Município.  
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 O documento apresentar uma série de reflexões para o professor de matemática 

acerca do universo da EJA trazendo questionamentos quanto a postura em sala de aula, 

maneira de ensinar, referências teóricas para reflexão e até mesmo a questão 

envolvendo a etnomatemática. O trabalho sobre Educação Matemática na EJA para a 

construção desse texto foi fruto de um desenvolvimento de formação continuada 

coletivo onde Fantinato e Viana (2007) apontam que ocorreu em cinco etapas 

fundamentais a partir de algumas questões fundamentais: Quais são as impressões que 

os professores têm a respeito do trabalho no PEJA? Quais questões práticas e teóricas os 

professores têm ou necessitam para a educação matemática nesse segmento? 

 Todas essas reflexões com o cuidado para que o professor repense o seu trabalho 

com matemática na EJA construíram onde segundo o próprio documento Rio de Janeiro 

(2007):   

O ensino de Matemática no PEJA deve propiciar ao educando a 
capacidade de reflexão e interação com o mundo. A construção 
do conhecimento deve ser capaz de tornar o educando sujeito de 
sua educação. Deve-se buscar uma contextualização da 
Matemática para que ao invés de repetirmos ações que não se 
aplicam a EJA, possamos utilizar uma linguagem matemática 
transformadora para que nossos educandos se apropriem dos 
conhecimentos e informações importantes para atuarem de 
forma crítica na sociedade de hoje". (RIO DE JANEIRO, 2007, 
p. 17) 

 
 

6.1 A Matemática do PEJA - SME/RJ 

 
 Segundo o Parecer n.º 11/2000 (BRASIL, 2000a) a Matemática tem grande 

importância na formação do caráter sócio-educacional do aluno. Sendo o PEJA o 

programa que terá o primeiro contato com o aluno adulto, o professor deve mostrar a 

Matemática como uma ferramenta construtora do conhecimento e não uma disciplina 

cheia de regras e teorias decorativas que reprova. Deve-se aproveitar ao máximo a 

experiência de vida do aluno, estimular ideias novas, deixar que eles busquem na sua 

vivência soluções para situações problemas correlacionados ao seu meio social, 

construindo assim um relacionamento que irá fazer o aluno adulto a romper com antigos 

medos e ter acesso à matemática de uma outra forma. 

 No material do PEJA/RJ podemos observar inicialmente a matemática 

estruturada em três principais tópicos distribuídos ao longo das unidades de progressão: 
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• Unidade de Progressão - Álgebra e Aritmética 

• Unidade de Progressão - Geometria 

• Unidade de Progressão - Tratamento de Informação 

 

 Acreditamos que essa forma de estrutura inicial tenha como objetivo alertar o 

aluno adulto a qual área da Matemática ele está se concentrado na aprendizagem 

naquele momento inicial. Além disso, observa-se através das direções estabelecidas 

pelas Orientações Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro: 

Matemática (2010) que o conteúdo é trabalhado ao longo de todas as unidades de 

progressões, nunca ficando isolado em apenas um aspecto. Podemos destacar isso 

através da figura abaixo, extraída de uma parte das orientações: 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podemos observar que o conteúdo Sistema Monetário aparece ao longo de cada 

Unidade de Progressão, de forma a construir o conhecimento apresentando situações 

variadas de aprendizagem ligadas à habilidade em questão. Outro fator de destaque é a 

presença das "sugestões" ao longo de toda orientação, apresentando um caminho para o 

professor trabalhar o determinado conteúdo e conseguir alcançar os possíveis objetivos. 

O termo "habilidade" presente nas orientações se apresenta com a ideia de que tipo de 

aprendizagem o aluno irá lidar. Podemos ver ao longo do material as palavras 

Figura 29: Fragmento das Orientações Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro: 
Matemática - p. 28 
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reconhecer, estabelecer, efetuar, resolver, utilizar e aplicar com certa frequência, 

mostrando a todo tempo que o aluno lidará com situações cognitivas. 

 Analisando cada Unidade de Progressão do PEJA, percebemos que na 

apresentação dos conteúdos havia tópicos comuns e não comuns. Dentro desse quadro 

observa-se que determinados tópicos eram destacados de acordo com o conteúdo a ser 

trabalhado. De forma geral, aparecem os seguintes tópicos: 

 

• Um pouco de História; 

• Discussão do Texto ou Debata com os Colegas; 

• Dica; 

• Curiosidade; 

• Atividades; 

• Atividade do Cotidiano; 

• Projeto; 

• Sugestão; 

• Trocando Ideias; 

• Atividade Prática; 

• Atividade Complementares; 

• Desafios 

 Apesar de apresentar muitos tópicos comuns durante as Unidades de 

Progressões, esses tópicos não aparecem com uma determinada ordem, nem mesmo em 

uma determinada seção apresenta todos os tópicos. O que podemos destacar é que esses 

tópicos são os mais frequentes para a construção da aprendizagem, aparecendo 

dependendo do assunto. 

 Das seis apostilas analisadas, o tópico "Um Pouco de História" aparece em 

cinco. Esse tópico, como o próprio nome diz, apresenta um fato histórico matemático 

sempre interligado com o assunto em questão. A ideia é mostrar que as questões 

estudadas já faziam parte da sociedade e procura desperta um determinado interesse do 

aluno. A figura abaixo apresenta essa relação. 
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 Apesar de se apresentar de forma bem simples, a ideia da seção é apenas 

mostrar a matemática em outro contexto, trazendo informações e mostrando um 

contexto cultural da matemática que possa a vir a contribuir com o seu pensamento para 

a sociedade (Fonseca, 2007). Em se tratando do público adulto, isso pode gerar uma 

determinada motivação, pois permite ver a matemática de outra forma. Nessa Unidade 

de Progressão 3, é discutida a ideia de número Racional e Irracional, mas esse fato só é 

apresentado após o trabalho com o conteúdo. 

 O que torna o assunto interessante é que a seção não fica isolada somente com 

a informação histórica. Após apresentar um fato histórico ou um texto introdutório de 

conteúdo, logo em seguida vem a seção "Discussão do Texto ou Debata com os 

Colegas" onde serão trabalhadas questões referentes ao que o aluno viu. A figura abaixo 

mostra esse trabalho realizado logo após a apresentação do texto histórico visto 

anteriormente. 

 

 

Figura 30: Texto do Bloco 2 - Unidade de Progressão 3 - Álgebra e Aritmética: Um pouco de História, p. 16 
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Tanto o texto histórico como a sua discussão apresentam elementos em cadeia 

para a construção do próximo conteúdo. Assim, o aluno adulto não fica perdido em 

meio a tanta informação. Nesse caso, todos esses assuntos foram apresentados para 

trabalhar o conteúdo de números irracionais. 

 De forma a mostrar que a discussão não só acontece por causa de um 

determinado texto histórico, a figura abaixo apresenta uma discussão a partir de um 

texto informativo para que o conteúdo seja construído ou apenas apresentado. 

Figura 31: Texto do Bloco 2 - Unidade de Progressão 3 - Álgebra e Aritmética: Discussão do Texto, p. 17 
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 Nesse texto informativo a ideia é dar continuidade ao estudo de ângulos iniciado 

anteriormente, de forma a aprofundar os conhecimentos. As perguntas são de certa 

forma simples para que o texto traga a evidência do conteúdo a ser construído. 

 A seção "Dica" como o próprio nome já informa é um detalhe específico do 

conteúdo que está sendo estudado no momento, uma informação, um breve conselho, 

um alerta ou até mesmo uma informação privilegiada de um site, filme ou revista que 

possa ajudar na complementação ou até mesmo na hora dos estudos. As figuras abaixo 

destacam diversas maneiras como a seção aparece no material. 

 

 

 

 

Figura 32: Texto do Bloco 2 - Unidade de Progressão 1 - Geometria: Discussão do Texto, p. 7 
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 A figura mostra uma dica de informação de um site para o aluno trabalhar o 
conteúdo estudado, nesse caso Figuras Simétricas e após esse trabalho realizar um 
pequeno relato. 
 

 

  

 Ao trabalhar a solução de um sistema de duas equações do 1º grau com duas 

incógnitas, ao final do conteúdo aparece esta dica, para indicar um outro método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Texto do Bloco 1 - Unidade de Progressão 2 - Geometria: Dica de Site, p. 19 

Figura 34: Texto do Bloco 2 - Unidade de Progressão 2 - Álgebra e Aritmética: Dica de Conteúdo, p. 15 

Figura 35: Texto do Bloco 1 - Unidade de Progressão 3 - Tratamento de Informação: Dica 
Informativa, p. 15 
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 Nesse tipo de dica a ideia a ser passada é apenas de uma informação, já que o 

que está sendo trabalhado nessa etapa é o conteúdo de Estatística e muitas vezes alguns 

alunos não entendem o trabalho ou o que venha a ser Estatística. 

 Ao entrar na seção Curiosidade, presente ao longo das unidades de progressões, 

o aluno adulto é apresentado a um fato que procura chamar a atenção em relação ao 

conteúdo ou até mesmo trazer uma informação diferenciada. Na figura abaixo podemos 

observar um exemplo bem diferente que procura lidar com a ótica. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 O interessante dessa seção é que ela é acompanhada de questionamentos 

relacionando ao conteúdo, não aparecendo de forma isolada. Nessa etapa o aluno tinha 

estudado ângulos, paralelismo e perpendicularidade e essa atividade foi proposta para 

fixação dos conteúdos. 

 Um outro fato que pode ser destacado é que essa seção sempre vem 

acompanhada de uma dica para completar a seção ou até mesmo contribuir no 

raciocínio do aluno. Para a curiosidade acima é dada a dica abaixo de forma que ajude o 

aluno a responder a questão e trazer novos questionamentos. 

 

 

 

  

A seção Atividade pode ser considerada uma das seções mais importantes do 

material, pois é nessa parte que o conteúdo estudado irá ser desenvolvido pelo aluno, 

seja individualmente, em grupo ou em conjunto com o professor dentro de sala de aula. 

Figura 36: Texto do Bloco 2 - Unidade de Progressão 1 -Geometria: Curiosidade, p. 13 

Figura 37: Texto do Bloco 2 - Unidade de Progressão 1 -Geometria: Curiosidade e Dica, p. 13 
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 Ao analisar essa seção, percebe-se uma certa preocupação do material, pois essa 

seção se apresenta de forma variada em cada Unidade de Progressão. A seção pode se 

apresentar com atividades de formas padrão, o simples ato de resolver o exercício ou 

com uma atividade envolvendo um material didático de fácil acesso, com atividades do 

cotidiano que procuram fazer o aluno olhar para o seu dia a dia e encontrar a solução 

para a tarefa, com uma atividade prática que procura trazer um material didático 

diferenciado para trabalhar o conteúdo e a última forma, que é a atividade 

complementar, que procura trazer exercícios para a fixação de conteúdos. Nas figuras a 

seguir podemos identificar cada uma das atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A atividade proposta nesta seção é o estudo de Potenciação e Radiciação, a ideia 

do exercício prático é mostra de forma inicial o conceito envolvido longe das 

Figura 38: Texto do Bloco 2 - Unidade de Progressão 2 - Álgebra e Aritmética:Atividade, p. 07 
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tradicionais maneiras de fórmula e dentro da própria atividade são apresentadas 

questões para o aluno responder. 

 

 

  

 

 

 

 A Atividade do Cotidiano faz o aluno olhar para além da sala de aula, pois 

mostra uma situação para que ele resolva a atividade olhando para os objetos que o 

cercam, mostrando que a matemática está mais perto do que ele acredita. A Atividade 

abaixo passa um pouco desse questionamento e situação, levantando vários 

questionamentos e trazendo para a sala de aula. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A atividade da figura acima foi elaborada pelos professores do PEJA a partir da 

pesquisa realizada por Fantinato (2003) na parte em que era descrito a numeração da rua 

no morro de São Carlos que tinha um destaque na sua forma da organização. Podemos 

Figura 39: Texto do Bloco 2 - Unidade de Progressão 2 - Álgebra e Aritmética:Atividade, p. 07 

Figura 40: Texto do Bloco 1 - Unidade de Progressão 1 - Álgebra e Aritmética:Atividade, p. 26 
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ver através dessa atividade o trabalho entre os professores que além de trazer a realidade 

do aluno para a sala de aula mostrar a matemática para o aluno do mundo ao seu redor. 

 Ainda analisando os tipos de Atividades, a Atividade Prática consiste em 

desenvolver no aluno o conteúdo através de um material didático presente na própria 

unidade, seja ele em um anexo ou até mesmo dentro da própria Unidade de Progressão.      

A figura a seguir é um exemplo de atividade que procura trazer uma matemática 

diferente para o ambiente do aluno adulto, de forma que ele veja que existe uma outra 

matemática. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A "Atividade Prática" segue toda uma determinada estrutura para motivar e 

construir o conhecimento do aluno adulto. Despertar o interesse do aluno ainda mais 

dentro da matemática aponta Fonseca (2007) como um dos meios de o aluno perder o 

receio pela disciplina. No Exemplo anterior, o aluno tinha estudado a Unidade “O 

Teorema de Pitágoras” e para verificar o que foi estudado é proposta uma atividade com 

Figura 41: Texto do Bloco 2 - Unidade de Progressão 2 -Geometria:Atividade Prática, p. 26 e 27 
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esse material, de forma que o conteúdo possa ser visto de outra forma, não usando a 

realidade do aluno, mas um material de fácil acesso. 

 O último tipo de atividade que aparece ao longo do material é a chamada 

Atividades Complementares, que consistem em exercícios diretos para a aplicação do 

conteúdo aprendido durante a unidade. São exercícios feitos para verificar a 

aprendizagem e verificar todos os conceitos vistos. A seguir, um modelo desse tipo de 

atividades. 

 

 

 

  

 A seção Projeto, como o próprio nome já indica, tem a intenção de realizar ou 

desenvolver um material de acordo com o conteúdo estudado. Geralmente, o projeto 

envolve o trabalho em grupo para que haja uma interação dentro do ambiente e a troca 

de ideias de forma a desenvolver o conteúdo. A figura a seguir é um dos modelos de 

projetos extraído do material para trabalhar a ideia de planificação de sólidos 

geométricos. 

Figura 42: Texto do Bloco 2 - Unidade de Progressão 2 -Álgebra e Aritmética:Atividades 
Complementares, p. 16 
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 A seção Sugestão, apesar de aparecer apenas em três das seis apostilas, se 

apresenta como um material diferencial, pois indica um vídeo relacionado com o 

conteúdo estudado sendo que esse vídeo é um programa de TV ou até mesmo um filme 

para mostrar o que foi estudado sendo aplicado. 

 

 

 

 

 

  

 Caminhando no quadro de seções, a seção Trocando Ideias consiste em 

estimular o pensamento do aluno através de situações já presentes dentro da unidade. A 

seção apresenta um texto e logo em seguida trabalha com questões para que o aluno 

aplique o conteúdo aprendido na unidade. Essa relação é mostrada na figura abaixo. 

 

 

Figura 43: Texto do Bloco 1 - Unidade de Progressão 1 -Geometria: Projeto, p. 45 

Figura 44: Texto do Bloco 1 - Unidade de Progressão 3 -Álgebra e Aritmética: Projeto, p. 13 
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Figura 45: Texto do Bloco 1 - Unidade de Progressão 3 -Álgebra e Aritmética: Projeto, p. 24 e 25 
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 Nessa unidade o aluno estava trabalhando o conteúdo de equações e de forma a 

fixar o conteúdo é apresentado o exemplo acima para construir o pensamento do aluno. 

 O interessante é que o conteúdo ainda não tinha sido finalizado, a seção foi 

usada para interferir na aprendizagem do aluno. 

 A última seção destacada, chamada Desafio, como o próprio nome já diz, o 

aluno é apresentado a uma questão na qual ele terá que utilizar os conhecimentos 

aprendidos na seção com os que ele já tem para tentar resolver o problema proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizando as seções propostas acima, o material do PEJA - SME/RJ procura 

construir os conteúdos de matemática com os alunos adultos no nível do Ensino 

Fundamental II. 

 

6.2 - Considerações Acerca do Capítulo 

 
 O trabalho de matemática em sala de aula não fica limitado apenas às fórmulas 

prontas, mas sim, deve criar condições de aproximação entre o aluno adulto e o 

Figura 46: Texto do Bloco 2 - Unidade de Progressão 3 -Álgebra e Aritmética: Projeto, p. 25 



128 

 

conteúdo matemático, de modo que a matemática abandone o título de disciplina quase 

inatingível e se transforme em um objeto real, ou seja, faça parte da realidade do aluno. 

Mas para alcançar esse objetivo é preciso romper alguns obstáculos. As Orientações 

Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos do Rio de Janeiro: Matemática 

(2010) apontam que: 

É necessário compreender o contexto social, histórico, cultural e 
político no qual a EJA está inserida, para que essa intencionalidade 
ético-política não se esgote no voluntarismo, sendo necessária a 
eficiência na processualidade das práticas referidas à sistematização 
das aprendizagens, na especificação dos conteúdos das aprendizagens 
pretendidas, nas relações intersubjetivas, na disposição material de 
lugares, coisas e tempos no pleno aproveitamento das virtualidades 
dos recursos e metodologias disponíveis e, sobretudo na mediação da 
docência em sala de aula. (2010, p.04) 

 

 A Matemática presente no material do PEJA/SME-RJ se apresenta com uma 

linguagem que busca a todo tempo trazer a realidade do aluno para a explicação do 

conteúdo. O material possui uma linguagem matemática adaptada, onde as 

compreensões de certos termos estão de acordo com o aluno adulto. Essa identidade 

presente no material do PEJA é fruto do processo de formação continuada onde segundo 

Fantinato e Viana (2007) é uma real consolidação político-filosófica no interesse de 

formar professores para a especificidade do trabalho com a EJA, sobretudo, pela 

necessidade de buscar uma educação crítica pautada na valorização dos saberes 

matemáticos e de vida que os alunos levam para a sala de aula, e que não devem ser 

silenciados. 

 No que se refere ao uso de material didático em suas diferentes formas através 

de situações para resolver problemas, o material do PEJA - SME/RJ procura a todo 

tempo apresentar situações que utilizam um material lúdico sem perder o objetivo da 

aprendizagem. Em todas as unidades o uso de material varia entre planificações, 

Tangram, construção de sólidos por meio de instrumentos ou materiais de fácil acesso. 

A Proposta Curricular para o Segundo Segmento do Ensino Fundamental da EJA (2002) 

aponta que:  

A experiência tem mostrado que o conhecimento matemático ganha 
significado quando os alunos se defrontam com situações desafiadoras 
e trabalham para desenvolver estratégias de resolução. Daí a 
importância de tomar a resolução de problemas como ponto de partida 
da atividade matemática (BRASIL, 2002, p. 27). 
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 Pode-se observar no material analisado essa preocupação de sempre desafiar o 

aluno adulto, de forma que ele não se sinta preso à matemática formal. 

 Em relação ao uso de Novas Tecnologias, o material não se lança desse artifício. 

A forma de usar tecnologias está apenas em indicar um site, vídeo ou programa, não 

havendo em nenhum momento uma interação do material com aquilo que o aluno adulto 

está lendo. 

A análise do material mostrou que o uso da História da Matemática como 

recurso se apresenta apenas como menções a respeito de algum personagem histórico ou 

de algum acontecimento relacionado ao conteúdo que será estudado, de forma a 

despertar o interesse do aluno. A História da Matemática em questão não tem um papel 

de destaque no ensino da matemática diretamente. Ela apenas se apresenta como uma 

informação de introdução ao conteúdo. 

 O uso de atividades desafiadoras, lúdicas, problemas a serem resolvidos, de 

modo dinâmico, a presença de um problema que exige a formação de conceitos não 

pode, por si só, ser considerada como causa do processo. As tarefas que a sociedade 

coloca aos jovens quando estes entram no mundo cultural, profissional e cívico dos 

adultos constituem em um importante fator para a emergência do pensamento 

conceitual. Porém, se o meio ambiente não coloca os adolescentes, jovens e adultos 

perante tais tarefas, se não lhes fizer novas exigências e não estimular o seu intelecto, 

obrigando-os a defrontar-se com uma sequência de novos objetivos, o seu pensamento 

não conseguirá atingir níveis de desenvolvimento mais elevados, ou se atingirá apenas 

com grande atraso. Desse modo, podemos afirmar que poderá não haver uma 

aprendizagem significativa dos saberes matemáticos. 

 Em se tratando do material desse programa, as situações surgem de forma 

simples, cuja busca pela resposta leva o aluno a construir sua aprendizagem. O 

professor possui nesse material a oportunidade de mostrar a Matemática como uma 

ferramenta que contribua para a construção do conhecimento e não uma matéria cheia 

de regras e teorias decorativas que reprova. As atividades destacadas procuram 

aproveitar a experiência de vida do aluno, estimulando ideias novas, deixando que eles 

busquem na sua vivência soluções para situações problemas correlacionados ao seu 

meio social. 

 Parte dessa concepção do material aconteceu devido a preocupação com a 

formação continuada dos professores atuantes no PEJA onde segundo Gils e Fantinato 

(2010) vem permitindo aos profissionais desta modalidade uma formação diferenciada 
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daquela que tiveram nas suas graduações, possibilitando uma ação docente mais 

dialógica dentro da EJA. 
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CAPÍTULO VII 

CONFRONTANDO OS PROGRAMAS 

 
 Sendo o ENCCEJA de caráter federal, o NOVA EJA um programa estadual e o 

PEJA uma ação do município do Rio de Janeiro, todos seguem os Parâmetros 

estabelecidos pelo CEB/CNE no 11/2000 e a Resolução no 01/2000, que estabelecem 

Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o desenvolvimento da Educação de 

Jovens e Adultos. 

 A utilização de qualquer material didático para o público da EJA deve se 

preocupar com as características próprias apresentadas pelos alunos. O material para 

este público precisa conter elementos de significação que deem sentido ao processo de 

aprendizagem significativa. Mais do que isso, a sua utilização deve ter um enfoque que 

deve contribuir para a valorização da identidade dos alunos, já que eles estão retornando 

à escola e viveram no passado um processo de "exclusão", possivelmente devido a 

motivos sociais. Essa valorização contribui para a permanência e o avanço do adulto ao 

longo de sua nova jornada em sala de aula. O Parecer (2000) aponta que: 

 

Esta adequação tem como finalidade, dado o acesso à EJA, a 
permanência na escola via ensino com conteúdos trabalhados de modo 
diferenciado com métodos e tempos intencionados ao perfil deste 
estudante. Também o tratamento didático dos conteúdos e das práticas 
não pode se ausentar nem da especificidade da EJA e nem do caráter 
multidisciplinar e interdisciplinar dos componentes curriculares. 
(BRASIL, 2000, p. 58). 

  

 Há duas vertentes em relação à utilização do material didático como recurso 

básico no decorrer da prática pedagógica. Por um lado, pode contribuir de forma 

positiva para o processo de construção/reconstrução e fortalecimento da identidade 

social dos alunos, reconhecendo suas diferentes vivências e a existência de saberes já 

adquiridos ou prévios como forma de resgate de sua imagem e contexto social. Por 

outro lado, pode acabar reforçando o histórico de exclusões, se seguir um modelo que 

não apresenta significado para a sua aprendizagem. A efetivação do material didático 

acontece em conjunto com a ação do professor em sala de aula. 

 A postura do professor diante do material didático é quem determinará qual 

função este livro desempenhará na escola, pois na maioria das vezes pode ser o único 

material escolar que o aluno tem a possibilidade de ler, de manusear. A forma como os 

alunos são orientados a utilizar o livro na escola é determinante para uma relação entre 
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alunos e livro didático, para que este material se constitua num instrumento que 

realmente contribua na aprendizagem significativa dos alunos, favorecendo a estes um 

entendimento, a partir do desenvolvimento de uma atitude crítica, sobre o verdadeiro 

papel do material didático na condução de seu processo de aprendizagem escolar. 

 Fonseca (2007) indica que ao refletir no contexto da EJA sobre o ensino de 

Matemática, temos uma necessidade de conceber o processo de ensino-aprendizagem 

numa perspectiva de "ação educativa", dirigida a um sujeito de escolarização básica 

incompleta ou que em nenhum momento teve início e que recorre à escola na idade 

adulta ou na juventude. 

 O ensino e a aprendizagem da Matemática devem ser relevantes para esses 

alunos. Para tanto, o professor e o material didático produzido devem conceber uma 

contextualização, uma dinâmica, elementos de motivação, diferenciados dos modelos 

clássicos de aula. Porém, de acordo com Brasil (1996, 2000), deve-se manter a atenção 

para a equidade da seleção de conteúdos em comparação com a modalidade de 

educação ofertada para crianças e adolescentes. 

 

7.1 A Matemática do ENCCEJA, NOVA EJA, PEJA e Suas Concepções 

 
 Apesar dos programas analisados terem como objetivo atender aos alunos 

adultos, que cada um deles possui suas características particulares para desenvolver os 

conteúdos. Podemos estabelecer essa concepção pela própria estrutura de cada 

programa, que apesar de ter como foco abordar a Matemática por meio do cotidiano e 

vivências do aluno adulto, procura trazer isso de formas diversificadas. 

 É preciso deixar claro que o foco deste trabalho não é a comparação dos 

conteúdos Matemáticos apresentados nos programas. Essa direção seria inadequada, 

tendo em vista que cada programa tem um foco especifico, sendo dois voltados para o 

Ensino Fundamental (ENCCEJA E PEJA) e outro para o Ensino Médio (NOVA EJA). 

O que se pode comparar e verificar são os aspectos do currículo da Matemática 

apresentados em cada material e quais os tipos de abordagem utilizados para a 

aprendizagem do aluno adulto ao ter contato com cada material. 

 Um fator comum a todos os materiais, destacado nos documentos oficiais da 

EJA, é um ensino de matemática que estimula a construção de estratégias para resolver 

problemas, a justificativa dos resultados, a criatividade, a iniciativa, o trabalho coletivo 
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e a autonomia para enfrentar desafios. Esta é uma contribuição para a formação dos 

jovens e adultos que buscam a escola. 

 O caráter social do ensino de matemática é algo presente em todos os materiais, 

já que, em se tratando de EJA, essa importância adquire uma dimensão maior.  Fadanni 

e Kaiber (2005) afirmam que “o aprendizado da matemática é um direito básico e uma 

necessidade individual e social para todos. Isso porque saber calcular, medir, raciocinar, 

argumentar matematicamente, são requisitos necessários para exercer a cidadania” 

(p.39). Nos três materiais podemos observar questões da realidade do aluno, tanto 

inseridas nos conteúdos, quanto por meio de exemplos ou uso de tecnologia. 

 Uma das principais semelhanças presente nos materiais é em relação à 

Matemática tratada nos conteúdos. Podemos observar inicialmente nos materiais que 

apesar de estarem voltados para o Ensino Fundamental II ou Ensino Médio, há uma 

certa preocupação concentrada nos conteúdos anteriores a esse nível. Essa questão se 

torna interessante, já que o material do ENCCEJA foi desenvolvido no ano de 2002, o 

do NOVA EJA em 2013 e o do PEJA em 2010. Podemos ver que a preocupação em 

ensinar conteúdos anteriores ainda se apresenta como ponto de partida, já que o aluno 

apesar de se encontrar em um nível acima, pode ter feito o fundamental ou médio há 

algum período de tempo atrás. Dessa forma, os conteúdos anteriores são construídos 

com os conteúdos do ano presente, evitando que o aluno adulto fique perdido em meio a 

conteúdos que ele poderia não ter aprendido devido a seu afastamento da escola. 

 Em se tratando dos conteúdos de Matemática, o material do ENCCEJA deixa 

claro que sua preocupação é a competência matemática e não o conteúdo em si. Já os 

materiais do NOVA EJA e PEJA especificam ao longo de cada capitulo o conteúdo que 

irá ser trabalhado. No ENCCEJA o aluno só percebe o conteúdo após inserido no 

capítulo, já no NOVA EJA e PEJA podemos perceber que o aluno encontra com 

facilidade um conteúdo especifico para estudar. Essa observação preliminar indica que a 

matemática no ENCCEJA é desenvolvida de forma aos conteúdos se adaptarem à 

competência seguindo uma linearidade especifica, enquanto no NOVA EJA e PEJA a 

estrutura é realizada quanto aos conteúdos. Um outro fator que deve ser levado em 

conta sobre a questão do ENCCEJA e as competências em si é o objetivo do programa 

voltado a uma avaliação visando uma certificação. Apesar de parecer simples essa 

concepção, ela traz consigo um modelo de estrutura que visa uma aprendizagem 

direcionada para a avaliação final que será realizada. 
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 Sendo os materiais do NOVA EJA e PEJA mais atuais, 2013 e 2010 

respectivamente, as indicações de recursos tecnológicos, applets, jogos, material 

didático são mais trabalhados e apresentados no contexto da aprendizagem do adulto. O 

interessante do Material do PEJA é que todas as sugestões de recursos didáticos 

utilizados se encontram presentes no material, de forma que o aluno, no momento da 

atividade tem acesso e pode executar a atividade. Quando este não é apresentado, o 

próprio material indica ao professor o que levar para a sala de aula. Esse fator acarreta 

uma harmonia, já que o aluno tem ali de imediato o material necessário e não precisa se 

preocupar, fazendo assim a atividade ser desenvolvida de forma imediata, de acordo 

com o planejamento da aula. No ENCCEJA, apesar da indicação de diferentes pesquisas 

com material didático, os recursos tecnológicos raramente aparecem, mas isso pode ser 

justificado pela época que o material foi produzido, 2002, quando esse tipo de 

ferramenta ainda estava sendo pouco explorado. Um outro fato a ser considerado, 

também dentro desse quadro, é o acesso a determinada tecnologia pelo adulto, já que o 

material do ENCCEJA é utilizado longe do ambiente escolar e, portanto, nesse caso o 

acesso à tecnologia não estaria disponível. 

 A utilização de História da Matemática como ferramenta de ensino também é 

algo presente em todos os materiais. Dependo do assunto abordado tanto o ENCCEJA, 

NOVA EJA e PEJA apresentam a evolução da Matemática como motivação de 

aprendizagem do conteúdo. Podemos observar que o uso da História nos materiais é 

sempre pautado como fonte de motivação e não identificamos os outros elementos da 

História, citados por Miguel (1993): Fonte de métodos adequados de ensino de 

matemática; Instrumento de conscientização epistemológica; Instrumento de explicação 

dos porquês e como fonte de objetivos de ensino; Formalização de conceitos e 

Instrumento de resgate cultural. 

 Em se tratando da linguagem Matemática, cada material procura apresentar uma 

estrutura que favorece o entendimento do conteúdo a ser apresentado. Podemos verificar 

que nessas características os materiais têm uma preocupação maior, a linguagem é 

acessível e não possui termos que infantilizam o assunto, além de não levar para um 

lado mais rigoroso da Matemática, procurando apresentar conceitos e definições 

voltados para o adulto em questão. Dentre os materiais, o PEJA e o NOVA EJA são os 

que apresentam modos de linguagem mais adequada, passando do rigor da Matemática 

para a linguagem do cotidiano do aluno, de forma a não fazer o conteúdo "assustar" o 

aluno. Além de ter essa preocupação com a linguagem matemática, o material do PEJA 
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também procura sempre apresentar um processo dialógico e crítico, de reflexão contínua 

sobre a ação, considerando-se vários saberes, dos alunos e também os saberes práticos 

dos professores, advindos das experiências e das práticas dos mesmos.  

 De uma maneira geral, o contato inicial do aluno com o material do ENCCEJA, 

NOVA EJA e PEJA pode se dar numa situação de tranquilidade que leva o aluno a 

realizar explorações ao longo de cada capítulo. O envolvimento do aluno ao longo de 

cada material vai determinar até que ponto a sua interação será estabelecida de forma a 

desenvolver a aprendizagem. 

 Ao realizarmos na pesquisa as descrições colocadas nas seções 5.1, 6.1 e 7.1, 

tivemos um panorama de como é a abordagem de cada material em relação à disciplina 

de Matemática. Essas descrições indicam propostas para a realização de um trabalho 

dos conteúdos de matemática dentro do ambiente escolar da EJA, onde cada tópico 

estabelecido pretende transmitir um possível conhecimento para o aluno jovem e adulto 

da EJA. Apesar da realização da descrição, observamos que apenas esse tipo de 

observação mostraria somente uma visão geral do material didático de cada programa e 

sentimos a necessidade da descrição focada em um conteúdo especifico da matemática. 

O foco sobre um conteúdo específico contribui para o entendimento localizado de como 

o material trata os aspectos da EJA e estabelece uma possível relação de ensino e 

aprendizagem dentro das características dessa modalidade. 

 Essas características implicam em particularidades de cada programa para o 

tratamento de conteúdos da EJA. Buscando entender essas particularidades e assim 

encontrar caminhos para uma possível resposta para a questão de pesquisa, escolhemos 

na Matemática o conteúdo de porcentagem. 

  

7.2 A Porcentagem nos Materiais do ENCCEJA, NOVA EJA e PEJA 

 
 O tema de porcentagem foi escolhido por ser tratar de um conteúdo comum tanto 

no ensino fundamental, quanto no ensino médio. Sendo cada programa voltado para um 

segmento especifico, poderemos caminhar entre os materiais didáticos dos três 

programas podendo assim verificar como cada um aborda esse conteúdo e assim 

identificar as principais diferenças e semelhanças dentro desses programas. 

 Segundo os PCN EJA (BRASIL, 2002), o trabalho com a matemática na EJA 

deve visar o desenvolvimento de conceitos e procedimentos relacionados ao campo do 

pensamento numérico, geométrico, algébrico, à competência métrica, ao raciocínio que 
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envolva proporcionalidade, assim como ao raciocínio combinatório, estatístico e 

probabilístico. 

 O conteúdo de porcentagem pode facilmente permear nesses campos da 

matemática. A porcentagem é uma das ferramentas matemáticas mais utilizadas, 

principalmente no comércio, em forma de descontos e promoções. Na área financeira, é 

usada para capitalizar empréstimos e aplicações, apresentar índices inflacionários e 

deflacionários, nos descontos e a aumentos, nas taxas de juros, como também na 

apresentação de dados de uma empresa. A porcentagem por si só é uma das maneiras 

mais práticas de fazer essa demonstração.  

 As pessoas de alguma forma ou de outra já tiveram contato e a necessidade de 

sua utilização em algum momento, por exemplo, quando vão até uma loja fazer uma 

compra, ou até mesmo quando vão ao banco para pedir um empréstimo, ao ler o jornal e 

verificar o aumento da gasolina, quando chegam ao mercado e o vendedor informa que 

teve um aumento de 7% nos preços das mercadorias. A porcentagem pode aparecer das 

mais simples situações até as mais complexas. Apesar das suas diferentes abordagens, 

não é objetivo dessa pesquisa discutir o ensino da porcentagem em si, apenas queremos 

mostrar que esse conteúdo se apresenta com uma gama de propostas variadas e é um 

conteúdo presente no cotidiano de qualquer pessoa, assim chama atenção a importância 

do seu ensino na EJA. 

 Para verificar o ensino de porcentagem nos materiais vamos analisar alguns 

aspectos, buscando um possível caminho para complementar a resposta da questão da 

pesquisa e a relação com o que já foi apresentado. Partimos do referencial levantado na 

seção três e ligando as pesquisas estabelecidas por Fantinato (2003, 2006, 2007, 2014) e 

Schneider (2010, 2014) sobre as concepções da articulação entre saberes do cotidiano e 

saberes escolares, sem excluir as culturas cotidianas dos educandos (Fantinato, 2014), 

os direcionamentos de Fonseca (2007, 2014) acerca do ensino e aprendizagem, a 

apropriação do termo competência (Perrenoud, 2002, 2015; Ropé e Tanguy, 1970) e as 

concepções de Sacristán (2008) sobre currículo. Vamos analisar o conteúdo de 

porcentagem segundo os seguintes aspectos: apresentação da situação, contexto dos 

exercícios propostos e condições de ensino e aprendizagem. 

 Esses aspectos foram escolhidos de acordo com os pontos focados pelos autores 

citados na seção 3 e que acredito que sejam de importância para que o ensino de jovens 

e adultos possa ter um possível desenvolvimento satisfatório e que realmente incorpore 

os aspectos da EJA. 
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 A apresentação da situação é a forma como o conteúdo é apresentado, seja na 

sua maneira de introdução ou o tipo de uso do material para o ensino do conteúdo 

envolvendo gráfico, desenho, texto e etc. 

 Ao olharmos o material do ENCCEJA o conteúdo de porcentagem é tratado ao 

longo de vários capítulos do material. Não há um capítulo específico, mas sempre que o 

material se utiliza de porcentagens, há uma preocupação em revisar o assunto. A 

primeira vez que o material trabalha o conteúdo é no capítulo II " A Arte de Ensinar". 

Nesse capítulo é apresentada a situação problema que o aluno deve resolver.  

 Podemos observar na figura 49 que as situações estabelecidas são dois 

problemas gráficos e um texto extraído de jornais como maneira de trabalhar o 

conteúdo. A ideia segundo o próprio material do ENCCEJA (BRASIL, 2002c, p. 36) era 

que para responder às questões formuladas, muito provavelmente o aluno teria que usar 

conhecimentos sobre proporcionalidade e, em particular, sobre porcentagem. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Depois disso, o material do ENCCEJA aborda a porcentagem em duas situações: 

no Capítulo VI - Proporcionalidade: Uma Ideia Fundamental e no Capítulo IX - 

Figura 47: Ensino de Porcentagem no ENCCEJA – Livro do Professor (BRASIL, 2002c, p.35)  
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Explorando situações numéricas. Em ambas as situações o trabalho de porcentagem 

possui diferentes significados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A situação do capítulo VI apresentada na figura 50 foi utilizada apenas como 

indicação do uso de porcentagem e não teve nenhum trabalho matemático direto, apenas 

uma explicação simples. O conteúdo é apenas trabalhado no capítulo IX, penúltimo 

capítulo do material, onde ocorre todo um trabalho de definição e explicação. 

A explicação do conteúdo de porcentagem no ENCCEJA, é definida no capítulo 

em que explora Probabilidades, um assunto que necessita dessa ferramenta para a 

resolução dos problemas. Observando a apresentação de porcentagem, o material do 

ENCCEJA apenas utiliza-se de texto para a explicação desse conteúdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48: Ensino de Porcentagem no ENCCEJA II - Livro do Professor (BRASIL, 2002c, p.130) 
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 O conteúdo de porcentagem nessa etapa é tratado sem estabelecer nenhuma das 

características da EJA apontadas por Fonseca (2007), que estabelece que as situações de 

ensino devem ser desenvolvidas enquanto o conhecimento matemático vai se 

Figura 49: Ensino de Porcentagem no ENCCEJA III - Livro do Professor (BRASIL, 2002c, p.204) 
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estabelecendo. A figura 49 mostra que o ENCCEJA aplica apenas o método de cálculo 

de forma direta. 

 O material do NOVA EJA não possui um capítulo exclusivo para a abordagem 

do conteúdo de porcentagem. Nos momentos em que aparece, a porcentagem é 

contextualizada com o ensino de fração e no outro momento ela é revisada devido ao 

conteúdo de Matemática Financeira. O material apresenta o conteúdo em dois 

momentos, sendo a primeira no módulo um e a segunda no módulo três. 

 

 
 
 

No módulo um a porcentagem é abordada como um tipo especial de fração, 

mostrando o significado e o cálculo para o estabelecimento do conteúdo (figura 51). 

Essa situação seria, segundo Fonseca (2007), uma forma de contextualização que não é 

apenas ligada ao conteúdo do cotidiano do aluno adulto, mas uma forma de 

correlacionar os diferentes conteúdos da matemática e mostrar ao aluno adulto essa 

relação. 

Figura 50: Ensino de Porcentagem NOVA EJA – Apostila NOVA EJA Módulo 1 p. 35 
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 Ao trabalhar a porcentagem no módulo três o material do NOVA EJA procura 

apresentar uma revisão do conteúdo. Essa atitude pode ser justificada pelo fato da 

porcentagem ser ligada ao ensino fundamental. Esse conteúdo é revisado no capítulo de 

Matemática Financeira na resolução de situações-problema em diferentes contextos. 

 A introdução do conteúdo é realizada através de pequenas notícias e informações 

para despertar o interesse do aluno adulto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A partir dessa situação o material inicia o trabalho utilizando os seguintes temas 

em torno de porcentagem: Porcentagem de um número; Calculando mentalmente 

porcentagem; Calculando a taxa de porcentagem; Calculando o número sabendo a 

porcentagem e Porcentagem de porcentagem. A figura 53 exemplifica a maneira do 

material trabalhar com esses tópicos. 

 

 

 

 

Figura 51: Ensino de Porcentagem NOVA EJA II - Apostila NOVA EJA Módulo 3 p. 95 
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Destacamos que o cálculo mental é uma ferramenta bastante utilizadas pelos 

alunos da EJA. Fantinato (2003) aponta que os sujeitos da EJA também podem adotar 

outro tipo de comportamento em contexto escolar. O adulto resolve inicialmente o 

problema matemático proposto pelo professor utilizando um recurso mais familiar, que 

pode ser uma estratégia de cálculo mental ou um algoritmo escrito não escolar e que 

passa a ter a função de confirmar o procedimento mais escolar, menos familiar para o 

adulto e com o qual este se sente menos seguro. Este processo pode ser denominado de 

“função confirmadora do uso simultâneo de diferentes procedimentos” (FANTINATO 

2003, p. 05). Assim o aluno ao ter contato com essa situação no material pode se 

familiarizar e assim romper com possíveis dificuldades. 

Figura 52: Ensino de Porcentagem NOVA EJA III - Apostila NOVA EJA Módulo 3 p. 97 
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 As situações abaixo, apesar de estarem dentro do campo de porcentagem, 

aparecem apenas como procedimentos de cálculo para o entendimento do conteúdo. Os 

exemplos apresentados podem despertar o interesse do aluno adulto, mas não 

identificamos nenhum trabalho mais profundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Já a última situação apresentada pode ser apontada como algo diferente, já que 

faz parte do cotidiano dos alunos de EJA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53: Ensino de Porcentagem NOVA EJA IV - Apostila NOVA EJA Módulo 3 p. 99 
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 Podemos observar que na abordagem de porcentagem no material do NOVA 

EJA há muitas situações envolvendo textos que apresentam ilustrações não relacionadas 

com o conteúdo, mas isso não significa que o texto fique desvalorizado. 

 No material do PEJA, o conteúdo de porcentagem aparece nos três blocos 1, 2 e 

3, sendo que o conteúdo é apresentado e explicado no bloco 1 dentro da unidade de 

progressão 2: Álgebra e Aritmética. Nessa unidade o conteúdo de porcentagem é tratado 

logo após o conteúdo de fração, procurando estabelecer uma ponte de conteúdos. A 

figura 56 apresenta essa situação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54: Ensino de Porcentagem NOVA EJA V - Apostila NOVA EJA Módulo 3 p. 100 

Figura 55: Ensino de Porcentagem PEJA I – BL 01 UP 02 p. 37 
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 O material do PEJA inicia o assunto trazendo uma definição do vocabulário, 

procurando relacionar com exemplos da matemática de forma a trazer a atenção do 

aluno, para logo após iniciar o conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A situação estabelecida na figura 57 para o ensino de porcentagem apresenta-se 

como forma de curiosidade para chamar a atenção do aluno adulto. A curiosidade, 

incluída nessa abordagem, é apontada por Fonseca (2007) como um elemento 

matemático motivador de exploração na EJA. 

 Logo após essa situação, o material trabalha uma contextualização do conteúdo 

mostrando a relação entre porcentagem e fração. 

 
 
 
 
 

Figura 56: Ensino de Porcentagem PEJA II - BL 01 UP 02 p. 37 
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Nessa etapa temos uma situação simples que relaciona conteúdos matemáticos, 

que está de acordo com a sugestão de Fantinato (2014), destacando a contextualização 

dos temas matemáticos e sua apresentação em situações que façam sentido para os 

alunos, por meio de conexões com questões do seu cotidiano.  

 No segundo momento de apresentação do conteúdo o material do PEJA 

apresenta os cálculos da porcentagem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57: Ensino de Porcentagem PEJA III - BL 01 UP 02 p. 38 

Figura 58: Ensino de Porcentagem PEJA IV - BL 01 UP 02 p. 38 



147 

 

 Novamente encontramos no material a preocupação em estruturar a forma como 

é realizado o cálculo de porcentagem. Podemos observar que em todos os materiais 

estudados, o cálculo da porcentagem é sempre apresentado de forma simples e direta e 

não há indícios que possam interligar os procedimentos adotados com os saberes 

prévios do aluno (SCHNEIDER, 2014). Por outro lado, o papel do professor nessa etapa 

é fundamental para estabelecer esse elo e assim criar um ambiente onde as 

características do público são levadas em consideração no desenvolvimento do conteúdo 

(SACRISTÁN, 2008). 

 Na apresentação da porcentagem, os materiais procuram aplicar esse conteúdo 

em diferentes campos da matemática, sendo na Proporção e Probabilidade (ENCCEJA), 

na Matemática Financeira (NOVA EJA) ou no conteúdo de fração (PEJA). Assim, a 

ênfase não é em trazer a realidade do aluno, mas sim de procurar “as conexões que o 

jovem e adulto estabelecem dos diferentes temas matemáticos entre si, com as demais 

áreas do conhecimento e com as situações do cotidiano é que vão conferir significado à 

atividade matemática” (BRASIL, 2002, p. 42). 

 Em relação ao contexto dos exercícios, procuramos identificar nos matérias se o 

conteúdo de porcentagem apresenta problemas que possuem de certa forma uma relação 

com aplicação prática ou se enfocam apenas problemas no campo conceitual da 

matemática. O Parecer n.º 11/2000 (BRASIL, 2000) aponta que:  

Na educação de jovens e adultos a atividade Matemática deve estar 
orientada para integrar de forma equilibrada seu papel formativo de 
desenvolvimento de capacidades intelectuais para a estruturação do 
pensamento e o seu papel funcional de aplicação na vida prática e de 
resolução de problemas nas diferentes áreas de conhecimento. 
(BRASIL, 2000, p. 32) 

 

 Ao apresentar o conteúdo de porcentagem podemos observar que em todos os 

programas pesquisados a introdução do conteúdo é baseada nos conceitos de 

matemática sobre porcentagem e como é realizado o cálculo. Apesar de ter situações de 

contextualização entre os conteúdos da matemática e a preocupação com o cálculo 

mental, podemos destacar que os saberes prévios não são destacados. No entanto, não 

podemos afirmar que esse trabalho não possa ser realizado em sala de aula, pois 

depende da postura do professor. 

 No material do ENCCEJA podemos destacar a seguinte atividade para o trabalho 

de porcentagem através da figura 61. 
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 A situação da figura 61 trabalha alguns aspectos do conteúdo de porcentagem 

trazendo uma informação gráfica seguida de notícia. A situação é uma informação sobre 

o lixo e essa temática pode despertar a atenção do aluno já que podem ser tratadas 

perguntas, o que é feito com o lixo jogado fora, como anda a coleta de lixo e etc, 

relacionando com o conteúdo. Aqui podemos evidenciar uma situação de conhecimento 

prévio, que o aluno lida em seu cotidiano (FONSECA, 2007; SCHNEIDER, 2014), as 

vezes sem usar matemática. Vejamos outra situação através da figura 61. 

 

 

Figura 59: Exercício de Porcentagem ENCCEJA - Livro do Professor (BRASIL, 2002c, p.178) 
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 Essa situação possui uma pequena diferença em relação à anterior, já que 

propõem uma situação diferente, onde além de solucionar problemas, precisamos 

convencer outras pessoas sobre nossos pontos de vista ou sobre a decisão de escolher 

um procedimento de resolução ou mesmo um resultado. Essa situação está ligada a 

alguns aspectos do cotidiano do aluno e pode estabelecer o que Fantinato (2014) aponta 

como uma ponte entre o conhecimento local e o conhecimento escolar, ou seja, a 

reelaboração de conhecimento de um contexto para outro. 

 O NOVA EJA no momento inicial se apropria apenas da apresentação do 

conceito matemático de porcentagem, mas após finalizar essa questão apresenta 

algumas situações que podem vir a desenvolver a aprendizagem do aluno relacionando 

os seus saberes prévios.  A figura abaixo apresenta essa atividade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 60: Exercício de Porcentagem ENCCEJA II - Livro do Professor (BRASIL, 2002c, p.209) 

Figura 61: Exercício de Porcentagem NOVA EJA – Apostila NOVA EJA Módulo 3 p. 97 



150 

 

 A situação apesar de estar de forma simples, apresenta a calculadora como um 

objeto comum a qualquer pessoa, mas que muitas das vezes, não tem um contato direto 

ou até mesmo tem um certo receio de sua utilização. Desse modo, podemos destacar 

aqui o que Fonseca (2007) aponta como sentido do ensinar e aprender Matemática, uma 

busca de acessar, reconstruir, tornar robustos, mas também flexíveis os significados da 

Matemática que é ensinada e aprendida. 

 Tendo em vista que o conteúdo de porcentagem não está previsto no Ensino 

Médio, o material do NOVA EJA procurou apresentá-lo ao longo do estudo de 

Matemática Financeira. 

 O material do PEJA apresenta dois tipos de problema dentro do campo da 

porcentagem. Os problemas iniciais são atividades para o trabalho do conteúdo em si, 

procurando desenvolver o cálculo de porcentagem em suas diferentes situações. A 

figura 63 identifica essa característica. 

 

 
 
 
 As situações de atividades são situações que procuram apresentar o conteúdo e 

fazer o aluno resolvê-las. A atividade da figura 63 apresenta uma situação mais 

Figura 62: Exercício de Porcentagem PEJA - BL 01 UP02 p. 39 
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elaborada mostrando aspectos do cotidiano do aluno, já as outras atividades são mais 

simples, envolvendo apenas o cálculo direto da porcentagem. O que podemos observar 

nessa etapa é o trabalho envolvendo situações diversificadas, de forma simples, mas que 

lidam com aspectos do cotidiano e possibilitam e proporciona excelente material 

pedagógico (FONSECA, 2007). 

 Destacamos no material do PEJA um projeto de interesse geral que envolve o 

conteúdo de porcentagem, que não está na unidade de progressão de porcentagem. A 

figura abaixo destaca essa situação. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63: Projeto Envolvendo o Conteúdo de Porcentagem no PEJA - BL 02 UP 03 p. 6 
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 A situação apresentada no material do PEJA através do projeto procura trabalhar 

diferentes conteúdos, relacionando-os em um assunto do cotidiano. Essa atividade 

incorpora tanto os aspectos do conteúdo da matemática, relacionando com uma 

aplicação prática. Essa ponte entre o conteúdo matemático e uma aplicação prática é 

uma ferramenta que pode auxiliar o aluno a compreender melhor determinando 

Figura 64: Projeto Envolvendo o Conteúdo de Porcentagem no PEJA II - BL 02 UP 03 p. 7 
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conteúdo, ainda mais quando aliado a algo que ele possa vir a se identificar 

(FANTINATO, 2009, FONSECA, 2007, SCHNEIDER, 2014). 

 Nas diferentes atividades constantes nos programas, permitem em sua resolução 

o uso de diversos procedimentos que podem surgir vindos do aluno adulto. Podemos 

descartar que as situações, mesmo simples, podem trazer resultados ou soluções 

originais dos alunos. O professor deve estar atento para que as soluções sejam 

valorizadas, e mesmo com erros, podem ser oportunizadas aprendizagens de diferentes 

modos, bastando que o professor assuma seu papel de mediador, ou orientador. 

 Em relação as situações de ensino e aprendizagem, buscamos identificar que 

tipos de conhecimentos prévios a situação problema envolvendo o conteúdo de 

porcentagem estabelece e que tipo de situação-problema pode colocar o aluno. 

 Nessa etapa podemos lançar mão dos aspectos já apresentados anteriormente. A 

porcentagem é um assunto muito comum, pois está no mundo do trabalho, está no 

comércio, nas compras, nas notícias de jornais e nas liquidações de lojas. Essa 

característica torna esse conteúdo importante para identificar que tipos de 

conhecimentos os alunos adultos utilizam para resolver determinando problema. Sendo 

algo ligado ao comércio e às relações de compra e venda, podemos destacar que as 

situações envolvendo contas podem fazer o aluno trazer para a sala de aula o uso de 

cálculo mental como um saber prévio. 

 Segundo Fantinato (2003, p.7) “o raciocínio matemático da vida segue caminhos 

diferentes do da escola. Enraizados na situação contextual que o gerou, é a partir dessa 

mesma que as formas de resolução do problema prático vão sendo criadas”. O cálculo 

mental é uma estratégia utilizada pelos alunos adultos em diferentes situações e no 

conteúdo de porcentagem é uma ferramenta que teria grande chance de ser utilizada, 

onde pode ser um recurso utilizado por si só ou combinado com alguma forma de 

registro. As situações podem motivar a presença simultânea dos recursos oral e/ou 

escrito para alcançar determinado resultado. Fantinato (2003) ainda pontua o fato de 

calcular ”de cabeça” ser marco da identidade cultural dos adultos analfabetos ou com 

pouca escolaridade e é elemento favorecedor, quando o adulto busca certificar-se das 

suas respostas e ainda não domina procedimentos escritos. 

 A porcentagem de certa forma pode apontar ao cálculo mental dos alunos 

adultos, trazendo situações de acertos e erros que podem ser utilizadas para favorecer a 

aprendizagem do aluno levando em conta aspectos do seu saber (FONSECA, 2007; 

SCHNEIDER, 2014). Podemos dizer que o professor tem um papel chave ao lidar com 
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o material didático e o aluno, pois a sua postura diante do material para o aluno irá 

trazer questionamentos, apontamentos, resgate de conteúdos aprendidos e até mesmo a 

apropriação dos saberes prévios para trabalhar o conteúdo.  

 Os três materiais ao lidar com o conteúdo de porcentagem procuram dialogar 

com o aluno, seja através da apresentação do conteúdo de uma maneira geral, utilizando 

exercícios que remetem a atividades da vida do aluno ou através de projetos que 

chamem a atenção para o que já foi ensinado. As diferentes situações problema com o 

conteúdo de porcentagem buscam uma resolução em que o participante deve mobilizar 

saberes cognitivos e conceituais. A aprendizagem é destacada como referência à 

autonomia intelectual do sujeito mediada pelos princípios da cidadania e do trabalho, na 

atualidade. As competências para a participação social incluem a criatividade, a 

capacidade de solucionar problemas, o senso crítico, a informação, ou seja, o aprender a 

conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Essas situações são apresentadas em cada material 

para desenvolver o conteúdo. 

 Ao estabelecermos os aspectos do conteúdo de porcentagem ao longo dos três 

matérias didáticos, compreendemos que o material didático pode não trabalhar por si só. 

As escolhas pedagógicas, os objetivos e conteúdos selecionados e as formas de 

avaliação estão intimamente ligados às concepções do professor sobre o conteúdo de 

porcentagem onde ele precisa identificar as principais características da ciência, seus 

métodos e aplicações, além de deter sólido conhecimento dos conceitos e procedimentos 

da área. 

 O uso do cotidiano do aluno, desenvolvendo a capacidade de solucionar 

problemas, proporcionando a realização de cálculos mentais são situações presentes no 

conteúdo de porcentagem dos materias. Os materiais ao lidar com esse conteúdo 

possibilitam um ambiente de pesquisa dos conhecimentos teóricos e práticos, 

possibilitando o conhecimento do processo de desenvolvimento e organização do 

tópico, possibilitando o desenvolvimento do senso crítico do aluno adulto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conforme foi tratado ao longo desta pesquisa, a educação, currículo de 

Matemática e a produção de material didático voltados para a EJA envolvem inúmeros 

desafios. Desafios que necessitam ser enfrentados, para que se possa desenvolver uma 

educação de jovens e adultos voltada para a construção da cidadania e uma Matemática 

que procura cada vez mais dialogar com o aluno adulto ao longo de cada conteúdo 

estabelecido. 

 Na EJA, para se atingir os objetivos estabelecidos, é preciso considerar as 

questões frente às grandes mudanças sociais da sala de aula e analisar as possibilidades 

para uma tomada de decisão que direciona para as necessidades sociais e individuais do 

público envolvido no processo de ensino e aprendizagem. É necessário, também, 

diagnosticar a realidade educativa para se ter clareza sobre as concepções de EJA e 

Educação Matemática que nortearão as tomadas de decisão durante a concepção da 

produção do material didático e a ação pedagógica em sala de aula.  

 Na elaboração de um currículo para a EJA, é preciso enfatizar que estabelecer 

currículos que o professor não possa modificar é uma estratégia pouco eficaz; o 

desenvolvimento do currículo há de basear-se no aperfeiçoamento do professor 

(CORIAT, 1997). Em se tratando do material didático produzido, a sua modificação e 

transformação só ocorre em sala de aula, de acordo com a intervenção do professor. Há 

a necessidade de integrar a formação de professores aos processos de desenvolvimento 

curricular. É fundamental que o professor conheça a concepção de currículo do curso 

em que atua e quais os seus objetivos, buscando encontrar equilíbrios entre suas crenças 

e seus conhecimentos, para melhor coordenar sua prática docente. 

Ao estudarmos o processo de elaboração do material didático para a Educação 

de Jovens e Adultos no Rio de Janeiro percebemos ao longo dos anos uma preocupação 

maior nas diferentes esferas.  

O município do Rio de Janeiro, através do PEJA, ao longo de sua história vem 

construindo e se preocupando com a formação dos professores atuantes na EJA e com a 

aprendizagem dos alunos em sala de aula. Dentre os projetos estabelecidos dentro da 

matemática no PEJA, podemos destacar o trabalho de formação continuada de 

professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na perspectiva da etnomatemática 

(FANTINATO E VIANA, 2007), que resultou na construção coletiva entre os 

professores de um referencial teórico metodológico para professores de Matemática 
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desta modalidade de ensino. Tal documento se encontra integrado ao Núcleo Curricular 

Básico Multieducação, proposto pela Secretaria de Educação do Município do Rio de 

Janeiro. As diversas experiências durante os cursos de formação continuada procuram 

contribuir para a formação de educadores dialógicos, que possam construir canais de 

aproximação entre saberes matemáticos diversos no contexto das salas de aula de EJA e 

repensar o espaço das salas de aula da EJA como espaço de troca de aprendizado, tanto 

para alunos, como para professores (FANTINATO E SANTOS, 2007; GILS E 

FANTINATO, 2010; GILS, 2010). 

Ao olhar e analisarmos diretamente para o material didático de Matemática do 

PEJA II tivemos sempre em mente que se tratava de um material desenvolvido por 

professores com atuação no campo, e, neste sentido, destaca-se a compreensão das 

especificidades da EJA, sem negar o direito a um saber socialmente relevante. Embora 

segundo Santana (2011) em sua pesquisa de dissertação, pelos critérios de avaliação do 

Plano Nacional do Livro Didático da Educação de Jovens e Adultos 2011 (PNLD EJA 

2011), o material didático do PEJA II analisado não seria aprovado nem teria uma resenha 

publicada no Guia do Livro Didático, ele desempenha um papel importante de apoio ao 

trabalho dos docentes e à aprendizagem dos alunos. Em sua pesquisa a autora destaca que: 

Em geral, isto não isenta o grupo de elaboradores do material didático 
de Matemática do PEJA dos erros conceituais presentes no material. 
Podemos considerar consensual que um material didático não pode 
conter erros ou induzir os alunos-leitores a incompreensões ou 
conceitos equivocados. Alguns fatores podem ter levado os autores a 
introduzirem erros no material, em especial o tempo destinado a sua 
elaboração e a falta de apoio e infraestrutura, como reprodução do 
material para análise e avaliação durante o processo de sua 
construção. Outro aspecto que deixa a desejar no material analisado 
nesta pesquisa, como vimos, é sua estrutura gráfico-editorial. Sem 
dúvida é um desafio, uma Secretaria de Educação enveredar na 
publicação de material didático. Diversos fatores precisariam ter sido 
tratados de forma mais profissional, desde a estrutura do grupo de 
autores e o apoio ao desenvolvimento do trabalho, incluindo, por 
exemplo, a contratação de diagramadores e desenhistas. (SANTANA, 
2011, p. 131) 

 

É importante assinalar também que o processo de construção coletiva de material 

didático tem rendido bons frutos, tanto para o processo de ensino e aprendizagem, quanto 

para propostas de formação continuada. O material didático da Matemática do PEJA passou 

e tem passado por um processo sem considerar que a elaboração de um manual escolar não 

se faz de um dia para a noite, requer anos de trabalho, com momentos de teste, análise e 

reelaboração (GÉRARD & ROGIER, 1998). 
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A nova forma da EJA e os resultados de baixo desempenho de alunos 

constatados por exames de avaliação sistêmica como o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) e o Índice de Desenvolvimento Escolar do Estado do Rio de 

Janeiro (IDERJ) têm levado o governo do Estado do Rio de Janeiro a repensar em toda 

a sua estrutura em se tratando da maneira do ensino, aprendizagem e formação dentro 

dessa modalidade (ESQUINCALHA E PINTO, 2013). O programa NOVA EJA do 

Estado do Rio de Janeiro está procurando apresentar uma nova maneira de ver a EJA 

em seus materiais e procura consertar e corre atrás do longo período ausente nas 

políticas de EJA. Desde 2010 o Governo do Estado do Rio de Janeiro tem 

implementado uma série de políticas públicas para a melhoria do sistema de ensino 

aprendizagem de Matemática, todas permeando a formação continuada de professores. 

Ainda é cedo para avaliar o impacto das políticas públicas e diferentes práticas de 

formação de professores para atuação no NOVA EJA implementadas nos últimos dois 

anos no Estado do Rio de Janeiro. O que podemos destacar através da análise do 

material didático é a preocupação em um fazer diferente dentro do ambiente da EJA. O 

material gráfico é muito rico em imagens, cores e organização para o aluno, procurando 

sempre chamar a atenção. O trabalho dos conteúdos do material também chama a 

atenção, pois existe uma grande preocupação com conteúdos voltados para o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Essa característica pode ser explicada talvez pela 

grande presença de alunos adolescentes que recorrem a EJA e que nos últimos anos tem 

recebido muitos alunos jovens e adolescentes. 

 O material do ENCCEJA merece observação, pois apesar de ter suas 

características voltadas para a certificação e um modelo de ensino voltado à formação 

da competência, esse material não teve nenhuma revisão desde a sua produção em 2002. 

Tendo em vista as mudanças na última década e a crescente transformação do público e 

modelo da EJA, até que ponto esse material ainda se torna confiável e apropriado? 

Outro ponto que podemos destacar é a mudança da certificação de estudos do ensino 

médio do ENCCEJA para o ENEM. O ENCCEJA possui sua matriz de habilidades e 

competências com referência estruturada a atender aos alunos que buscavam a 

conclusão do ensino médio através do exame. A mudança para o ENEM entra em 

confronto com essa certificação que antes era do ENCCEJA, pois a proposta do ENEM 

tem como principais objetivos democratizar as oportunidades de acesso às vagas 

federais de ensino superior, possibilitando a mobilidade acadêmica a induzir a 

reestruturação dos currículos do ensino médio. A matriz de referência do ENEM é 
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completamente distinta da matriz do ENCCEJA, que não inclui em seus objetivos uma 

proposta que atenda esses alunos que buscam apenas a certificação do ensino médio, 

criando assim uma certa exclusão dos alunos adultos. 

Uma ideia que temos ao analisar o material do ENCCEJA foi a criação do seu 

contexto e a época em que ele foi desenvolvido, Zanneti (2007) aponta que  

A criação do ENCCEJA se deu em um contexto de centralização da 
definição de políticas educacionais e de descentralização de sua 
execução. Além disso, a gestão do ministro Paulo Renato Souza 
concebia a Educação de Jovens e Adultos como correção de fluxo, 
aligeiramento da escolarização, possibilidade de redução de 
investimentos ("gastos") com a educação e como uma das formas de 
melhoria de dados estatísticos. Assim, a aplicação do ENCCEJA, no 
caso específico e tão somente na Educação de Jovens e Adultos, 
ultrapassa o caráter estabelecido em lei de assegurar um processo 
nacional de avaliação da educação básica e superior para fins de 
melhoria de sua qualidade e da definição de prioridades e assume, 
através da União, um caráter centralizador, definindo os critérios 
avaliativos, independente das diferenças locais, regionais e de matriz 
curricular, e também substitutivo aos exames ofertados pelos Estados 
e Municípios. (ZANETTI, 2007, p. 1). 

 
O material didático do ENCCEJA para a época em que foi criado tinha uma 

política e caráter específicos, que se modificaram ao longo dos anos e na atual mudança 

da sociedade e principalmente nos pressupostos da EJA devem buscar uma nova 

avaliação e estrutura. 

Diante das diferentes questões envolvendo o material didático, a preparação 

docente sempre se fez presente nos programas analisados de forma a garantir uma 

formação que crie uma comunicação com o material e se estabeleçam as características 

que devem ser levadas em conta dentro da EJA. Destacamos que não foi objetivo dessa 

pesquisa analisar as concepções e atitudes do professor diante do material didático, 

nosso foco em toda a pesquisa foi o material didático por sim só. Entretanto, 

entendemos as dificuldades que os professores da EJA possuem em relação ao trabalho 

desse público, e precisam estar preparados para as diversas situações de sala de aula, 

características do público e ambiente escolar. A preparação de docentes, comprometidos 

com uma perspectiva emancipadora e capazes de refletir criticamente sobre suas 

práticas, pode contribuir para a implantação das necessárias mudanças político-

pedagógicas nessa modalidade de ensino. O pensamento do professor frente ao material 

didático em cada programa interfere na maneira como ele vê a EJA e até que ponto pode 

transformar o ambiente de ensino. 
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Por último, destaca-se a importância do debate sobre a formação do professor, 

produção de material didático e currículo para a Educação de Jovens e Adultos dentro 

do campo da Matemática. Esse assunto, ainda incipiente, merece, sem dúvida, maior 

atenção por parte das pesquisas e das reformas educacionais face às mudanças dentro do 

território brasileiro.  

O material didático da Matemática para a EJA, que apresente uma proposta 

pedagógica que contemple as especificidades desta modalidade de ensino, que reflita a 

cultura deste grupo de estudantes, seus saberes adquiridos, em meu entendimento, 

contribuirão para a permanência e aprendizagem dos alunos jovens e adultos. Cabe aos 

processos de elaboração dos materiais didáticos para a EJA considerar tais aspectos 

como critérios. Não podemos esquecer que o livro didático ou o material didático ocupa 

um papel importante, considerando que é a fonte principal, se não por vezes, a única, de 

que dispõe grande número de professores. O livro ou material didático, na realidade, 

não é a garantia de boas aulas, nem se constitui como solução para os problemas 

relacionados às limitações de formação dos professores, mas pode se tornar uma 

excelente ferramenta de formação continuada do professor. 

Acreditamos que, ao olhar a Matemática dos programas ENCCEJA, NOVA EJA 

e PEJA, podemos verificar o desenvolvimento do material para a aprendizagem do 

adulto e esclarecer possíveis aspectos da concepção da produção do material, além de 

contribuir para possíveis correções e rumos, tendo em vista o aumento da demanda por 

jovens e adultos pelo retorno ao ambiente escolar. 

 A realização da pesquisa me possibilitou um novo olhar e uma compreensão do 

processo de elaboração de um material didático para a EJA e da própria concepção do 

que seja um material didático impresso de matemática, além de poder verificar as 

dificuldades e desafios pelos professores elaboradores para construir um material que 

consiga captar as características para o alunado da EJA.  

 Após a pesquisa, surgiram novas inquietações referentes ao programa PEJA e o 

NOVA EJA: o que levou os professores a propor um material tão diferente? Quem são 

os professores elaboradores dos materiais e é possível verificar   se eles participaram 

dos cursos de formação continuada promovidos pela SME-Rio ou SEEDUC-RJ? Que 

leituras realizaram durante os anos de trabalho no NOVA EJA ou PEJA? Que 

concepções tinham/têm sobre a Educação Matemática de pessoas jovens e adultas? 

Seguindo esse pensamento para essas questões, seria importante investigar as narrativas 

dos professores elaboradores do material de Matemática do PEJA e do NOVA EJA, na 
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tentativa de compreender os processos da identidade de tornar-se professor/autor, bem 

como suas compreensões sobre a Educação Matemática de jovens e adultos, alunos do 

PEJA e NOVA EJA. Todas essas inquietações fazem parte de orientações futuras 

buscando um caminho para entender o domínio dos professores participantes sobre os 

materiais e a inclusão do cotidiano. 

 Após ter realizado uma revisão para o referencial teórico para a pesquisa, 

ocorreu a compreensão que não podemos estudar a EJA sem um vínculo com a 

Educação Popular.  O direito à escola pública é uma conquista dos brasileiros e tem-se 

estendendo aos jovens e adultos cada vez mais. Diante dessa ampliação não podemos 

deixar de aprofundar em leituras de autores como Paulo Freire, Celso Beisegel e 

Vanilda Paiva. As produções acerca da história da EJA produzidas por Sérgio Haddad e 

Maria Clara Di Pierro são materiais que não podem deixar de ser vistos. Também 

precisamos, ao seguir estudos na área de Educação Matemática, entrar em contato com 

as pesquisas de educadores como Maria Cecília Fantinato, Dario Fiorentini, Maria da 

Conceição Fonseca, entre outros. Estes pesquisadores nos auxiliam na compreensão da 

matemática escolar e das diversas relações que estabelecem entre o ensino e a 

aprendizagem. 

 Ao continuar esse estudo, compreendi a grande aproximação do campo da 

etnomatemática com a EJA. Ao pesquisar o desenvolvimento do material do PEJA, 

percebemos o potencial da construção de uma formação docente voltada para a 

etnomatemática. Esta vem dando ao longo dos anos contribuições teóricas no sentido de 

compreender os diferentes aspectos e modos de raciocinar matematicamente de grupos 

socioculturais, enquanto área de pesquisa voltada para as diversas formas culturais de 

compreender, representar e utilizar relações quantitativas e espaciais. No que se refere 

às práticas pedagógicas voltadas para jovens e adultos, uma das mais significativas 

contribuições das pesquisas em etnomatemática tem sido o reconhecimento dos 

conhecimentos matemáticos que os alunos utilizam no cotidiano, que proporciona um 

resgate de dignidade cultural, que está relacionado à dimensão política da 

etnomatemática (D’AMBROSIO, 2006). Dentro desse aspecto, as produções técnicas e 

bibliográficas do GETUFF têm apresentado pesquisas que relacionam a prática 

pedagógica e a Etnomatemática, ou a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a 

Etnomatemática, ou ainda a formação de professores e a Etnomatemática, possibilitando 

o entendimento desse campo da etnomatemática com a Educação de Jovens e Adultos. 
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 Os alunos da EJA possuem uma bagagem cultural que foi adquirida no 

cotidiano, nas diferentes relações sociais e de trabalho. Não podemos continuar 

oferecendo ou até mesmo desenvolvendo materiais didáticos com um ensino de 

matemática numa concepção tradicional, um ensino formal, voltado para si mesmo. As 

diversas práticas sociais dos alunos influenciam seus processos de aprendizagem e os 

alunos jovens e adultos, trazem para a escola variadas formas de saberes, experiências, 

reflexões sobre a vida e sobre suas concepções. Todas estas experiências possibilitam 

uma maior reflexão sobre o conhecimento e sobre os próprios processos de 

aprendizagem do aluno adulto, possibilitando cada vez mais uma construção do material 

didático atendendo a essas características. 

 Compreender e entender a forma como os alunos jovens e adultos fazem uso da 

matemática no seu dia-a-dia possibilita cada vez mais avanços na compreensão dos 

conhecimentos matemáticos trabalhados seja na formação docente e na criação de 

material didático para esse público. 

 Através desta pesquisa percebi o quanto é importante que os currículos de 

Matemática para a Educação de Jovens e Adultos sejam construídos de modo a respeitar 

o lugar social e cultural desse educando; que representem a cultura matemática; que 

sejam acessíveis ao aluno; que formalizem os conceitos de forma apropriada à 

construção do conhecimento; que os conceitos sejam construídos a partir de atividades 

ricas, significativas e baseadas no entorno do aluno. 

 Entretanto, para que a matemática desenvolvida, seja na sala de aula ou nos 

materiais didáticos, esteja em convergência com o saber cotidiano, é preciso que os 

estudantes da Educação de Jovens e Adultos percebam que existem “várias maneiras, 

técnicas, habilidades (ticas) de explicar, de entender, de lidar e de conviver com 

(matema) distintos contextos naturais e socioeconômicos da realidade (etnos)” 

(D’AMBRÓSIO, 2005, p. 112).   
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