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RESUMO 

O presente trabalho apresenta reflexões sobre a Educação de Jovens e Adultos – EJA durante a 

formação inicial de professores de Matemática elaboradas a partir de uma pesquisa, cujo título 

é “Educação de Jovens e Adultos: reflexões sobre a modalidade na formação inicial de 

professores de Matemática da UEFS”, realizada no âmbito do Mestrado em Educação da 

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, localizada no Estado da Bahia. A EJA 

possui uma série de especificidades e, principalmente, atende a uma população historicamente 

excluída dos espaços educativos formais. Os números vinculados a essa população são sempre 

alarmantes: 68 milhões de jovens e adultos com 15 anos ou mais de idade não concluíram o 

Ensino Fundamental (BRASIL, 2014); existem mais de 12,9 milhões de analfabetos acima de 

15 anos de idade ou mais (PNAD, 2012). O Brasil atende, atualmente, 3.772.670 de pessoas na 

EJA de acordo com o último relatório publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP (2014), com dados do Censo Escolar 2013. O 

atendimento à modalidade vem em queda desde 2007, quando o número de pessoas 

matriculadas era de 4.985.338. Segundo Relatório do INEP (2013, p. 25), existia no Brasil “[...] 

uma população de 56,2 milhões de pessoas com mais de 18 anos que não frequentam a escola 

e não têm o ensino fundamental completo”. Estes dados demonstram parte da demanda para a 

EJA; que o atendimento está muito abaixo da demanda e aponta, ainda segundo o mesmo 

relatório, a necessidade de políticas públicas que fortaleçam e ampliem a oferta na modalidade. 

Mesmo diante do quadro exposto, ainda temos nas escolas muitos profissionais que atuam na 

EJA e que não receberam, na licenciatura, qualquer formação sobre a modalidade (GATTI; 

BARRETO, 2009; MACHADO, 2008) que lhes possibilitasse conhecer, discutir e compreender 

a EJA, seus sujeitos e especificidades. Considerando que esta lacuna na formação inicial é 

sentida na Educação Básica no momento em que os profissionais começam a atuar na EJA, 

onde se verifica a necessidade de conhecer sobre metodologias, tempos, espaços, acesso e 
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permanência, os sujeitos e outras tantas especificidades desta modalidade; e considerando a 

falta de uma proposta de formação continuada para inserção desses profissionais em turmas de 

EJA – antes de sua entrada na modalidade –, que este trabalho de pesquisa se inscreve, buscando 

compreender quais conhecimentos sobre a EJA são construídos ao longo do curso de 

Licenciatura em Matemática da UEFS?  Com o intuito de analisar o objeto desta pesquisa, a 

investigação iniciou buscando verificar se existiam ou não discussões sobre a Educação de 

Jovens e Adultos na Licenciatura em Matemática da UEFS e como estas discussões apareciam 

ao longo do curso. A partir deste ponto, buscou compreender identificar os conhecimentos 

necessários de serem construídos, durante a formação inicial, que subsidiassem efetivamente 

os professores de matemática em sua atuação na EJA. Nesta perspectiva, o objetivo geral do 

trabalho buscou compreender os conhecimentos profissionais necessários ao professor 

licenciado em Matemática para sua atuação na Educação de Jovens e Adultos. Os objetivos 

específicos foram: aprofundar o debate teórico em torno da formação inicial do professor de 

matemática para atuação na EJA; identificar os conhecimentos profissionais orientados para a 

EJA presentes na Proposta Pedagógica do Curso de Licenciatura em Matemática da UEFS, 

Ementas e Planos de Ensino; e, finalmente contribuir para a reflexão acerca dos conhecimentos 

necessários para a formação inicial de professores de matemática que venham ao encontro das 

demandas de formação destes profissionais para atuação na EJA. A metodologia amparou-se 

numa abordagem qualitativa, tendo como destaque alguns princípios norteadores, conforme se 

vê a seguir: o objeto pesquisado faz parte de uma totalidade; a pesquisa objetiva formular 

“conceitos sensíveis” e elaborar uma “compreensão” do fenômeno estudado (LIMA, 2001, p. 

84) – compreensão esta, construída a partir do olhar dos atores sociais vinculados ao objeto em 

estudo –; que os resultados são postos a partir da relação estabelecida entre o pesquisador e o 

pesquisado; que as realidades existem mediante construções “mentais, locais e específicas, 

fundadas na experiência social de quem as formula.” (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSNADJER, 2000, p. 133). A coleta de informações estabeleceu-se a partir de 

questionários e uso da entrevista do tipo semiestruturada que é aquela, nas palavras de Ludke e 

André (1986, p. 34), que “[…] se desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado 

rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações”. As informações 

coletadas foram analisadas com base nos contributos de Bardin (2011) e Moraes (1999) para 

análise de conteúdo, além de Ludke e André (1986). A triangulação de informações e análise 

documental, conforme apontado acima, foram elaboradas de forma “contínua e indutiva” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994), sendo as conclusões construídas através dos dados particulares 

coletados. A pesquisa foi realizada na Universidade Estadual de Feira de Santana, junto ao 

Curso de Licenciatura em Matemática, contando, efetivamente, com a participação de oito 

graduandos – com experiência na EJA – e três professores-formadores que atuavam no curso 

de Licenciatura em Matemática da UEFS. O primeiro capítulo do quadro teórico, apresentou, 

inicialmente, uma discussão sobre a EJA na formação inicial de professores, seus contornos e 
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nuances. Nesta perspectiva, foram apresentados os paradigmas que perpassam a Educação de 

Jovens e Adultos e a própria formação inicial de professores. O paradigma da Aprendizagem 

ao Longo da Vida e suas Competências são apresentadas historicamente e vinculadas ao modelo 

de formação vivido no Brasil, atualmente, que se contrapõe ao Paradigma anterior da Educação 

Permanente. Foi apresentada uma formação inicial de professores, vinculada a um projeto de 

sociedade para a inclusão, numa perspectiva em que os direitos sociais – e, especificamente, o 

direito à educação –, são defendidos. Neste modelo de sociedade, os cidadãos que se 

assemelhem aos jovens e adultos da EJA – apartados, historicamente excluídos dos direitos 

sociais, com uma trajetória singular, “[...] que vivenciaram situações de opressão, exclusão, 

marginalização, condenados à sobrevivência [...].” (ARROYO, 2006, p. 23) – deverão ser 

lembrados, assistidos e atendidos em seu direito à educação, inclusive pelo Estado, quando se 

fizer necessário. Esse mesmo capítulo traz também uma perspectiva histórica referente à 

formação inicial de professores de matemática e sobre a EJA no Brasil. Além de algumas 

reflexões sobre o ensino da matemática na EJA que ainda conforma as práticas na área com um 

discurso antigo da matemática difícil e para poucos. Por fim, apresentou os estudos da 

Etnomatemática como opção para um ensino da Matemática que se aproxima dos sujeitos reais 

da EJA, produtores de conhecimentos diversos, inclusive matemáticos, que valoriza a 

diversidade e os saberes produzidos por diferentes grupos sociais, além de ter a possibilidade 

de conviver com a matemática convencional. O capítulo subsequente, tratou das especificidades 

da EJA em três dimensões distintas, a saber: sujeitos da EJA, questões pedagógicas e político-

administrativas, estabelecendo relação com a formação inicial de professores. O capítulo aborda 

a importância de se conhecer e discutir durante a formação inicial dos professores sobre a 

modalidade, suas especificidades referentes aos sujeitos, ao trabalho pedagógico e a própria 

gestão da EJA. As reflexões para construção dos capítulos que compuseram o quadro teórico, 

contaram com os estudos de Arroyo (2005, 2006), Barros (2011), Freire (1987, 1988), Ireland 

(2011), Lopes (2005), Conceição (2015), Soares (2011), D´Ambrósio (1996, 2002, 2005), 

Fonseca (2005), Knijnik (2003), Lima (2004, 2007, 2010), dentre outros. O penúltimo capítulo 

do trabalho de pesquisa, apresentou análises das informações coletadas em campo. Momento 

em que são apresentadas as análises de alguns documentos do Curso de Licenciatura em 

Matemática da UEFS (Projeto Político Pedagógico, Ementas e alguns Planos de Ensino) 

buscando identificar os conhecimentos que apontavam para a EJA. Para ampliação das análises 

documentais foram trazidas as percepções dos sujeitos da pesquisa, graduandos e professores-

formadores do curso de licenciatura em matemática da UEFS, no tocante a alguns dos pontos 

abordados. Os sujeitos da pesquisa, apontaram, dentre outras coisas, como percebem a presença 

da EJA naquela graduação, as contribuições que a licenciatura ofereceu para sua atuação na 

modalidade, falaram dos desafios que enfrentaram ao se depararem com uma sala de aula na 

Educação de Jovens e Adultos. E, finalmente, apontaram os conhecimentos que eles avaliaram 

como relevantes para serem construídos durante a formação inicial, naquela licenciatura, que 
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poderiam subsidiar a atuação deles na EJA, sendo que o conhecimento sobre os sujeitos da EJA 

e o ensino daqueles foram alguns dos destaques apontados na pesquisa. Na primeira 

perspectiva, a questão da juvenilização da EJA aparece, claramente, como também as condições 

socioeconômicas dos sujeitos. No que se refere ao Ensino, os conhecimentos pedagógicos – de 

ordem metodológica –, vinculados a uma prática que favoreça eficazmente o ensino, parecem 

ser uma demanda dos futuros professores. O último tópico traz as considerações finais do 

trabalho, momento em que são apresentadas as principais contribuições elaboradas a partir da 

pesquisa desenvolvida; retoma objetivos; indica novos caminhos para a pesquisa e elabora 

proposições, na perspectiva de estabelecer uma compreensão a respeito dos conhecimentos 

profissionais necessários ao professor licenciado em Matemática para sua atuação na EJA. 

Finalmente conclui, a partir da escuta dos atores da pesquisa, do quadro teórico e da análise 

documental que esses conhecimentos estão diretamente relacionados aos sujeitos da EJA e suas 

realidades singulares, além de uma necessidade premente de se estudar e conhecer sobre o 

Ensino: procedimentos, metodologias e fundamentações teóricas que favoreçam um ensino 

diferenciado para os alunos da EJA. Em linhas gerais, os apontamentos desse estudo não 

conduzem, necessariamente, para a oferta de uma disciplina ou uma habilitação em EJA, mas 

defende a imprescindibilidade de, ao longo de qualquer licenciatura, se ter olhar e escuta para 

os sujeitos da EJA e suas especificidades. Trata de destinar tempo, não somente para pensar 

como aprende e como se ensina crianças, e algumas vezes sobre jovens, em escolas “regulares” 

que deverão estudar na “idade certa”, mas debruçar tempo e esforço cognitivo (e por que não 

afetivo?) para pensar sobre como aprendem os jovens e adultos trabalhadores demandantes da 

EJA e como ensinar esses sujeitos. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Formação Inicial de Professores de 

Matemática; Licenciatura em Matemática. 
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