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RESUMO 

 

Neste resumo faremos uma abordagem sobre a matemática na Educação de Jovens e adultos e 

a importância de alternativas na sua formação docente. Durante muito tempo a educação de 

jovens e adultos no Brasil tem sido alvo de discussões, por diversos intelectuais e também por 

programas educacionais, a formação docente nos faz refletir acerca de nós mesmos. Nesse 

contexto, neste trabalho investigou-se e discutiu-se a importância da formação dos professores 

de matemática no que se refere ao ensino das metodologias, pertinentes a EJA.  Assim, 

levantamos o seguinte questionamento: Quais as dificuldades enfrentadas pelo professor de 

Matemática nas turmas da EJA? Que caminhos os professores buscam para enfrentar tais 

dificuldades? Investigar se a utilização de alguns dispositivos tecnológicos como alternativa 

pedagógica poderia funcionar como metodologia potencializadora no ensino da EJA? Como 

objetivo geral, buscamos refletir sobre a repercussão dessas metodologias como uma nova 

forma de ensino aprendizagem. Nos objetivos específicos, buscamos conhecer as 

transformações nas práticas pedagógicas docentes, com o intuito de verificar se, durante a 

formação inicial, conheceram metodologias específicas para alunos da EJA e se tiveram acesso 

às tecnologias e dispositivos pedagógicos e se a utilizam em sala de aula. Para isso, realizamos 

uma pesquisa de abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso. A pesquisa qualitativa 

trabalha com questões particulares, que envolvem os significados, os motivos, as aspirações, as 

crenças, os valores e as atitudes (MINAYO, 2009). Ela nos possibilita uma interpretação das 

subjetividades produzidas pelo objeto de pesquisa, proporcionando maior aproximação com a 

realidade estudada. Sobre o estudo de caso, Martins (2008) afirma que esta é uma estratégia 

cujo estudo permite uma investigação profunda e exaustiva da realidade social, possibilitando 

que os fenômenos possam ser interpretados e compreendidos em conformidade com a 

complexidade de cada caso. Para a análise das entrevistas nos fundamentamos na Análise de 

Conteúdo proposta por Bardin (1988). Participaram da investigação 04 (quatro) professores (as) 

que atuam na EJA com formações em matemática. Dos sujeitos da pesquisa, 100% são 

especialistas em cursos da grande área de Educação. Para fundamentar o estudo em questão, 

dialogamos com autores como sob o ponto de vista de Peres e D’ambrósio, e da formação de 

professores da EJA, com base nas ideias de Novoa (1997), Freire (1996), Fonseca (2005) e 

Tardif (2002). O ensino da Matemática sempre foi baseado em repetição, memorização, de tal 

forma que o aluno era estimulado a decorar, e não compreender o processo. Diante disso, o 

aluno não desenvolvia seu raciocínio crítico, interpretativo e de ampliação de conceitos 
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apreendidos para diversas situações. Uma forte discussão que surge a partir de então no 

contexto da EJA é necessário que o professor promova atividades que, além de estimular, levem 

o aluno a desenvolver seu conhecimento matemático de maneira mais completa e complexa. 

De acordo com D’ambrósio (2005), o professor deve ter um conhecimento “profundo” de 

Matemática para que possa tomar decisões apropriadas em sua prática no ensino. Esse 

conhecimento “profundo” é caracterizado pela habilidade do professor em descrever a 

compreensão do aluno, baseando-se numa renegociação de seu próprio conhecimento. “Essa 

habilidade requer a disposição, por parte do professor, de ouvir a voz do aluno durante o 

processo de ensino aprendizagem” (D’AMBRÓSIO, 2005, p. 20). A metodologia que muitos 

docentes usam para trabalhar com essas turmas é o que Freire (1987) denomina de educação 

bancária, em que os professores chegam à sala de aula e depositam todo o seu conhecimento, e 

os alunos são obrigados a aceitar tudo, sem se dar o direito de construir o conhecimento. A 

partir dos autores, podemos perceber que a pesquisa aplicada além de buscar a solução para um 

problema, aproxima aquele que o vivencia do meio científico, transformando-o em pesquisador 

do próprio fazer. Nesse sentido, a formação por meio da pesquisa é uma maneira muito eficiente 

de encaminhar a aprendizagem. Esse tipo de pesquisa busca intervir na realidade estudada com 

o intuito de buscar uma solução (intervenção/produto) para uma situação-problema. Gil (2002), 

nos diz que se trata de uma investigação sobre problemas práticos que nos leva a descoberta de 

princípios científicos. A prática docente é uma tarefa difícil no contexto atual de inúmeras 

mudanças, pois exige, além do conhecimento do conteúdo advindo do professor, a articulação 

com o domínio do conhecimento pedagógico, o qual é influenciado pelos questionamentos, 

dificuldades e necessidades decorrentes do processo de ensino e aprendizagem vivenciado na 

prática docente. Neste contexto, a educação atual exige do professor uma aprendizagem 

constante relacionada aos problemas vivenciados na prática pedagógica, possibilitando refletir 

sobre sua prática e as condições em que essa se realiza. O professor 1 apontou que  a baixa 

autoestima dos alunos, a evasão escolar, a dificuldade nas quatro operações matemáticas, a 

ausência de material didático e ausência de metodologia adequada à EJA. Apresentou a última 

dificuldade que foi categorizada como eixo de análise a ausência de metodologia adequada para 

trabalhar Matemática na EJA. O professor 2 identificou que a maior dificuldade é a falta de 

metodologia apropriada para os alunos, tenho necessidade de contextualizar o conteúdo levando 

em consideração a realidade deles, acho que assim facilitaria a aprendizagem. Outro professor 

complementa, ao dizer que: “ O livro didático não contribui para uma metodologia diferenciada, 

não vem de acordo com a nossa realidade, nossa cultura, nosso povo. Isso dificulta a 

aprendizagem”. Nóvoa (1997) diz que a estrutura de formação continuada precisa favorecer o 

trabalho reflexivo dos educadores e a troca de experiências, por estarem em contextos 

diferentes. Este autor ainda explicita que os programas de formação devem estar articulados 

aos contextos dos sujeitos em formação, valorizando suas experiências, as potencialidades do 

seu local de trabalho e dos sujeitos que dela fazem parte, integrada ao seu contexto sócio-

político. Entendemos que a formação profissional perpassa pela priorização de entender a 

complexidade de saberes que nela são mobilizados. Tardif (2002) argumenta ser necessário 

articular uma política de formação que gire em torno de uma perspectiva que integre saberes 

humanos e saberes docentes, saberes escolares e saberes culturais, desenvolvimento humano e 

desenvolvimento profissional. “Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados. 

Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, 

de saber-fazer e de saber-ser. Podemos chamá-los de saberes experienciais ou práticos” 

(TARDIF, 2002. 39). Dessa forma, acreditamos que não devemos esquecer, é que os jovens e 

adultos esperam do professor estar além dos conhecimentos específicos sobre o conteúdo 

matemático. Almejam um olhar diversificado, decorrente de metodologias adequadas, que 
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estimule a elaboração e a construção de novas estratégias. Além do mais, que busque a 

justificativa dos resultados, a criatividade, a iniciativa, o trabalho coletivo, a autonomia para 

enfrentar desafios, apropriação de critérios avaliativos adequados à aprendizagem, e porque não 

dizer, que anseiam também sentimentos como compreensão, atenção e motivação, afinal, essa 

clientela marginalizada pela sua história de exclusão e abandono também é heterogênea e 

bastante diversificada culturalmente. 
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