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1- Apresentação 

Este trabalho faz parte de minnha pesquisa de doutorado e está inserido em um projeto 

maior realizado em parceria entre a Universidade Federal do Espírito Santo – UFES – e o 

Centro Federal Tecnológico do Espírito Santo – CEFETES, tendo por objetivo desenvolver 

pesquisas e formar pesquisadores dentro do Programa de Integração da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio ao Ensino Médio na modalidade de Educação de 

Jovens e adultos (PROEJA). A vertente escolhida foi a Educação Matemática como elo 

para a integração curricular entre a Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos e 

Conhecimentos Gerais. 

Os estudos e investigações sobre a estruturação curricular e metodológica para esta 

modalidade de educação inserida dentro dos CEFETs ocorrem devido à necessidade de 

atender às demandas, ainda pouco conhecidas, do público jovem e adulto ingressante na 

instituição, além da exigência de uma formação matemática mínima para atender ao curso 

e a um mercado de trabalho que não fará distinção entre um profissional jovem ou adulto, 

mas de sua competência. 

Essa demanda, ainda pouco explorada, é o que motiva este trabalho que caminha com 

objetivo principal de ressignificar a experiência escolar a partir de: um resgate da história 

da Educação Matemática de Jovens e Adultos até a inserção do PROEJA, elaboração de 

observações analíticas quanto a Educação Matemática presente em Escolas Técnicas, uso 

de metodologias educacionais, confecção de material didático e de uma estruturação de 

currículo, que possam atender à diversidade existente na formação do jovem ou adulto 

trabalhador. 
                                                        
1 Doutorando do programa de pós-graduação em Educação da UFES sob orientação da profª Drª Lígia 
Arantes Sad. 
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2- Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos: uma trajetória conjunta? 

Tentar fazer um levantamento histórico sobre a Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

não é tão simples devido, por exemplo, à grande diversidade de abordagens e metodologias 

empregadas ao longo dos anos na EJA. Segundo Haddad e Di Pierro (2000, p. 108), muitos 

desses processos se desenvolveram de modo mais ou menos sistemático fora de ambientes 

escolares. Porém uma coisa é fato, o desenvolvimento da EJA guarda traços comuns com a 

Educação Profissional. Ambas foram criadas para atender a classes menos favorecidas e 

foram marcadas pela qualidade questionável traduzida em ensinos pontuais e aligeirados. 

Para tentar compreender um pouco dessa trajetória apresentamos um resgate histórico no 

qual buscaremos trilhar pelos desenvolvimentos bifurcados e conjuntos entre a EJA e a 

Educação Profissional no Brasil. 

Pode-se dizer que as origens da educação de jovens e adultos começam com os jesuítas 

que, com a preocupação de difundir o evangelho, ensinavam alguns ofícios necessários ao 

funcionamento da economia do período colonial do Brasil. Após a sua saída, a EJA volta a 

ser relatada apenas no período do império. No aspecto legal ela aparece inicialmente na 

primeira constituição brasileira, de 1824, que garantia “instrução primária e gratuita para 

todos os cidadãos”, conseqüentemente, também para os adultos. No entanto, apesar de um 

direito legal adquirido, não ocorreram ações práticas que pudessem justificar a exigência 

constitucional. Bem antes disso, em Janeiro de 1809, tem início a educação profissional no 

Brasil com a criação do Colégio de Fábricas no Rio de Janeiro em 1809 que tinha por 

objetivo capacitar órfãos portugueses em diferentes ofícios. 

A constituição de 1891 passa a responsabilidade pela educação às províncias e municípios 

e, com isso, há a necessidade de se pensar no adulto excluído já que ocorre a exclusão da 

população de adultos analfabetos – grande parte do contingente populacional – dos 

processos eleitorais. Pouco depois, em 1909, Nilo Peçanha cria as Escolas de Aprendizes 

de Artífices destinada aos órfãos e desvalidos da sorte, e colocava o trabalho como um 

“elemento regenerador da personalidade e formador do caráter” (AMARAL e OLIVEIRA, 

2007, p. 169). 

Enquanto o censo de 1920 indicava que 72% da população acima de cinco anos 

permanecia analfabeta (DI PIERRO, 2000, p. 110) já existiam no Brasil algumas 

instituições de ensino que ofereciam cursos técnicos para conferir uma formação 
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intermediária entre mestres e engenheiros (CUNHA, 1975, apud AMARAL e OLIVEIRA, 

2007, p. 169). Nota-se que, enquanto as políticas direcionadas para jovens e adultos são 

voltadas para buscar uma redução nos índices de analfabetismo, a educação profissional é 

voltada para dar um ofício aos desvalidos e ao mesmo tempo atender aos interesses do 

mercado. Nessa época, movimentos sociais exigem políticas educacionais específicas para 

a educação de jovens e adultos, porém, essa educação passa a ser um problema de política 

nacional apenas no final da década de 1940, cujas condições foram estabelecidas no Plano 

Nacional de Educação, previsto na constituição de 1934, que incluía o ensino primário 

integral gratuito, de freqüência obrigatória, extensivo a adultos. 

A Reforma Capanema organiza, através de decretos, o ensino técnico profissionalizante em 

um período que vai de 1942 a 1946 e, segundo AMARAL e OLIVEIRA só acirra o caráter 

discriminatório atribuído ao ensino profissional, pois coloca de um lado o ensino 

secundário para formar intelectuais e de outro os cursos técnico-profissionais para formar 

trabalhadores. 

Sob influência da UNESCO, foi instalado em 1947, o Serviço de Educação de Adultos 

(SEA) como serviço especial do Departamento Nacional de Educação do Ministério da 

Educação e Saúde, que tinha por finalidade a reorientação e coordenação geral dos 

trabalhos dos planos anuais do ensino supletivo para adolescentes e adultos analfabetos. 

“Os esforços empreendidos durante as décadas de 1940 e 1950 fizeram cair os índices de 

analfabetismo das pessoas acima de cinco anos de idade para 46,7% no ano de 1960” 

(Haddad e Di Pierro, 2000, p. 111). Entretanto, esses números ainda não garantiam níveis 

compatíveis com o que ocorria em países do primeiro mundo nem com países vizinhos. 

Diante de mudanças políticas importantes e significativas, de 1959 até 1964 ocorrem 

vários acontecimentos, campanhas e programas no campo da educação de jovens e adultos. 

Inicia-se a evidencia de exigências de um tratamento específico que levassem a 

metodologias eficazes na formação de jovens e adultos. Neste período, o decreto 47.038/59 

cria a Rede de Ensino Técnico e as Escolas Técnicas Federais, que passam a ofertar um 

ensino técnico de maior qualidade, que se fortalece pouco depois com a equivalência entre 

cursos técnicos e curso secundário, para efeito de ingresso nos cursos superiores, incluída 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei 4.024/61). 

O golpe militar de 1964 encerrou vários programas que vinham realizando um trabalho 
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com resultados interessantes para a Educação de Jovens e Adultos. Ao mesmo tempo 

houve uma tentativa de profissionalização compulsória tornando o ensino secundário e a 

escola técnica uma única coisa, o que não se concretizou realmente e termina oficialmente 

com a Lei 7.044/82. Enquanto isso, diversas práticas educativas sob a denominação 

“educação popular” retomavam os interesses populares. Oficialmente surgiu a Ação Básica 

Cristã (ABC) de interesse do regime militar que, criticada, se extinguiu entre os anos 1970 

e 1971. 

Não podendo ser abandonada por um país que ainda amargava baixos índices de 

escolarização a educação de jovens e adultos volta com o MOBRAL – Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (1967) e como a implantação do Ensino Supletivo (1971). A 

atuação do MOBRAL inicialmente começa com o Programa de Alfabetização e o 

Programa de Educação Integrada. Posteriormente firmaram-se alguns convênios, entre eles 

o Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério de Educação e Cultura, através do 

Projeto Minerva. Com o tempo passa a ser criticado, principalmente pelo pouco tempo 

destinado à alfabetização e pelos critérios utilizados na verificação da aprendizagem, 

ficando novamente claro os fracassos nos objetivos iniciais de superar o analfabetismo no 

Brasil. 

Visando complementar o suposto êxito do MOBRAL, que diziam estar vencendo o 

analfabetismo no Brasil, surge a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5.692 de 

11 de agosto de 1971, para regulamentar o Ensino Supletivo que havia se firmado por força 

de lei, com a imposição de regulamentações aos Conselhos Estaduais de Educação. Em 

1985, o MOBRAL foi substituído pela Fundação Nacional para Educação de Jovens e 

Adultos – Educar. 

Mudanças gerais só voltam a ocorrer com a nova LDB 9.394 de 1996. Com ela, porém, a 

seção dedicada à educação básica de jovens e adultos resultou curta e pouco inovadora. 

Entretanto, esta mesma LDB traz grandes prejuízos para a educação profissional, pois tira 

de qualquer instância governamental a responsabilidade pelo seu custeio. Em 1996 o MEC 

lança o Programa Alfabetização Solidária (PAS), destinado prioritariamente ao público 

juvenil, aos municípios e periferias urbanas em que se encontram os índices mais elevados 

de analfabetismo do país, com ações na alfabetização inicial prevista para apenas cinco 

meses de duração. A aceleração nos processos educacionais parece não ser apenas 
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“privilégio” da educação de jovens e adultos, já que o Decreto 2.208/97 rompe com o 

vínculo entre educação geral e a profissional e tem, como um de seus objetivos, 

disponibilizar uma capacitação mais rápida de trabalhadores. 

O MEC lança em 1998 um Projeto de Plano Nacional de Educação, conforme previsão da 

LDB sobre a elaboração pelo executivo de planos plurianuais de educação. Ao mesmo 

tempo, a sociedade organizada lança o que chamaram “PNE da sociedade brasileira”. Os 

dois planos convertidos em projetos de lei, apresentavam propostas para a educação de 

jovens e adultos que, apesar de divergirem quanto a metas quantitativas e financiamentos, 

não eram muito diferentes. 

Em 2003, é criado o Fórum Nacional de Educação Profissional e Tecnológica e, em 2004, 

é publicada a Proposta de Políticas Públicas para a Educação Tecnológica que tem como 

uma de suas bases a integração com outras políticas públicas, principalmente com a 

Educação de Jovens e Adultos. Ou seja, passa a ser política pública esta relação e, com 

isso, várias ações começam a ser implementadas. Paralelamente, em 23 de julho de 2004, é 

promulgado o Decreto 5.154 que revoga do Decreto 2.208/97 e define novas orientações 

para a educação profissional. Uma oportunidade para construção de ações integradoras, ou 

seja, em trajetória conjunta entre a EJA e a Educação Profissional.  

Em 2005, o Governo Federal lança O Programa Nacional de Inclusão de Jovens: 

Educação, Qualificação e Ação Comunitária - ProJovem - como componente estratégico da 

Política Nacional de Juventude, sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da 

República em parceria com o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e Emprego 

e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Os objetivos do programa 

são: a elevação da escolaridade, a qualificação profissional e a participação comunitária de 

jovens com perfis específicos, residentes em todas as capitais e no Distrito Federal2. A 

meta educativa central: ao final do curso de doze meses ininterruptos, os jovens 

participantes devem obter o certificado de conclusão do ensino fundamental e o certificado 

de qualificação profissional em nível de formação inicial. 

Percebe-se, com esse programa, uma preocupação do Governo Federal em uma formação 

mais completa, com uma perspectiva de cooperação interdisciplinar, voltada para o 

                                                        
2 Posteriormente, o programa foi estendido para as regiões metropolitanas. 
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desenvolvimento de saberes, conhecimentos, competências e valores de solidariedade e 

cooperação, contemporâneos do século XXI. No entanto, em nosso contexto social, duas 

questões centrais foram levantadas: a limitação no atendimento do programa em relação à 

idade, atendendo somente jovens de até 24 anos e a limitação em relação à escolaridade, 

oferecida apenas no ensino fundamental. 

O PROJOVEM é modificado em 2007 e incorpora outros programas existentes: Agente 

Jovem, Saberes da Terra, ProJovem, Consórcio Social da Juventude, Juventude Cidadã e 

Escola de Fábrica, tendo como meta passar de 467 mil jovens, hoje atendidos, para 4,2 

milhões de jovens até 2010. A pretensão é continuar a atender jovens que vivem em 

situação de vulnerabilidade social, mas agora ampliando sua atuação para jovens de 15 a 

29 anos que continuarão recebendo uma bolsa de R$ 100,00 enquanto estudam e aprendem 

uma profissão. Será subdividido em ProJovem Adolescente, ProJovem Urbano, ProJovem 

Campo e ProJovem Trabalhador. 

Também em junho de 2005, o Governo Federal instituiu, pelo decreto no 5.478 de junho de 

2005, no âmbito das instituições federais de educação tecnológica, o Programa de 

Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, visando fornecer uma formação inicial e continuada de trabalhadores, 

bem como educação profissional técnica de nível médio.  

Em 13 de julho de 2006, com o decreto no 5.840 há uma expansão das ações para toda a 

Educação Básica, além de outras providências. Com esse último decreto o Governo 

Federal torna também obrigatória a inclusão do PROEJA nas instituições federais de 

educação, exigindo a implantação dos cursos e programas regulares até o ano de 2007, com 

disponibilização em 2006, de no mínimo dez por cento do total das vagas de ingresso na 

instituição, ampliando essa oferta a partir do ano de 2007, incluída no plano de 

desenvolvimento institucional da instituição federal de ensino.  

Vemos assim, um começo de consolidação dessa necessidade de compartilhamento entre a 

EJA e a Educação Profissional, uma vez que há uma grande demanda de jovens e adultos 

atentos à relevância dessa junção entre a escolarização e as exigências do mercado de 

trabalho. Pois, ao mesmo tempo em que a questão do trabalho afasta muitos jovens e 

adultos da escola, o grau de escolaridade cada vez maior é um dos principais pré-requisitos 

para obter um lugar no mundo do trabalho. Portanto, é preciso haver reflexões críticas 
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sobre as questões entre trabalho e educação, no sentido de diminuir os índices de 

desigualdade e aumentar o bem estar humano. 

Uma parte significativa da dificuldade em atender eqüitativamente os jovens e adultos em 

um mesmo espaço educativo, experenciando uma mesma prática, deve ser motivo de mais 

ações, estudos e pesquisas, uma vez que o trabalho, apesar de muito importante, não é o 

único fator responsável pela inclusão e permanência dos jovens e adultos nas escolas. Nas 

trajetórias conjuntas da EJA e Educação Profissional, existem necessidades pessoais e 

sociais que a formação para o trabalho deve incorporar ou abrir possibilidades, de modo a 

acolher uma formação geral (sócio-cultural) e profissional.  

3- A EJA no CEFETES 

Com a instituição do decreto no 5.478 de junho de 2005, complementado pelo decreto  no 

5.840 abrem-se novas possibilidades para o jovem e adulto trabalhador. Com eles há, 

agora, uma exigência para a formação de cursos especificamente preparados para esse 

público. Várias instituições começam, ainda sem saber qual o melhor caminho, a criar 

cursos nas mais variadas áreas de trabalho. O CEFETES começou a trilhar o seu caminho 

um pouco antes. Sob a égide do decreto 2.208/97 foi criado por um grupo de professores, 

em 2001, o EMJAT – Ensino Médio para Jovens e Adultos Trabalhadores – que visava 

oferecer para esse público o ensino médio com a possibilidade de ingresso em um curso 

profissionalizante ao término do período que inicialmente era de 3 semestres e passou para 

4 semestres posteriormente. 

O ingresso dos estudantes se dava por processo seletivo e a opção metodológica era a 

Pedagogia de Projetos que dividia o trabalho em 4 grandes temas, um por semestre: O ser 

humano inserido na Família e na Comunidade, O ser humano inserido na Sociedade 

Global, O ser humano inserido no Trabalho, O ser humano inserido na Ciência e na 

Tecnologia. 

No contexto da realidade do estado do Espírito Santo, vários são os motivos que levam 

pessoas com idades mais avançadas a voltarem para a escola. Em geral elas vêem esse 

retorno como uma forma de solução para alguns de seus problemas. Algumas buscam 

apenas um reposicionamento social, outras – que creio ser a maioria – buscam uma 

recolocação no mercado de trabalho. 
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Essas pessoas tiveram acesso restrito à educação de qualidade, frágeis condições para a 

permanência nos sistemas escolares e inadequação da qualificação para o mundo do 

trabalho. São pessoas marcadas pela exclusão social, que trazem consigo histórias e 

culturas próprias. Arroyo (2005) afirma que jovens que retornam à escola são, na maioria 

das vezes,  

evadidos ou excluídos da escola, antes do que portadores de 
trajetórias escolares truncadas, eles e elas carregam trajetórias 
perversas de exclusão social, vivenciam trajetórias de negação dos 
direitos mais básicos à vida, ao afeto, à alimentação, à moradia, ao 
trabalho e à sobrevivência. Negação até ao direito de ser jovem. As 
trajetórias truncadas se tornam mais perversas porque se misturam 
com essas trajetórias humanas. Se reforçam mutuamente. A EJA 
como política pública adquire uma nova configuração quando 
equacionada na abrangência das políticas públicas que vêm sendo 
exigidas por essa juventude (Arroyo, 2005, p. 24).  

A experiência com o EMJAT colocou o CEFETES à frente de outras instituições que não 

faziam trabalho semelhante antes da chegada do PROEJA. Isto não significa que não há 

problemas, eles continuam a ser enfrentados. Um deles é o preconceito que sofrem tanto 

alunos quanto professores envolvidos. Há uma sensação de invasão por parte de alguns 

professores e alunos, como se o espaço do CEFETES não fosse feito para abrigar “esse 

tipo de aluno”. Outro problema a ser enfrentado é o desafio da integração curricular. Como 

o processo foi iniciado no EMJAT com uma situação de verdadeira separação disciplinar 

na qual não havia uma preocupação de uma formação que contemplasse de modo integrado 

conhecimentos gerais e conhecimentos necessários à profissionalização, ele acabou 

trazendo à tona a necessidade de tirar algumas raízes e plantar novas mudas. 

Várias são as ações que estão sendo colocadas em prática como uma tentativa para a 

resolução dos problemas colocados. Uma delas é a pesquisa relativa a Educação 

Matemática, na qual se pretende criar uma abordagem metodológica para o trabalho com a 

matemática no PROEJA que aponte para a possibilidade de integração entre: educação de 

jovens e adultos, educação profissional e uma educação matemática crítica – que 

contemple a formação do cidadão e do profissional crítico com autonomia para construir a 

sua própria aprendizagem. 

Porém, para resolver efetivamente as questões colocadas, é necessário ter clareza quanto às 

concepções que fundamentam essencialmente um Projeto Pedagógico como o requerido 
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para o trabalho com jovens e adultos, atendendo à demanda do público, seja ele o jovem e 

adulto, a sociedade ou o mercado de trabalho.  

4- Para iniciar o trabalho com a Matemática no PROEJA no CEFETES 

Segundo Freire (1996, p. 30), ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Portanto, 

antes de qualquer ação de intervenção com os alunos que ingressam em salas de aula da 

EJA, se exige previamente uma valorização dos saberes construídos pelos estudantes ao 

longo de suas vidas. Contudo, descobrir e despertar esses saberes e trazê-los para o 

contexto escolar a fim de transformá-los e ressignificá-los não é tarefa fácil. Essa relação 

de transformação é uma tarefa processual que ocorre em vários momentos e o professor 

deve estar atento a esses momentos oportunos. No CEFETES realizamos algumas ações 

com o intuito única e exclusivamente de descobrir caminhos que pudessem ser seguidos. 

Uma dessas ações foi utilizar o processo seletivo para levantar, mesmo que de forma 

preliminar, alguns conhecimentos construídos ou não pelos alunos ingressantes no 

PROEJA no período 2007/2. Os resultados são descritos a seguir: 

Questão Habilidade que se propunha avaliar Percentual 
de acertos 

1 
capacidade de resolver problemas envolvendo subtração de números decimais, pas-
sando por uma  transformação da subtração em adição por um processo de multi-
plicação de sinais [(-).(-)]. Apresenta uma situação na qual está implícita a determi-
nação de distância entre dois números na reta numérica, concretizada no termômetro.  

47% 

2 
capacidade de resolver problemas envolvendo estrutura multiplicativa. Apresenta uma 
situação na qual está inserida uma relação proporcional entre duas situações distintas 
que deverá ser comparada a um valor dado no enunciado. 

72% 

3 
capacidade em identificar, interpretar e utilizar a linguagem algébrica em resolução de 
problemas. Indica uma situação na qual é apresentada uma fórmula que relaciona duas 
variáveis na qual o aluno deve substituir um valor dado para uma delas para, a partir 
daí, encontrar o valor da outra. 

26% 

4 
capacidade de identificar, interpretar e utilizar a linguagem algébrica para resolver 
problemas por meio de equações do primeiro grau. Apresenta uma balança em 
equilíbrio onde o “peso” de um dos itens pode ser encontrado por igualdade. 

64% 

5 

capacidade de ler, analisar e interpretar informações e dados explícitos apresentados 
em gráficos (particularmente gráfico de colunas). Apresenta um gráfico de colunas 
com quantidades positivas e negativas representando criação e eliminação de 
empregos, respectivamente, para, a partir daí, se efetuar a leitura, a interpretação e a 
comparação dos dados apresentados.  

58% 

6 

capacidade de ler, analisar e interpretar informações e dados apresentados em gráficos 
de funções de primeiro grau para, a partir daí, revolver problema envolvendo variação 
proporcional, especificamente calculando a proporcionalidade entre grandezas 
diretamente proporcionais. Apresenta um gráfico de linhas representando uma função 
do tipo y=ax onde x é o tempo em horas e y é a distância em quilômetros que leva a 
encontrar a constante de proporcionalidade, o que permite encontrar uma das 
grandezas, dada a outra.  

65% 

Quadro 1: percentual de acertos por questão (continua...) 
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Questão Habilidade que se propunha avaliar Percentual 
de acertos 

7 
capacidade de reconhecer e utilizar as relações proporcionais existentes entre os lados 
de triângulos semelhantes. Apresenta uma situação problema que leva a encontrar a 
constante de proporcionalidade existente entre dois triângulos semelhantes para, a 
partir daí, encontrar a medida do lado de um deles.  

37% 

8 

capacidade de analisar e selecionar dados de textos, necessários para a resolução de 
problemas envolvendo porcentagens e suas representações. Apresenta um texto no 
qual são apresentados mais dados que necessário para, a partir da leitura, levantar a 
quantidade total necessária de uma mistura, para posteriormente se efetuar o cálculo 
da quantidade de areia necessária para essa mistura, dado o percentual de areia a ser 
utilizado. 

32% 

9 
capacidade de identificar uma fração a partir de seu significado: parte/todo, razão, 
quociente e utilizá-lo para resolver problemas. Apresenta uma situação problema na 
qual deverá ser encontrado o valor do inteiro dado o valor correspondente à fração 
4/3. 

41% 

10 
capacidade de resolver problemas para encontrar a área de retângulos dadas as 
medidas dos seus lados em valores inteiros ou decimais. Apresenta uma planta baixa 
de uma casa onde deverão os dois quartos e suas medidas para então se realizarem 
cálculos de multiplicação e adição de valores inteiros e decimais. 

40% 

11 
capacidade de identificar, interpretar e utilizar a linguagem algébrica para resolver 
problemas por meio de sistemas de equações. Apresenta uma situação problema que 
deverá ser interpretada pelos alunos, podendo ou não utilizar duas variáveis para a 
resolução.  

56% 

12 
capacidade de localizar informações explícitas em um texto e utilizá-las para resolver 
problemas envolvendo o conceito de escala. Apresenta uma medida em desenho e sua 
correspondente real para que seja verificada a escala utilizada para redução do 
mesmo.  

12% 

13 
capacidade de localizar informações explícitas em um texto e utilizá-las para resolver 
problemas envolvendo porcentagem. Apresenta dois valores para que seja encontrado 
o percentual aproximado de redução entre eles.  

33% 

14 
capacidade de localizar informações explícitas em um texto e utilizá-las para resolver 
problemas envolvendo operação de multiplicação. Apresenta a capacidade de um 
barril de petróleo e sugere a retirada do texto da quantidade de barris e, em seguida, 
seja calculado o valor total em litros.  

74% 

15 
capacidade de encontrar o perímetro de circunferências sendo conhecido o seu raio. 
Apresenta uma pista circular para que, a partir da fórmula para encontrar o 
comprimento de circunferência e do seu raio dados, deve ser calculada a distância 
total percorrida em um certo número de voltas. 

33% 

Quadro 1: percentual de acertos por questão (continua...) 

A prova foi feita por 78 alunos pretendentes a vagas nos cursos de Construção de Edifícios 

(noturno), Informática (noturno), Segurança do Trabalho (vespertino), Metalurgia 

(noturno) e Automação (vespertino). A intenção não é utilizar os dados obtidos como 

certezas absolutas, mas como possibilidades para uma preparação para dificuldades ou 

facilidades esperadas. As questões 12 e 13 deveriam ser respondidas após a leitura de um 

pequeno texto. A primeira teve 12% de acertos e a segunda 33%. Estes dados dão indícios 

de uma dificuldade de interpretação de textos e, conseqüentemente, aponta, por exemplo, 

para dificuldades na resolução de problemas que requerem este tipo de habilidade. 
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Outro dado relevante é o fato de que os estudantes, de modo geral, encontraram mais 

facilidade em resolver problemas relacionados a conteúdos estudados no último ano de 

escolaridade do ensino fundamental como funções (questão 6), equação (questão 4), 

gráficos (questão 5) e sistemas de equações (questão 11). A proporcionalidade, as frações e 

a geometria parecem ser as maiores dificuldades para os estudantes. 

Devido ao número reduzido de candidatos houve outro processo seletivo simplificado para 

preenchimento das vagas. Portanto, apesar dos dados apresentados darem um panorama 

geral sobre os alunos que procuram o PROEJA, não retratam exatamente o perfil dos 

ingressantes no período 2007/2, já que alguns deles não passaram por esta etapa da seleção, 

não contando nem dos números relativos à avaliação do conhecimento matemático, nem 

dos números do perfil sócio-econômico. 

Para um levantamento mais aprofundado a respeito da proposta metodológica de 

Matemática a ser trabalhada no PROEJA foram escolhidos como sujeitos da pesquisa os 

alunos da turma de Construção de edifícios ingressante no período 2007/2. Essa escolha 

ocorreu por uma motivação pessoal. Como o processo de pesquisa caminhará no sentido de 

um conhecimento amplo do curso, para, em seguida, poder preparar uma proposta 

metodológica que contemple a formação para a cidadania, a formação para o trabalho e a 

integração entre estas duas, a opção da escolha do curso de construção de edifícios pareceu 

mais adequada devido à minha formação em Engenharia Civil. Antes de me licenciar em 

Matemática tive formação em Engenharia e isso faz com que eu tenha facilidades não 

somente no entendimento dos programas de disciplinas técnicas e dos livros textos 

adotados, mas também compreensão nas aulas que irei assistir e nas conversas com os 

professores dessa área. 

Ao iniciar os trabalhos com esta turma foi feita uma pesquisa com a intenção de levantar 

algumas informações específicas dos alunos. Esta pesquisa apontou que 48% da turma têm 

mais de 25 anos sendo que um deles tem 54 e outro 62 anos. A maioria, 65%, é do sexo 

masculino e solteiro, 62%. A grande maioria não conhece nada a respeito do PROEJA e 

trazem consigo a idéia de uma formação fragmentada. No depoimento de um dos 

estudantes sobre o PROEJA: “Eu conheço como um ensino médio e técnico para ajudar os 

alunos a relembrar algumas matérias e também é como uma ajuda para que o técnico não 

seja muito difícil”.  
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Pelos depoimentos dos estudantes também notamos o pouco valor atribuído à formação 

geral, colocando a formação profissional como única meta a ser atingida. Evidentemente 

que a forma como foi estruturado o projeto do PROEJA no CEFETES (2 anos de formação 

geral e 2 anos de formação profissional) contribui para o aluno entender que a 

fragmentação ocorre. Ou seja, o curso que se pretende integrado nada mais é para os 

estudantes senão um curso que oferece uma formação de ensino médio e, em seguida, uma 

formação técnica. 

O PROEJA é um projeto cujo objetivo é primeiramente concluir o 
ensino médio do aluno e, em seguida, proporcionar um curso 
técnico de nível médio para que esse aluno possa ter condições de 
concorrer para entrar no mercado de trabalho. (Depoimento de 
estudante do PROEJA) 

Metade dos estudantes já teve experiências anteriores com Educação de Jovens e Adultos. 

Mesma quantidade já concluiu o ensino médio antes de entrar no CEFETES, ou seja, 

mesmo já tendo terminado o ensino médio os jovens e adultos voltam para a escola para 

fazer novamente o ensino médio, agora integrado à formação profissional. 

Quando perguntados como consideram o seu conhecimento em Matemática, menos de 

20% dos estudantes respondeu bom, o restante ficou entre razoável, ruim e péssimo. Um 

destaque que merece atenção é o fato de que quando o estudante responde a este 

questionamento ele pensa exclusivamente em relação a matemática escolar. Pouca 

oportunidade e vezes se têm de referências sobre conhecimento matemático ou 

desenvolvimento do pensar matemático que não seja diretamente ligado ao que se trabalha 

na escola. No entanto, as possibilidades e situações que exigem uma matematização, fora 

do âmbito da escola, sabemos ser inúmeras. Há, pois, a evidente necessidade de vincular a 

matemática estudada na escola com a matemática que o estudante utiliza no seu dia-a-dia. 

Pois assim, quem sabe, além de mostrar que a Matemática que conhecem é muito maior do 

que imaginam, epistemologicamente favorecerá a associações cognitivas que poderão 

facilitar a produção de significados e conhecimentos sobre esta ciência e de outros campos 

dos quais ela partilha. 

Ao refletirmos sobre o âmbito dos alunos do PROEJA, parece claro que é necessária uma 

mudança de postura e a inserção de novas metodologias de ensino. No entanto, não se pode 

achar que isto é relativamente simples. Por exemplo, eles demonstram ainda uma crença 

em posturas que são consideradas limitadas diante da forma de como encarar o processo de 
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aprendizagem. Pois, ao serem colocados diante da questão de como aprendem melhor, 

todos os estudantes marcaram que isto ocorre quanto o professor explica a matéria e dá 

exemplos. Isto indica, entre outras coisas, o poder centralizado que ainda é dado ao 

professor em relação ao processo de ensino-aprendizagem e como parece que aprender é 

repetir o que o professor falou. Lembremos de Freire (1992, p. 81) que diz: “ensinar é um 

ato criador, um ato crítico e não mecânico”. Sem querer tirar do professor a 

responsabilidade pela aprendizagem dos seus alunos, Freire ainda destaca que o professor 

precisa, sim, conhecer o que ensina, no entanto, afirma que 

não é possível ensinar a aprender, sem ensinar um certo conteúdo 
através de cujo conhecimento se aprende a aprender, não se ensina 
igualmente a disciplina de que estou falando a não ser na e pela 
prática cognoscente de que os educandos vão se tornando sujeitos 
cada vez mais críticos. (FREIRE, 1992, p. 82) 

Desse lado mais pertinente aos alunos, é relevante ainda mencionar sobre a 

responsabilidade que os jovens e adultos do PROEJA colocam sobre as suas costas. Eles 

ainda vêem o CEFETES como algo inatingível, como se tivessem ganhado um “prêmio” 

sem estarem preparados para utilizá-lo. Essa idéia de “prêmio” leva-os a considerar um 

privilégio o fato de estudarem em uma escola que se coloca como uma garantia de 

aceitação no mercado de trabalho, esquecendo de toda a sua parte pessoal. Isso faz com 

que todos os insucessos que possam advir durante seu curso sejam imputados somente 

como culpa deles.  

As minhas maiores dificuldades estão em estudar sozinha em casa, 
pois trabalho de manhã e nos finais de semana não consigo pegar 
nos cadernos para estudar. Reconheço que não dei o melhor de 
mim e vou me esforçar bastante para aprender. Acho que um pouco 
da minha dificuldade é porque não fiz o ensino médio e já tem três 
anos que acabei a oitava série. Para mim tudo é novo, estudar no 
CEFETES é uma grande responsabilidade, tem que ter dedicação e 
tempo. Estou começando agora a me acostumar com essa mudança. 
Às vezes faço os exercícios em casa e na sala de aula, mas na hora 
da prova fico muito ansiosa e esqueço a matéria. (Estudante do 
PROEJA) 

A fala da aluna retira do professor e da “escola perfeita” qualquer parcela de omissão ou 

má participação que lhes cabe no processo de aprendizagem. Disso decorre que nós 

professores nos retiramos muitas vezes de “nossa responsabilidade ética no exercício de 

nossa tarefa docente, [...] responsabilidade igualmente àquelas e àqueles que se acham em 

formação para exercê-la” (FREIRE, 1996, p. 15). Um de nossos compromissos deve ser o 
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resgate de jovens e adultos que sempre levaram uma vida de exclusão, retirando-os desse 

lugar. Essa é a primeira de nossas grandes obrigações como educadores. A tarefa de 

resgate da dignidade, no entanto, é uma tarefa da qual somos apenas colaboradores, pois 

isso é algo que ninguém a não ser os próprios educandos poderão fazer, afinal, 

quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para 
entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem 
sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que 
eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? 
Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua 
busca; pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de 
lutar por ela. (FREIRE, 2005, p. 34) 

Por outro lado, devemos lembrar de considerar que o ensino da matemática tem uma 

parcela de culpa na exclusão do jovem e adulto do ensino regular e, por isso, ela precisa 

participar do processo e reintegração dessa clientela. É importante aproximar os jovens e 

adultos da matemática acadêmica (dos livros) tendo em vista que assim se “estabelece um 

diálogo entre os diferentes tipos de conhecimento matemático, considerando-se as relações 

de poder implícitas nesse confronto” (KESSLER, 2006, p. 111). 

Tenho 24 anos de idade, ensino médio completo e é com muita 
felicidade e satisfação que eu, depois de várias tentativas para 
ingressar na Universidade consegui essa grande oportunidade de 
entrar no CEFETES. É um sonho concretizado de formação técnica 
profissional qualificada e garantida. Esse primeiro semestre na 
disciplina matemática não era para mim “lembrar” o que havia há 
algum tempo aprendido, era aprender de verdade. Na minha 
pequena trajetória de estudo sempre tive dificuldades nas matérias 
de exatas. Sabendo disso sempre me empenhei, me dediquei e me 
preocupei com essa dificuldade. (Estudante do PROEJA) 

Porém ao processo de ensino e aprendizagem não basta apenas o resgate de conteúdos, da 

dignidade perdida ou esquecida. Há de se ter consciência da necessidade de uma formação 

completa, afinal os alunos estão fazendo um curso técnico que contém certas exigências 

em termos de conteúdos, devendo ser consideradas. Mas, como atender a um grupo de 

pessoas que precisa aprender para continuar aprendendo e aprender para continuar 

vivendo?  

[...] a “busca do essencial” não pode ter a conotação de mera 
exclusão de alguns conteúdos mais sofisticados, dando a sensação 
de que os alunos jovens e adultos “receberiam menos” do que os 
alunos do curso regular. Pelo contrário, é preciso tecer em conjunto 
uma programação cuja qualidade seja tanto melhor, na medida em 
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que é consciente e honestamente elaborada por aqueles que se 
dispõem a desenvolvê-la. (FONSECA, 1999, p. 36 apud 
KESSLER, 2206, p. 113) 

Sem a intenção de nos aprofundarmos, não podemos deixar de lado a crítica à visão 

neoliberal sobre a qualidade da educação – que enxerga a escola como um espaço para 

formação de indivíduos para o trabalho, referenciada na competitividade e no lucro. 

Quando se fala em educação de jovens e adultos, evidentemente que essa visão deve 

caminhar lado a lado com uma formação de um indivíduo crítico e inserido na sociedade 

em que vive, considerando sua história e a bagagem cultural que os alunos trazem consigo, 

valorizando as experiências significativas. Muitas vezes o jovem ou adulto é afastado dessa 

possibilidade, embora saiba de algumas inconveniências relativas a sua formação. 

Professor, sempre me esforcei em matemática ou seja a aprender, 
tive dificuldade a partir da 8ª série, depois no 1º ano. Houve greve 
de 6 meses, lançaram o Proedi, onde os alunos ficaram 
prejudicados. Fiz técnico em administração onde a matemática é 
fórmula atrás de fórmula ligada à área financeira. Fiquei 9 anos 
sem estudar após a conclusão do ensino médio, fiz um curso no ano 
passado de serviço de pessoal onde a matemática é mais fácil de 
entender, tive dificuldade em algumas atividades que você passou. 
(Estudante do PROEJA) 

Relatos de uma formação inicial inadequada e de dificuldades na organização do tempo 

para estudos extra-classe são comuns entre os alunos. Vários fatores interferem: família, 

trabalho, distância da escola, entre outros 

Ao longo de minha vida estudantil tive várias dificuldades mas sei 
da necessidade dos estudos e de mais conhecimentos dos quais irei 
necessitar, vou fazer o máximo para que eu consiga adquiri-los 
aqui. No começo do 1º grau caminhava a pé 3 km até a escola. De 8 
colegas de minha comunidade que concluíram o 1º grau junto 
comigo, somente eu consegui terminar o segundo grau técnico em 
contabilidade. Como morava 4km retirado da cidade, após trabalhar 
o dia todo na roça eu andava 3 km até pegar o ônibus e andar mais 
18 km até a cidade (colégio) quando retornava às 23h.  Depois que 
me formei em 2000 fiz 2 anos de pré-vestibular mas não concluí e 
não fiz a prova porque tive que trabalhar. Bem aqui estou tentando 
de todas as formas, mas vejo as mesmas dificuldades de antes. 
Tenho 1 filha a qual dou pensão e também, como não moro com 
meus pais, tenho outras diversas dificuldades e problemas. 
(Estudante do PROEJA) 

O que agrava a situação é o caráter fatalista colocado por alguns alunos. “Quase sempre 

este fatalismo está, referido [...] a vontade de Deus, como se Ele fosse o fazedor desta 
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‘desordem organizada’” (FREIRE, 2005, p. 55). 

Eu particularmente tenho algumas dificuldades em estar presente 
em todas as aulas, devido a trabalho e em dedicar tempo ao estudo 
fora de sala devido ao fato de ser um pai de família. (...) Estudar 
aqui é a realização de um sonho que eu não conseguiria por minhas 
próprias mãos, dou graças a Deus por estudar aqui. (Estudante do 
PROEJA) 

Reconhecer os problemas e os anseios dos alunos de EJA, principalmente do PROEJA, 

pode ser o caminho inicial para uma integração maior entre eles, a educação, a sociedade e 

o mundo do trabalho. 

5- A Matemática como elo entre a formação geral e a formação para o trabalho 

Desde o início dos meus trabalhos no EMJAT e posteriormente no PROEJA tenho me 

preocupado mais especificamente com currículo, material didático e abordagem 

metodológica que poderiam ser utilizados com os estudantes. A experiência com produção 

de material didático de matemática que é utilizado no PROJOVEM, bem como as 

discussões com os outros autores de outras áreas, voltou a minha atenção para a 

possibilidade de uma integração a partir da organização desse material. O trabalho 

possibilitou a reunião de vários elementos: o trabalho com jovens de realidades diferentes 

espalhados pelo Brasil, a utilização da metodologia de resolução de problemas, o uso da 

calculadora na aprendizagem da Matemática, a possibilidade de trabalhos interdisciplinares 

e a preparação para a vida e para o trabalho. 

Ao me deparar com uma estrutura fragmentada, ainda com resquícios do decreto 2.208/97, 

que coloca o curso de construção de edifícios no PROEJA em uma estrutura 2+2 (2 anos 

de formação geral e 2 anos de formação profissional) encontrei dificuldades para relacionar 

as duas práticas. Utilizando minha formação em engenharia civil busquei contato com os 

professores da área técnica com uma questão: que Matemática é necessária para que o 

aluno possa ter uma boa formação profissional? De posse de alguns indícios fiz meu 

planejamento e comecei a criar material didático que pudesse contemplar aquilo que 

começava a se destacar para mim como necessário. 

Para esse trabalho pedagógico o apoio teórico foi escolhido a partir de Ole Skovsmose e 

seus estudos feitos sobre Educação Matemática Crítica, cujo axioma básico é: “a educação 

não deve servir como reprodução passiva de relações sociais existentes e de relações de 
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poder. (...) A educação tem que desempenhar um papel ativo na identificação e no combate 

de disparidades sociais”. (SKOVSMOSE, 2001, p.32).  O que é corroborado por:  

[A Educação Matemática Crítica] tem, como foco, o meio social e 
político, buscando uma prática democrática no processo ensino-
aprendizagem, por meio da qual o aluno é convidado a refletir 
sobre a Matemática vivenciada em seu contexto, em uma 
perspectiva crítica. (SILVA, 2007, p. 51) 

Sob esta perspectiva, as ações em sala de aula se voltaram para o trabalho via Resolução de 

Problemas. Entendendo que “a resposta aos desafios da realidade problematizadora é já a 

ação dos sujeitos dialógicos sobre ela, para transformá-la.” (Freire, 2005, p. 193). O 

Cenário de Investigação3 é a sala de aula, porém invadida pelas experiências trazidas de 

fora, tendo como foco a atividade profissional, mas, também e, sobretudo, a formação para 

a cidadania. Para Skovsmose (2000), no entanto, o cenário não se constitui por uma 

vontade do professor somente, “pois o cenário somente torna-se um cenário para investigação 

se os alunos aceitam o convite”. Além do que um cenário de investigação pode atender a um 

grupo de estudantes e a outro não. 

A tentativa é fugir da educação matemática tradicional que se enquadra no paradigma do 

exercício normalmente direcionado pelo livro didático (Skovsmose, 2000), com exercícios 

formulados por uma autoridade externa à sala de aula. No entanto este autor não descarta a 

necessidade dos exercícios, para ele a educação matemática deve mover-se entre  diferentes 

ambientes. 

É sob esta orientação que o trabalho com a Matemática no PROEJA vem sendo desenvolvido. 

O trabalho com atividades investigativas e com a resolução de problemas ocorre paralelo ao 

que Skovsmose chama de paradigma do exercício, pois não se deve perder de vista que uma 

formação matemática mínima é exigida pelo curso que estão fazendo e a sociedade em que 

vivemos. Não está sendo considerado aqui uma mera repetição de tarefas, mas a necessidade 

de se saber lidar com a linguagem matemática e uma instrumentalização para aplicações dentro 

da própria matemática, em outras áreas do conhecimento e na formação profissional. 

Todo esse movimento é regido por um “contrato didático” estabelecido entre professor e 

alunos. A tentativa é se buscar harmonizar as relações entre os envolvidos e, sobretudo, 

entre as várias estratégias utilizadas, o material didático, a forma de comunicação, o 

                                                        
3 Segundo Skovsmose (2000) o Cenário de Investigação se configura como um espaço onde o estudante pode 
levantar hipóteses sobre problemas e vivenciar a possibilidade de se ter múltiplas resposta para eles. 
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trabalho individual e coletivo, além do uso de tecnologias. 

Juntando todos esses aspectos concluímos que a tentativa de se criar um Cenário de 

Investigação que pudesse contemplar as diferenças, mas ao mesmo tempo atender às 

demandas de uma formação não somente profissional, mas completa, levou a necessidade 

de se pensar em se escrever um material didático. Um material cuja elaboração apontasse 

para uma liberdade de ações e pensamentos de professores e alunos, ao mesmo tempo em 

que pudesse atender aos conteúdos mínimos necessários para se compreender o mundo em 

que vivemos. 

Quando nos reportamos ao Parecer CNE 11/2000, percebemos a preocupação com a 

formulação de um material didático que venha atender às especificidades da EJA, que 

apresente uma proposta diferenciada e que possa articular saberes. No entanto, nesse 

parecer encontramos que, apesar do vasto conhecimento a respeito dessas especificidades, 

pouco se tem produzido, e o pouco que se produz não traduz a realidade de jovens e 

adultos brasileiros. O que é necessário, segundo o parecer, é que esse material seja 

permanente enquanto processo, mutável na variabilidade de conteúdos e contemporâneo no 

uso de e no acesso a meios eletrônicos da comunicação. É preciso considerar, além disso, o 

educando como sujeito portador de saberes, que pode contribuir na construção do currículo 

e, consequentemente na mudança de qualquer material didático proposto. 

Não se pode, além disso, deixar de lado a necessidade de se considerar o trabalho como 

princípio educativo e, a partir disso, produzir um material didático que sirva de facilitador 

para o processo de construção de um currículo integrado, que possa contemplar a 

possibilidade do trabalho interdisciplinar, a formação geral e a preparação para a formação 

profissional. 

O material didático de Matemática foi construído dividido em fichas temáticas modulares 

com número de páginas variando entre 8 a 15 páginas. O professor tem liberdade para 

escolher aquelas com que quer trabalhar. Assim ele poderá dispô-las na ordem que desejar 

podendo optar por utilizar ou não cada uma delas de acordo com o seu planejamento e 

respeitando os conhecimentos de seus alunos. 

Cada ficha é organizada da seguinte forma: (1) apresentação da ficha informando o que 

será visto e quais os objetivos do que será estudado; (2) situação problema inicial que leva 



 19

o estudante a pensar e discutir o que já sabe a respeito do assunto a ser estudado; (3) 

atividades envolvendo problemas e exercícios intercalados por discussões e informações 

conceituais; (4) seção “utilizando o computador” em algumas fichas com atividades 

investigativas utilizando o computador, com softwares livres específicos de Matemática ou 

planilhas eletrônicas; (5) seção “um pouco de história” com informações sobre história da 

Matemática apresentada em forma de problemas; (6) seção “desafie-se” com um desafio 

matemático ou lógico; (6) fechando com uma sistematização onde são descritos todos os 

conteúdos estudados na ficha de forma que o aluno possa fazer a ligação entre o que 

estudou via Resolução de Problema ou Atividades Investigativas, os assuntos e elementos 

matemáticos utilizados em livros didáticos. 

O material didático não se fecha em si, apenas abre caminhos para outras possibilidades de 

discussão e formas de aprendizagem numa perspectiva dialógica, pois somente o diálogo, 

segundo Freire (2005), que implica um pensar crítico, é capaz também de gerá-lo. Sem ele, 

não há comunicação; sem essa, não há verdadeira educação.  

6- A Considerações finais 

Consideramos os dados apresentados neste texto parcialmente conclusivos, porque a 

pesquisa continuará nesse próximo ano, mas são dados cuja análise já apontam algumas 

direções. Casar a dialogicidade de Freire com a perspectiva da Educação Matemática 

Crítica de Skovsmose parece ser um bom caminho no sentido de entender o caminho para 

uma integração curricular. Compreender as especificidades do estudante do PROEJA, suas 

angústias e necessidades estão entre as prioridades. No entanto, cabe alertar para os riscos 

de condução a um assistencialismo e com isso uma despreparação para o curso técnico ao 

qual os alunos estão inseridos, com prejuízos para a sua vida e a possível redução da auto-

estima. Ter material didático apropriado para o PROEJA parece ser um diferencial 

necessário na busca de uma formação eficiente, desde que a formação não se restrinja 

apenas ao que no material aparecer, esquecendo de abrir possibilidades de novas 

descobertas a partir, e não somente, deste material. 

Assim, o material didático não deve ser o norteador dos trabalhos, porém deve estar 

inserido dentro de uma abordagem metodológica mais abrangente, que contemple a 

formação de professores como principal recurso para o trabalho com a Educação 

Matemática no PROEJA. Discussões com as outras áreas de conhecimento, com as 
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disciplinas profissionalizantes e, principalmente, com os alunos envolvidos devem 

continuar acontecendo. 

O fato principal é não encarar o PROEJA apenas como mais uma política pública, mas 

como uma possibilidade de transformação do ambiente tecnicista dos CEFET e, ao mesmo 

tempo, conseguir uma formação digna para os estudantes jovens e adultos que neles estão 

ingressando. Ajudando-os a se tornarem bons profissionais, mas, sobretudo, profissionais 

críticos e autônomos, conscientes do seu papel na sociedade. 
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