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“Os profetas não são homens ou mulheres 

Desarrumados, desengonçados, barbudos, 

Cabeludos, sujos, metidos em roupas 

Andrajosas e pegando cajados. 

Os profetas são aqueles ou aquelas que 

Se molham de tal forma nas águas da sua cultura e da sua história, 

Da cultura e da história de seu povo,  

Que conhecem o seu aqui e seu agora e, por isso, 

Podem prever o amanhã que eles mais do que adivinham, 

Realizam… 

Eu diria aos educadores e educadoras, 

Ai daqueles e daquelas que pararem com a sua capacidade de sonhar, 

De inventar a sua coragem, 

De denunciar e de anunciar. 

Ai daqueles e daquelas que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã, o futuro, 

Pelo profundo engajamento com o hoje, com o aqui e com o agora, 

Se atrelem a um passado, de exploração e rotina.” 

 

Paulo Freire, 1982 

In: Brandão, C.R. (org.). Educador: vida e morte. 
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PRESSUPOSTOS FREIREANOS NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE 

PROFESSORES QUE LECIONAM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

 

 

RESUMO 

 

Essa pesquisa investigou como pressupostos freireanos influenciam a prática pedagógica de 

professores que lecionam Matemática para a Educação de Jovens e Adultos, com o objetivo 

de analisar e descrever como, e em quais situações, os pressupostos freireanos presentes na 

Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) da rede municipal de Vitória da 

Conquista – BA influenciam a prática pedagógica de professores que lecionam Matemática. 

Trata-se, portanto, de uma investigação com uma abordagem qualitativa, com base na 

etnopesquisa, que teve como atores sociais da pesquisa os coordenadores, os alunos e quatro 

professores de Matemática que lecionam na Educação de Jovens e Adultos na rede municipal 

de Vitória da Conquista – BA. Os instrumentos para a produção de material empírico foram a 

análise documental da proposta pedagógica, a participação nos encontros de formação 

continuada, a observação da prática pedagógica, as reuniões do grupo focal e o diário de 

campo do pesquisador. Os eixos para a análise do material empírico foram: os pressupostos 

freireanos, a Educação de Jovens e Adultos e as práticas pedagógicas dos professores que 

lecionam Matemática. A análise da proposta revelou que os pressupostos freireanos estão nela 

compreendidos nas referências à: dialogicidade, problematização, temáticas significativas e 

leitura de mundo. Na participação na formação continuada e nos encontros do grupo focal, 

ficou evidente nos discursos dos professores e coordenadores que a proposta da Educação de 

Jovens e Adultos está fundamentada nos pressupostos freireanos. Nas aulas observadas, 

notamos que são organizadas de acordo com uma temática significativa, que se inicia no 

campo da oralidade, da mobilização dos conhecimentos anteriores dos alunos, na leitura e 

reflexão da realidade e na tendência de aproximação no estudo dos conteúdos de Matemática 

e na realização das atividades. Entretanto, algumas vezes, os professores sentem dificuldade 

no planejamento das atividades escritas com as temáticas significativas para sistematização 

das aprendizagens com situações-problema que emergem da realidade, visto que tal 

abordagem requer elaboração de pensamento crítico, conhecimento da realidade e da matéria 

de ensino, de modo que se constitui em um desafio às instâncias de formação continuada e da 

efetivação da Proposta Pedagógica para Educação de Jovens e Adultos (2007) no município 

de Vitória da Conquista – BA.   

 

Palavras-chave: Práticas Pedagógicas. Pressupostos Freireanos. Formação de Professores. 
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FREIRE’S PREMISES IN PEDAGOGICAL PRACTICES OF TEACHERS WHO 

TEACH MATHMATETICS IN YOUNG AND ADULT EDUCATION  

 

 

ABSTRACT 

 

This research investigated how Freire‟s premises influenced the pedagogical practice of 

teachers who teach Mathematics in Young People and Adult Education. Its objective was to 

analyse and describe how and in which situations Freire‟s premises are present in Vitória da 

Conquista‟s Young and Adult Education Pedagogical Proposal (2007) and influenced 

Mathematics teachers‟ pedagogical practice. Therefore, this study deals with a qualitative 

research, based on ethnography research that had as social actors the coordinators, the 

students and four Mathematics teachers who teach in Young and Adult Education in Vitória 

da Conquista-BA. The instruments used to collect the empirical data were documental 

analysis of the pedagogical proposal, the participation in meetings of continuing training, the 

observation of pedagogical practice, the meetings of focus groups and the researcher‟s field 

journal. The categories used to analyse the data were Freire‟s premises, Young and Adults 

Education and pedagogical practices of Mathematics teachers. The analysis of the proposal 

revealed that some of Freire‟s premises are embedded in it, such as: the process of dialogue, 

problematization, significant themes and comprehension of the world. The participation of 

continuing training as well as focus groups meetings was enlightening because we could 

notice that Freire‟s premises underlie Young and Adult education in accordance with 

coordinators‟ and teachers‟ speeches. Moreover, in the observed classes, we could note that 

they were organised according to a significant theme, which started verbally, followed by the 

mobilization of student‟s previous knowledge, their reflection on reality and the tendency of 

approaching the study of Mathematics contents as well as the performance of some activities 

in classroom. However, teachers sometimes faced some difficulties during the written 

activities planning with significant themes in order to systematise the process of learning with 

situations that emerge from reality, taking into account that such an approach requires critical 

thinking, the ability of understanding the reality and the subject (Mathematics). This is why 

continuing training and the effectiveness of Young and Adults Education pedagogical 

proposal in Vitória da Conquista-BA is considered a challenge.   

 

Keywords: Pedagogical practices. Freire‟s premises. Teacher‟s training.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

A educação ganha cada vez mais centralidade na sociedade contemporânea. No 

entanto, os índices educacionais
1
, divulgados pelos órgãos oficiais de ensino e organismos 

não governamentais, evidenciam que as políticas públicas para a educação não têm atendido 

às necessidades e demandas dos sujeitos nela envolvidos. Os desdobramentos dessas causas 

interferem nas condições didático-pedagógicas da organização da escola, sobretudo no campo 

do currículo e na formação de professores e, inerente a essa condição, na prática pedagógica.   

No campo das múltiplas dimensões da prática pedagógica, muito se discute sobre o 

ensino da Matemática e o significado das competências e habilidades que são exigidas dos 

indivíduos na sociedade contemporânea. Entendendo a Matemática como “expressão da 

mente humana” e analisando criticamente a pluralidade presente nas realidades em que vivem 

os alunos da modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos, tenho procurado 

compreender quais os sentidos e significados que os professores que lecionam a disciplina 

Matemática nas turmas da Educação de Jovens e Adultos atribuem à sua prática pedagógica e 

à formação desses educandos.  

Atuando há 15 anos no ensino de Matemática em turmas da modalidade Educação de 

Jovens e Adultos, desde minha formação básica, em magistério, tive meus primeiros contatos 

com os escritos do educador Paulo Freire acerca da “educação libertadora” nesta modalidade 

de ensino e, mais tarde, já no curso de licenciatura em Ciências Exatas com Habilitação em 

Matemática na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, as questões envolvidas 

no ensino problematizador da Matemática e na formação de professores tornaram-se alvo de 

minhas inquietações.  

Desde a licenciatura demonstrei interesse em questões relacionadas à formação de 

professores. Fui bolsista de Programa de Apoio ao Ensino Fundamental na área de Ciências 

na UESB, no qual realizei meus primeiros estudos sobre o tema e tive momentos importantes 

de discussão com professores e pesquisadores da área. Além disso, fui selecionado para 

compor, na condição de estudante de licenciatura, a equipe da UESB no Programa 

Universidade Solidária, cujo objetivo era engajar estudantes universitários em ações voltadas 

ao combate à pobreza e à exclusão social, em comunidades carentes do Brasil. A nossa equipe 

                                                           
1
 Dados divulgados por organismos como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP 

(2010), principal agência de monitoramento e avaliação da educação no Brasil e organizações não 

governamentais como Fundação Educar (2011), Ação Educativa (2011) e Todos pela Educação (2012).  



16 

atuou na cidade de Tupanatinga – PE e, juntamente com outros estudantes de licenciatura, 

desenvolvemos ações ligadas à formação continuada de professores de Matemática da cidade, 

os quais, na sua maioria, não tinham formação em nível de graduação em Matemática. Foi 

uma experiência importante, pois tive a oportunidade de aprofundar meus estudos em 

formação de professores e conhecer outras realidades brasileiras. 

No período de 2009 a 2011, fui professor articulador da área de Ciências na Escola 

Estadual Carlos Santana, na cidade de Belo Campo – BA, instituição em que me encontro 

lotado como professor de Matemática no Ensino Médio. A articulação por área é uma ação 

desenvolvida pela Secretaria Estadual de Educação – SEC – que visa dinamizar os períodos 

das atividades complementares realizados semanalmente nas escolas. Cabe ao articulador da 

área suscitar discussões no âmbito teórico-pedagógico, organizar projetos interdisciplinares e 

mediar as dúvidas, anseios e sugestões do corpo docente para a direção da unidade escolar. 

Foi um período trabalhoso, mas de crescimento pessoal e profissional em termos de 

relacionamento humano e possibilidades de aprofundamento nos estudos teóricos sobre 

educação.   

Atualmente, no exercício da docência na rede Municipal de Ensino de Vitória da 

Conquista – BA, na modalidade Educação de Jovens e Adultos, cujos princípios orientadores 

da proposta pedagógica municipal para essa modalidade encontram-se subsidiados na 

concepção freireana de educação
2
, e percebendo que o perfil dessas classes continua sendo de 

alunos trabalhadores e, ainda, jovens com experiência de sucessivas reprovações ou evadidos 

da escola regular, procurei, na condição de aluno especial do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Científica e Formação de Professores da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia – UESB, no período de março/2012 a julho/2012, na disciplina Práticas Freireanas no 

Ensino das Ciências, aprofundar meus conhecimentos sobre o tema, ao mesmo tempo em que 

revisitava minha prática. Agora, na condição de aluno do Programa de Pós-Graduação em 

Educação Matemática na Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC – continuo com as 

mesmas preocupações acadêmicas. 

Assim, diante dos estudos que venho realizando, ao tentar compreender qual a relação 

que os professores fazem na sua prática pedagógica no ensino de Matemática na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos, procurei sistematizar as minhas inquietações através da 

                                                           
2
 Segundo a Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos do município de Vitória da Conquista, “[...] 

o teórico que embasa a nossa ação-reflexão-ação é o educador Paulo Freire, que vê no aluno aquele sujeito que 

se apropria da capacidade de desvelar as contradições da realidade, de se colocar numa postura crítica e de se 

engajar na sua realidade, de formular hipóteses, superando conflitos cognitivos e avançando na apreensão de 

novos conhecimentos. Além desses, faremos referências a outros autores, cujas ideias são compatíveis com as 

considerações presentes nesse trabalho sobre o ensino noturno” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 33). 
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questão de pesquisa que assim explicito: Como os pressupostos
3
 freireanos, presentes na 

Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007), da rede municipal de Vitória 

da Conquista – BA influenciam a prática pedagógica de professores que lecionam 

Matemática? Em quais situações da prática pedagógica desses professores é possível 

encontrar tais pressupostos?  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, temos como objetivo geral: analisar e 

descrever como e em quais situações os pressupostos freireanos, presentes na Proposta 

Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007), da rede municipal de Vitória da 

Conquista – BA influenciam a prática pedagógica de professores que lecionam Matemática. 

Ademais, os objetivos específicos são: verificar se os pressupostos freireanos estão presentes 

na formação continuada de professores que lecionam Matemática na Educação de Jovens e 

Adultos; identificar os pressupostos freireanos que fundamentam as práticas pedagógicas dos 

professores que lecionam Matemática na Educação de Jovens e Adultos; e explicitar e 

descrever as situações em que os pressupostos freireanos estão presentes e como influenciam 

as práticas pedagógicas de professores que lecionam Matemática na Educação de Jovens e 

Adultos. 

Assim, tal pesquisa propõe uma investigação sobre como os pressupostos freireanos 

presentes na Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007), da rede municipal 

de Vitória da Conquista – BA influenciam a prática pedagógica de professores que lecionam 

Matemática e em quais situações da prática pedagógica desses professores é possível 

encontrar tais pressupostos. Poderá, pois, contribuir na perspectiva acadêmico-científica, com 

debates, propostas e projetos, sendo possível, também, apresentar alternativas para elaboração 

de políticas públicas de formação continuada, ou em serviço, para os professores que 

lecionam Matemática nessa modalidade de ensino, tomando os pressupostos freireanos como 

elementos essenciais para essa formação. 

Desse modo, supomos que se os pressupostos freireanos modificam e contribuem para 

a organização do trabalho pedagógico na Educação de Jovens e Adultos, então, a prática 

pedagógica dos professores que lecionam Matemática está sendo fundamentada em tais 

pressupostos, favorecendo a formação de professores e dos alunos.  

                                                           
3
 O termo “pressupostos” é empregado neste estudo significando classe de ideias que caracterizam o pensamento 

de Paulo Freire. 
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Em sua obra, Pedagogia do Oprimido
4
, Freire (2005, p. 39) elabora sua experiência 

com a “educação libertadora” e propõe a superação da condição horizontal educador-

educando na relação pedagógica ao afirmar que “[...] ninguém educa ninguém, como 

tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados 

pelo mundo”. Desse modo, contrapõe à “educação bancária” uma educação problematizadora 

e apresenta pressupostos estratégicos: diálogo, temáticas significativas e leitura de mundo, 

como forma de superar os impasses de uma educação opressora a partir da ética docente que 

pode contrapor o conceito de humanização à noção dominante da exclusão social.  

 Destarte, num viés mais direcionado à formação de educadores, na obra Pedagogia da 

Autonomia: Saberes necessários à prática educativa
5
, sua última obra publicada em vida, 

Freire (2013) traz à reflexão os saberes essenciais à prática educativa de educadores críticos, 

progressistas, tomando como base os saberes provenientes da prática educativa. Nessa obra, 

sintetiza os princípios da Pedagogia Freireana, em que os saberes são tomados a partir de três 

aspectos: Não há docência sem discência; Ensinar não é transferir conhecimento; Ensinar é 

uma especificidade humana (FREIRE, 2013). 

Freire (2013, p. 25) acredita que “não há docência sem discência”, uma vez que é 

nessa relação que ocorre o processo de ensino e aprendizagem. O educador crítico-

transformador sabe que ensinar exige: rigorosidade metódica; pesquisa; respeito aos saberes 

dos educandos; criticidade; estética e ética, como também, a corporificação da palavra pelo 

exemplo; risco; aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação; reflexão 

crítica sobre a prática, o reconhecimento e a assunção da identidade cultural (FREIRE, 2013).  

A formação docente na perspectiva freireana considera que “[...] ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção” (FREIRE, 2013, p. 47), o que implica que ensinar exige: consciência do 

inacabamento; o reconhecimento de ser condicionado; respeito ao ser do educando; bom-

senso; humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores; apreensão da 

realidade; alegria e esperança; a convicção de que a mudança é possível; e curiosidade 

(FREIRE, 2013).  

Na consciência de que “Ensinar é uma especificidade humana” (FREIRE, 2013, p. 89) 

e, por ser humana, ensinar exige: segurança, competência profissional e generosidade; 

                                                           
4
 A primeira edição da obra Pedagogia do Oprimido foi publicada no Brasil em 1974 pela editora Paz e Terra. 

Neste trabalho, utilizamos a 43ª edição, publicada em 2005 pela mesma editora.  
5
 A obra Pedagogia da Autonomia foi publicada em 1996, 22 (vinte e dois) anos após a publicação da Pedagogia 

do Oprimido.   
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comprometimento; compreensão de que a educação é uma forma de intervenção no mundo; 

liberdade e autoridade; tomada consciente de decisões; saber escutar; reconhecimento de que 

a educação é ideológica; disponibilidade para o diálogo e querer bem aos educandos 

(FREIRE, 2013). A partir das minhas indagações, enquanto professor nessa modalidade de 

ensino e, da mesma forma, tendo em vista as considerações apresentadas por Freire (2013), é 

que nos lançamos nesta pesquisa, para buscar na proposta pedagógica, nos encontros de 

formação continuada, no grupo focal e na prática pedagógica de professores que lecionam 

Matemática na Educação de Jovens e Adultos os indícios, as marcas que indicam a efetivação 

da referida proposta como tentativa de formar o aluno jovem e adulto com criticidade, com 

possibilidade de refletir sobre sua realidade, o seu ser e estar no mundo.  

Para a análise dos dados produzidos na pesquisa, temos, desse modo, classes de ideias 

que perpassam o pensamento freireano que se constituem em pressupostos à educação crítico-

transformadora (GADOTTI, 1996) caracterizadas como politicidade, criticidade, 

inacabamento, problematização, dialogicidade, leitura de mundo, entre outras, de modo a 

oferecer uma orientação teórico-metodológica para a formação do professor numa perspectiva 

crítica, podendo constituir-se num referencial para o repensar da prática e da formação 

docente no ensino de Matemática para a Educação de Jovens e Adultos,  convidando-nos a 

refletir acerca de nossa “curiosidade ingênua” com vistas à “curiosidade epistemológica”, de 

modo a compreendermos a  prática  pedagógica do professor que leciona Matemática na 

Educação de Jovens de Adultos em sua politicidade e criticidade. Na busca por 

compreendermos o objeto de estudo, o trabalho está organizado em seis capítulos. 

No primeiro capítulo, apresentaremos a fundamentação teórica da pesquisa, 

discorrendo sobre o cenário de surgimento do pensamento freireano, e sobre seus 

pressupostos, como também de suas contribuições à Educação Matemática Crítica e à 

Etnomatemática.  

No segundo capítulo, faremos uma discussão sobre a Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil e no contexto de pesquisa, buscando articular as especificidades dessa modalidade e a 

Educação Matemática com uma formação de professores numa perspectiva freireana. 

No terceiro capítulo apresentaremos a metodologia desenvolvida para a realização da 

pesquisa, contemplando o tipo de pesquisa, o local, os sujeitos, os instrumentos de coletas de 

dados (análise documental da proposta pedagógica, observações da formação continuada e da 

prática docente em sala de aula e grupo focal) e os eixos para análise do material empírico. Os 

eixos de análise para compreender o objeto de estudo são: os pressupostos freireanos e a 

Educação de Jovens e Adultos e as práticas pedagógicas dos professores de Matemática.   
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No quarto capítulo, a partir da análise documental da Proposta Pedagógica da 

Educação de Jovens e Adultos (2007) do município de Vitória da Conquista – BA, 

apresentaremos os pressupostos freireanos que fundamentam tal proposta, como também, a 

compreensão e o sentido, nas falas dos sujeitos da pesquisa, quanto à influência desses 

pressupostos nas suas práticas pedagógicas.   

No quinto capítulo, de acordo com os dados da observação dos encontros de formação 

continuada para os professores de Matemática da Educação de Jovens e Adultos, 

apresentaremos como foram organizados tais encontros considerando os pressupostos 

freireanos identificados na análise documental: dialogicidade, problematização, temáticas 

significativas e leitura de mundo. Também, traremos à discussão os desafios e limites do 

processo formativo nas vozes dos professores pesquisados, a partir dos dados coletados nas 

observações desses encontros de formação continuada e nos encontros do grupo focal.   

 No sexto capítulo, apresentaremos a prática pedagógica dos professores considerando 

os pressupostos freireanos destacados, a partir dos dados coletados na análise documental da 

Proposta Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos (2007), nas observações das aulas 

e nos encontros do grupo focal.   

Finalmente, nas considerações, fizemos uma síntese das reflexões que emergirem da 

pesquisa, objetivando trazer os pressupostos freireanos que possam contribuir com a 

aprendizagem de uma Matemática numa perspectiva crítico-transformadora.  
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1 PAULO FREIRE: HISTÓRIA DE VIDA, CENÁRIOS E PRESSUPOSTOS 

 

 

É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira 

que num dado momento a tua fala seja a tua prática. 

Paulo Freire, 2013 

 

 

Conhecer um pouco do pensamento de Paulo Freire implica mergulhar numa vida 

dedicada à causa da libertação dos oprimidos. Por isso, faz-se necessário desvelar momentos 

de sua história de vida, o contexto de formação de suas ideias e concepções de educação, 

objetivando identificar pressupostos que podem se constituir em princípios orientadores das 

ações pedagógicas para um ensino de Matemática pautado na ação-reflexão-ação. 

Pernambucano de Recife, Paulo Reglus Neves Freire, ou simplesmente Paulo Freire, 

nasceu em 1921, numa família de classe média de tradição cristã. Licenciou-se em Direito 

pela atual Universidade Federal de Pernambuco, mas não chegou a advogar, abandonando a 

profissão logo após a defesa da primeira causa.  

Sua primeira experiência profissional como docente foi no Colégio Oswaldo Cruz, 

como professor de Língua Portuguesa. Em 1954, assumiu a direção do Setor de Educação e 

Cultura do Serviço Social da Indústria – SESI, pertencente à Confederação Nacional da 

Indústria – CNI, criada no Governo Vargas.  A experiência no SESI, na condição de diretor 

(1947-1954) e superintendente (1954-1957), possibilitou a Freire o envolvimento numa 

prática político-pedagógica de suma importância, levando-o ao reencontro com a classe 

trabalhadora e com as primeiras experiências que o conduziram à criação do seu método de 

alfabetização (FREIRE, 1980, 2003). 

Influenciado pelo pensador católico Alceu Amoroso Lima e por Anísio Teixeira, 

pedagogo da Escola Nova, Freire participou de iniciativas populares em Paróquias Católicas 

do Recife, com o objetivo de colaborar com o “despertar democrático” dessas comunidades. 

Também em Recife, colaborou com a fundação do Instituto Capibaribe, instituição privada de 

ensino, reconhecida, ainda hoje, por oferecer formação científica, ética e moral, tendo como 

base a consciência democrática.   

Em 1958, aconteceu no Rio de Janeiro o II Congresso Nacional de Educação de 

Adultos. Paulo Freire, enquanto relator da Comissão Regional de Pernambuco, apresentou o 

relatório “A Educação de Adultos e as Populações Marginais: o Problema dos Mocambos”, 

que se tornou um referencial para a pedagogia progressista da época. Nesse documento, Freire 
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propôs que a Educação de Adultos “[...] teria de fundamentar-se na consciência da realidade 

da cotidianidade vivida pelos alfabetizandos para jamais reduzir-se num simples conhecer de 

letras, palavras e frases” (FREIRE, 2006, p. 6). Assim, a realidade concreta em que estão 

inseridos os educandos deve ser tomada como referencial para o processo educativo. 

No final da década de 1950 e início de 1960, Freire participou efetivamente do 

Movimento de Cultura Popular – MCP, com reuniões abertas ao debate, nas quais eram 

discutidos problemas e ideias da comunidade local, definidas pelos próprios grupos, ficando 

conhecidas como os “Círculos de Cultura”. Tais reuniões tinham o objetivo de valorizar a 

cultura popular, como instrumento de participação e engajamento das massas populares na 

sociedade civil. Foi nesse movimento que nasceu o Método de Alfabetização Paulo Freire. 

Esse Método tem como princípio que o processo educacional deve ser iniciado a partir da 

realidade do educando. Assim, no ano de 1963, na cidade de Angicos, Rio Grande do Norte, 

Paulo Freire desenvolveu suas primeiras experiências de alfabetização, em que 300 

trabalhadores rurais foram alfabetizados em 45 dias. 

Com o golpe militar, em 1964, Paulo Freire foi preso e, diante de ameaças, deixou o 

Brasil, se estabelecendo no Chile. Em 1969, passou a residir em Cambridge, atuando como 

professor visitante na Universidade de Harvard. Depois, mudou-se para Genebra, tornando-se 

professor da Universidade de Genebra.  

Na função de Consultor Especial do Conselho Mundial de Igrejas, percorreu a África, 

Ásia, Oceania e América, retornando ao Brasil quando foi estabelecida a anistia, em 1979, 

quando atuou como professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP e 

depois na Universidade de Campinas – UNICAMP.  

No final da década de 1980, Freire assumiu o cargo de Secretário da Educação do 

município de São Paulo, tendo como um dos programas prioritários da sua administração “a 

formação permanente dos educadores, por entender que os educadores necessitam de uma 

prática político-pedagógica séria e competente [...]” (FREIRE, 1991, p. 80).  

Os trabalhos de Paulo Freire, a forma como percebia a realidade e fazia a leitura de 

mundo, como ficou registrado em seus escritos, receberam influências de intelectuais como: 

Marx, Lukacs, Sartre, Erich Fromm, Franz Fanon, Antonio Gramsci, Karel Kosik, Marcuse, 

Agnes Heller e Amílcar Cabral (FREIRE, 2006). 

O pensamento freireano repercute e influencia na vida pedagógica acadêmica da 

contemporaneidade e, mesmo após sua morte, em 1997, seus trabalhos continuam a ser 

reinventados e reinterpretados por pessoas de várias partes do mundo.    
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Paulo Freire deixou um grande legado, em forma de livros, entrevistas, artigos, entre 

outros, como também, um pensamento marcado pela honestidade intelectual na busca pela 

emancipação do homem em vista à sua libertação de uma situação opressora. 

A originalidade e a transversalidade do pensamento de Paulo Freire o fizeram 

reconhecido em todo o mundo e, suas reflexões aprofundaram-se para uma proposta 

educacional libertadora, a partir de um pensamento situado em seu tempo e realidade histórico-

cultural. Para Gadotti (2006), sua produção teórica expressa não apenas pensamentos, mas 

práticas coletivas, constituindo-se exercício reflexivo sobre a prática – o pensamento da 

prática.  

Em suas obras, Paulo Freire, sempre se mostrou preocupado com a relação pedagógica 

desenvolvida no sistema educacional. Tal preocupação possui seu cerne na relação 

estabelecida entre educador e educando. Para Freire (1991), o ato de ensinar inexiste sem 

aprender, pois, foi a partir da condição humana de que todos são capazes de aprender que, ao 

longo dos tempos, homens e mulheres foram desenvolvendo maneiras e métodos de educar. 

Dessa forma, é o ato de aprender que justifica a relação estabelecida entre educador e 

educando. 

Conforme Gadotti (1996), a investigação do pensamento freireano, possibilita 

identificar categorias epistemológicas que podem se constituir em princípios orientadores das 

ações pedagógicas. Para a construção desta pesquisa, e para compreendermos como os 

pressupostos freireanos presentes na Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos 

(2007) em Vitória da Conquista – BA influenciam a prática pedagógica dos professores de 

Matemática dessa modalidade de ensino, elegemos quatro pressupostos que serão discutidos a 

seguir: 

 

a) Dialogicidade:  

Na proposta pedagógica freireana, o educador é um problematizador, o que caracteriza 

a sua pedagogia como a da pergunta no sentido do diálogo, uma vez que “[...] ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou sua construção” 

(FREIRE, 2000, p. 27). 

Quando o educador se vê como sujeito formador do processo educativo e vê seus 

educandos como “objetos” passivos que devem ser formados pela transferência do 

conhecimento, que só a ele pertence, ocorre um esvaziamento da relação dialética de 

aprendizagem entre educador e educandos. Nesse sentido, Freire (2005) alerta que a educação 

se torna um ato de depositar conhecimentos, no qual os educandos são os depositários e os 



24 

educadores, por sua vez, os depositantes. Isso caracteriza a concepção bancária de educação, 

cuja prática pedagógica é reduzida ao ato de depositar, transferir e transmitir valores e 

conhecimentos: 

 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e repetem. Eis aí 

a concepção “bancária” da educação, em que a única margem de ação que se oferece 

aos educandos é a de receberem os depósitos, guarda-los e arquivá-los (FREIRE, 

2005, p. 66, grifos do autor). 

 

Na concepção bancária da educação, o saber torna-se uma doação dos que se julgam 

sábios aos que julgam nada saber. A educação libertadora privilegia o exercício da 

compreensão crítica da realidade e possibilita não só a leitura da palavra, a leitura do texto, 

mas também a leitura do contexto, a leitura do mundo. 

Em oposição a essa concepção, eis a concepção libertadora freireana, em que o 

educador, comprometido com a mudança, não pode apenas falar aos educandos sobre sua 

visão de mundo, tentando impô-la. É preciso dialogar. É no diálogo que ambos podem realizar 

uma leitura crítica e desvendar a realidade. Dessa maneira, Freire afirma que: 

 

[...] o educador já não é mais aquele que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 

educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, 

assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os 

“argumentos de autoridade” já não valem (FREIRE, 2005, p.79, grifos do autor). 

 

Reconhecendo no diálogo a superação da condição educador-educandos, a situação 

pedagógica inicia-se, antes do encontro deles, quando o educador se questiona do que vai 

dialogar, ou seja, existe uma inquietação em busca dos conteúdos programáticos, que não 

serão impostos ou doados, mas uma revolução organizada, sistematizada e acrescentada. 

Deve-se, no diálogo, ao contrário do que Freire (2005) chama de educação bancária, existir a 

preocupação em considerar o contexto social-político-econômico-cultural do educando. 

Assim, numa relação horizontal, a educação terá sentido, pois prolongará o projeto de cada 

um, encharcando-os com suas vivências.  

A dialogicidade é um dos pressupostos fundantes da teoria freireana, o diálogo nascido 

na prática da liberdade, enraizado na existência, comprometido com a vida, que se historiciza 

no seu contexto. Ele se apresenta como elemento constitutivo e imprescindível na perspectiva 

educacional de Paulo Freire. Não pode ser reduzido à simples conversação. É preciso 

compreendê-lo como fenômeno humano que se constitui de ação e reflexão. 
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[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um 

sujeito no outro, nem tão pouco tornar-se simples troca de ideias a serem 

consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 2005, p. 91). 

 

A dialogicidade se constitui enquanto a essência da educação como prática da 

liberdade. Em Freire (2005, p. 89), o diálogo é concebido como um fenômeno humano e, ao o 

percebermos assim, “se nos revela algo que já poderemos dizer ser ele mesmo: a palavra. 

Mas, ao encontrarmos a palavra, na análise do diálogo, como algo mais que um meio para que 

ele se faça, se nos impõe buscar, também seus elementos constitutivos”. 

Nessa perspectiva, a palavra é constituída por duas dimensões: ação e reflexão. Ambas 

as dimensões se encontram profundamente entrelaçadas, de modo que não há palavra 

verdadeira que não seja práxis
6
, ou que não surja da práxis. Quando pronunciamos a palavra, 

estamos pronunciando e transformando o mundo. Na dialogicidade, estão sempre presentes as 

dimensões da ação e da reflexão. Ao pronunciar o mundo, nas dimensões da ação e reflexão, a 

realidade pronunciada se volta problematizada, exigindo das pessoas novas ações e reflexões. 

Dessa maneira, humanamente existimos e modificamos o mundo (FREIRE, 2005).  

Aprofundando-se no diálogo como fenômeno humano e base de uma educação 

problematizadora, Freire descreve os cinco fundamentos que norteiam a comunicação 

educador-educando: amor, humildade, fé nos homens, esperança e um pensar crítico. O amor 

como ato de comprometimento com a causa dos oprimidos, com a sua libertação dessa 

condição de passividade diante do mundo e, por isso, com a revolução que não se faz sem a 

ciência e, por ser feita pelos homens, o é em nome de sua humanização (FREIRE, 2005). 

Do mesmo modo, não pode haver diálogo se não há humildade, no sentido do 

reconhecimento de que não há ignorantes absolutos e nem sábios absolutos, mas sim pessoas 

que, em comunhão, buscam saber mais. É a humildade que possibilita as pessoas não se 

sentirem donas da verdade e terem fé umas nas outras, no seu poder de criar e recriar. É essa 

fé que torna possível o diálogo, uma vez que, sendo o poder de fazer e refazer vocação das 

pessoas, ele pode ser prejudicado com a alienação, e é pela fé, que o diálogo surge como 

desafio a essa situação de opressão (FREIRE, 2005).  

Responder, no diálogo, a uma situação de desafio implica, portanto, numa ação 

esperançosa, porque se os sujeitos do diálogo não se lançam com esperança na sua ação, não 

há diálogo. A esperança nos move para a luta, numa busca constante do pensar crítico, que 

                                                           
6
Para Freire, “É precisamente isto a „práxis humana‟, a unidade indissolúvel entre minha ação e minha reflexão 

sobre o mundo” (FREIRE, 2001, p. 26). 
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percebe a realidade como processo e não previamente determinada. Desse modo, é preciso a 

luta, na esperança da transformação da realidade (FREIRE, 2005).         

Quando não há verdadeiro diálogo, não há encontro, amorosidade e respeito. Por isso 

que: 

 

O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-

lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. Esta é a razão por que não é 

possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não querem; 

entre os que negam aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham 

negados deste direito (FREIRE, 2005, p. 91, grifos do autor). 

 

Para o autor, sendo o diálogo uma exigência existencial, ele é encontro respeitoso, 

solidário e comprometido entre aqueles que acreditam que o mundo pode ser transformado ao 

ser pronunciado, no sentido de ser problematizado nas dimensões da ação e reflexão. Assim, 

não pode ser visto como uma mera exposição de ideias, como uma doação do pronunciar de 

uns a outros.  

Freire (2005), em sua defesa à educação dialógica e ao diálogo, insiste que este só é 

possível mediante um pensar verdadeiro e não há razão de ser diálogo sem um profundo amor 

ao mundo e aos seres humanos; que não há diálogo sem humildade, sem uma intensa fé nos 

seres humanos, no seu poder de criar e recriar, bem como sem esperança, pois é pela 

esperança que a eterna busca é possível.  

 

b) Temáticas Significativas:  

Ao ressignificar o processo de aprendizagem, o educador possibilita ao educando a 

compreensão do objeto cognoscível, ao estabelecer relações entre os conhecimentos 

produzidos pela humanidade e a realidade em que está inserido. 

Acerca das temáticas significativas, Freire (2005) esclarece que é na realidade 

mediatizada, na consciência que dela tenhamos educadores e povo, que iremos buscar o 

conteúdo programático da educação. É esse momento que inaugura o diálogo da educação 

como prática da liberdade. É o momento em que se realiza a investigação do que chama de 

temas geradores. Propõe-se ao sujeito, através de certas condições básicas, sua situação 

existencial como problema, a que chama de situação-limite, que o desafia e lhe exige uma 

resposta no campo da ação. Daí, compreendemos que o diálogo é a atividade pedagógica por 

excelência, que começa antes da ação pedagógica, propriamente dita, e é na investigação 

temática e na busca dos conteúdos programáticos que a ação dialógica se faz presente. 
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Segundo Freire (2005, p. 78), os temas geradores são assim chamados porque, seja 

qual for a natureza de sua compreensão, estão de tal modo intrínsecos à realidade experiencial 

dos indivíduos que “contêm em si a possibilidade de desdobrar-se em outros tantos temas que, 

por sua vez, provoca novas tarefas que devem ser cumpridas”. Tais desdobramentos do tema 

gerador dão origem a novos temas que, após serem resignificados a certa fração da realidade, 

são chamados de temáticas significativas.  

Para Ecco (2004), as temáticas significativas geram diálogo, provocam 

questionamentos e discussões acerca do conhecimento e do mundo histórico-social. Geram 

também uma organização curricular flexível, passível de mudança, bem como uma seleção 

intencional, criteriosa dos conteúdos sistematizados, construídos e recriados a partir das 

necessidades de compreensão e transformação da realidade.    

Tomando a realidade mediatizada a partir das temáticas significativas, educador e 

educando desvelam seus níveis de compreensão desse contexto e determinam um mundo 

comum entre si, a partir do qual ocorre o ato do conhecimento. As temáticas significativas não 

estão nos sujeitos isolados, tampouco na realidade separada das pessoas, mas nas relações 

homem mundo. Partir do contexto dos educandos é uma exigência para a ação, é movimentar-

se em busca da reflexão, perguntar sistemática e metodicamente por algo que se quer 

descobrir, construir e refazer na ação e reflexão.  

Freire (2005) alerta de que é impossível a inexistência de temáticas numa dada 

unidade epocal, assim vista pelo fato de os homens serem seres históricos. A unidade epocal 

se caracteriza pelo conjunto de ideias, de concepções, esperanças, dúvidas, valores, desafios, 

em interação dialética com seus contrários, buscando plenitude, cuja representação concreta e 

os obstáculos para a superação dos desafios constituem os temas da época. Tais obstáculos 

referem-se às “situações-limites” que constituem os temas vivenciados pelos homens, porém, 

encontram-se imersos nelas, sem que eles percebam.   

Desse modo, enquanto os temas não são percebidos, a ação histórica dos homens sobre 

eles não se dá de forma autêntica. Imaginando os obstáculos como determinantes históricas, 

em face das quais não lhes cabem alternativa a não ser adaptarem-se, os homens não chegam 

a transcender as “situações-limites” e não vislumbram uma solução, a qual Freire (2005) 

chama de “inédito viável”.  

De acordo Freire (2005, p. 97), o “educador-bancário”, organiza sozinho seu próprio 

programa a ser trabalhado com os seus educandos. Para ele, não há momentos para a pergunta 

sobre o conteúdo do diálogo. Seu programa está organizado de modo inflexível e 

problematizá-lo seria subverter a ordem. Ao contrário, o “educador-educando”, dialógico, 
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problematizador percebe o conteúdo programático como uma “devolução organizada, 

sistematizada e acrescentada” aos educandos daquelas temáticas que estes lhe entregaram de 

forma desestruturada.  

Ainda, segundo o autor, nessa devolução, nessa maneira de perceber o conteúdo 

programático da educação, está toda uma teoria dialógica de constituição desse programa, 

“que não pode ser elaborado a partir das finalidades do educador, do que lhe pareça ser o 

melhor para seus educandos” (FREIRE, 2005, p. 97). 

Desse modo, reafirmamos que Freire, em sua insistência com o movimento de 

construção curricular propõe, ao entender a realidade local como histórica e, reflexo de um 

contexto social amplo, uma abordagem política epistemológica interdisciplinar, possível de 

alargar os horizontes cognitivos dos educandos ao transitar pela trama de relações sociais, 

resultando em soluções práticas para a problemática local, até então despercebidas pela 

comunidade, nela incluindo o educador, o que, para Saul e Silva (2009, p. 234) contribui para 

a formação de cidadãos
7
 críticos e participativos.  

Assim, ao propor a construção curricular a partir de temáticas significativas de 

interesse dos educandos, Freire (1993) não autoriza o abandono dos conteúdos referentes ao 

currículo. Ao contrário, iniciando pela problematização da realidade vivenciada pelos 

educandos, o educador libertador retoma e ressignifica tais conteúdos de forma organizada e 

sistematizada. Sobre esse possível equívoco de interpretação do movimento de construção 

curricular, esclarece: 

 

[...] gostaria de sublinhar um equívoco: o de quem considera que a boa educação 

popular hoje é a que, despreocupada com o desvelamento dos fenômenos, com a 

razão de ser dos fatos, reduz a prática educativa ao ensino puro dos conteúdos, 

entendido este como o ato de esparadrapar a cognoscitividade dos educandos. Este 

equívoco é tão carente de dialética quanto o seu contrário: o que reduz a prática 

educativa a puro exercício ideológico. (FREIRE, 2001, p. 108-109). 

 

Entendemos, desse modo, que transcender as situações impostas pela realidade exige 

conhecimento epistemológico, e os conteúdos programáticos são necessários para a 

contextualização crítica dessa realidade. 

 

c) Problematização:  

Na perspectiva freireana, a educação problematizadora não consiste em uma doação 

do saber do educador ao educando, num gesto de pura bondade, como se o educando fosse um 

                                                           
7
 Para Freire, cidadão refere-se a um “indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado” (2007, p. 

47).  
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sujeito a ser construído. Ao contrário, essa visão libertadora de educação se concretiza como 

resultado da construção da consciência de estar no mundo, de sua realidade concreta. Para 

tanto, conforme nos alerta Freire (2005, p. 62),  

 

[...] não seria possível à educação problematizadora, que rompe com os esquemas 

verticais característicos da educação bancária, realizar - se como prática da 

liberdade, sem superar a contradição entre o educador e os educandos. Como 

também não lhe seria possível fazê-lo fora do diálogo. 

 

Dessa maneira, a problematização ocorre quando, no processo pedagógico, se 

estabelece o diálogo acerca das provocações, isto é, das perguntas. Elas são 

fundamentalmente imprescindíveis no processo de construção do conhecimento. O educador, 

em sua ação pedagógica, na perspectiva da educação problematizadora, questiona seus 

educandos, ouve seus argumentos, usa da reflexão para novos questionamentos. Os educandos 

têm muito a dizer. A sala transforma-se num diálogo em busca do conhecimento. Uma busca 

que é constante e efetiva-se nas perguntas para criticizar os problemas. 

 

A dinâmica básica desencadeada em sala de aula deve permitir uma riqueza de 

trocas e desafios, que funcionam como motivação e oportunidade para que 

transcendam, de fato, o seu universo imediato e possam adquirir criticamente novas 

formas de compreendê-lo e atuar sobre ele (PERNAMBUCO, 2002, p. 21). 

 

É nesse sentido que, ao organizar o seu trabalho, o professor precisa estar sempre 

atento às contribuições dos educandos, compreender a sua forma de pensar, questioná-los 

criando novos desafios, construir juntos novos conhecimentos necessários e, ao voltar à 

situação de início, ampliar e sistematizar os conhecimentos adquiridos.  

A educação problematizadora se caracteriza na perspectiva do conhecimento, e se 

efetiva em situações de desafio. Freire (2005, p. 80) afirma que “[...] a educação 

problematizadora, de caráter autenticamente reflexivo, implica num constante ato de 

desvelamento da realidade”. O convite ao desafio é o momento em que se instaura a 

problematização. Desse modo, tal educação precisa voltar suas preocupações para “o 

aprofundamento da tomada de consciência que se opera nos homens enquanto agem, enquanto 

trabalham” (FREIRE, 2005, p. 76). Num ambiente pedagógico, suscita o trabalho com 

conteúdos que tenham o caráter de desvelar criticamente o mundo. 

Entendemos, assim, que há uma relação de interdependência entre a problematização e 

a construção do conhecimento, já que, segundo Freire (2005, p. 80), “Quanto mais se 

problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, tanto mais se sentirão 
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desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a responder o desafio”. A função do 

educador é, portanto, a de problematizar o objeto de ensino e possibilitar aos educandos 

condições para que ocorra a superação do conhecimento numa visão ingênua por uma visão 

crítica. Diante disso, cabe ao educador “problematizar aos educandos o conteúdo que os 

mediatiza” (FREIRE, 2005, p.81), portanto, o conhecimento não é uma doação, porque ele 

não está ali pronto e estático, mas deve ser construído na problematização.   

 

d) Leitura de Mundo:  

Freire (1989, p. 22) compreende que “[...] a leitura do mundo precede a leitura da 

palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele”. Corroborando com o 

pensamento de Freire, Luckesi (2003, p. 119) afirma que “[...] a leitura, para atender o seu 

pleno sentido e significado, deve, intencionalmente, referir-se à realidade, caso contrário, ela 

será um processo mecânico de decodificação de símbolos”.  

Ler o mundo consiste em problematizar a realidade existencial. Partindo da leitura do 

mundo, os sujeitos, abertos aos diferentes objetos cognoscíveis presentes na realidade que os 

cerca, transcendem suas percepções já elaboradas e atingem novos níveis de percepção da 

realidade, ampliando conhecimentos. Para tanto, é necessário que a escola valorize a leitura 

de mundo dos educandos: são seus saberes acerca da realidade existencial, construídos em sua 

vivência nas relações que mantém com o mundo. Conforme afirma Freire, 

 

Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser formando-se, à sua 

identidade fazendo-se, se não se levam em consideração as condições em que eles 

vêm existindo, se não se reconhece a importância dos “conhecimentos de 

experiência feitos” com que chegam à escola. (2013, p. 62, grifos do autor).  

 

Ademais, se a nossa formação se dá nas relações com os outros indivíduos, 

influenciadas pelo mundo, não se pode conceber uma educação que não considera e tampouco 

valoriza o contexto de vida dos alunos. O desrespeito em não considerar as relações que os 

indivíduos cognoscíveis mantêm com seu espaço cultural permite, assim, a manutenção da 

educação bancária. Paulo Freire adverte que, 

 

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem comportado, 

quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à experiência 

existencial dos educando vem sendo, realmente, a suprema inquietação desta 

educação. A sua irrefreada ânsia. Nela, o educador aparece como seu indiscutível 

agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é “encher” os educandos dos 

conteúdos de sua narração. Conteúdos que são retalhados da realidade 

desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam 

significação. (FREIRE, 2005, p. 66). 
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Para Freire (2005), a práxis da educação bancária funciona como um suporte que 

mantém a sociedade opressora, pois os indivíduos são vistos como seres da adaptação. Essa 

concepção de educação não vislumbra a inserção do homem no mundo com o objetivo maior 

de transformá-lo em uma realidade mais justa, mas apenas induz a adaptação do homem às 

estruturas de poder vigentes na sociedade.  

 

Não é de estranhar, pois, que nesta visão “bancária” da educação, os homens sejam 

vistos como seres da adaptação, do ajustamento. Quanto mais se exercitem os 

educandos no arquivamento dos depósitos que lhes são feitos, tanto menos 

desenvolverão em si a consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, 

como transformadores dele (FREIRE, 2005, p. 68). 

 

Nesse sentido, a leitura ingênua de mundo, com a qual os educandos não percebem os 

obstáculos de sua realidade mediatizada, é uma leitura de pura experiência, imersa nas 

condições de vida e, por isso, cabe à educação libertadora, pelo diálogo, na busca pela 

problematização dessa realidade, possibilitar que o educando transcenda a uma visão de 

mundo crítica e perceba os desafios à sua ação consciente sobre tal realidade com vistas à sua 

transformação (FREIRE, 2005).     

Esses pressupostos foram explicitados separadamente para uma melhor compreensão 

acerca dos seus fundamentos de acordo o pensamento freireano, entretanto, eles se 

complementam na organização da ação, estão interconectados numa relação dialética de 

concepção do conhecimento e prática pedagógica como um todo. 

 Nessa concepção, o conteúdo matemático problematizado é explicitado a partir de 

temáticas significativas (Conteúdo matemático), colhidos na realidade sociocultural dos 

educandos (Leitura de Mundo) e através do diálogo (Dialogicidade), permeando todo o 

processo na construção dos conhecimentos (Problematização), dá-se a organização da ação 

pedagógica considerando os pressupostos freireanos. 

 

1.1 Dimensões sociopolíticas e culturais no ensino de Matemática 

 

 

O campo da Educação Matemática, através de suas pesquisas e discussões acerca do 

ensino da Matemática, desenvolve um conjunto importante de concepções de ensino e 

aprendizagem. Dentre as principais, citamos: o ensino da Matemática pela História da 

Matemática, a Educação Matemática orientada pela resolução de problemas, a 

Etnomatemática, Educação Matemática do ponto de vista das aplicações e da modelagem, 
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jogos e recreações, ensino baseado em projetos, a Educação Matemática com recurso da 

informática e a Educação Matemática Crítica. 

Os processos educativos podem favorecer o desenvolvimento sociopolítico e 

econômico de uma nação, além de possibilitar aos cidadãos se posicionarem diante de tais 

realidades. Desse modo, pensar numa educação capaz de possibilitar às pessoas serem, de 

fato, sujeitos de suas ações, pensamentos e desejos, significa assumir a educação como um 

meio de facilitar a elas condições de avaliar criticamente seus próprios pensamentos, ideias e 

ações. 

Nesse contexto, a Matemática não pode ser considerada como uma área politicamente 

neutra, mantendo-se distante, e não se posicionando, acerca de temas relacionados à vida em 

sociedade, como os ligados às dimensões sociopolíticas e culturais (GERDES, 1996). Nesse 

entendimento, a Matemática possui um papel social importante na inclusão das pessoas na 

sociedade e, seu ensino, deve fornecer instrumentos para que elas atuem no mundo de modo 

mais eficaz, como cidadãos comprometidos e participativos. 

A concepção hegemônica global que tem a Matemática como uma ciência exata, de 

conhecimento pronto, apresentando-se, portanto, como um todo harmônico, no qual diferentes 

conteúdos estão encadeados logicamente e, por isso, devem ser desenvolvidos progressiva e 

ordenadamente, torna extremamente difícil introduzir uma Educação Matemática com 

preocupações genuínas acerca dos aspectos sociais (PAIS et al., 2003). 

Pela forma como está estruturado o ensino de Matemática, muitas vezes, apresenta-se 

como uma disciplina isenta de problematização. Seguindo esse entendimento, D‟Ambrosio 

(1986, p. 19) critica a ênfase dada ao acúmulo de conteúdos na Matemática escolar, ao invés 

do “desenvolvimento de atitude científica em relação a problemas, e de metodologia de coleta 

de informações que serão úteis uma vez identificado o problema e definida a forma de atacá-

lo”.   

Em meio a esse contexto, em que o ensino da Matemática estava cada vez mais 

afastado das questões sociais, no final dos anos 1970 e início da década de 1980, nota-se uma 

crescente tomada de consciência, por parte dos educadores matemáticos, quanto aos aspectos 

sociais e culturais da Matemática e da Educação Matemática (GERDES, 1996). Nesse 

período, Ubiratan D'Ambrosio lançou o programa Etnomatemática, com o objetivo maior de 

priorizar o ser humano e a sua dignidade como entidade cultural.  

A Etnomatemática é a Matemática praticada por diferentes grupos culturais e, procura 

“[...] entender o saber/fazer matemático ao longo da história da humanidade, contextualizado 

em diferentes grupos de interesse, comunidades, povos e nações” (D‟AMBROSIO, 2012, p. 
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17). O autor propõe o programa Etnomatemática como uma “metodologia para descobrir as 

pistas e analisar os processos de origem, transmissão, difusão e institucionalização do 

conhecimento matemático” (D‟AMBROSIO, 1990, p. 78), em diversos sistemas culturais. 

  No bojo das discussões acerca do caráter sociopolítico da Matemática, na década de 

1980, surge o Movimento da Educação Matemática Crítica, cuja preocupação se volta para 

aspectos políticos da Educação Matemática, no qual são consideradas como características as 

incertezas relativas ao papel cultural, político, econômico e tecnológico, tanto da Matemática 

quanto da Educação Matemática. O Movimento da Educação Matemática Crítica surgiu 

durante os anos de 1980, em um ambiente europeu, com Ole Skovsmose e Stieg Mellin-

Olsen. Nessa mesma época, surgiu uma versão nos Estados Unidos, com Marilyn 

Frankenstein que, apesar de não utilizar a denominação Educação Matemática Crítica, 

desenvolveu um trabalho com ênfase sobre os aspectos culturais na Educação Matemática.  

O Movimento da Educação Matemática Crítica, cujo principal representante é o 

dinamarquês Ole Skovsmose, “traz para o centro do debate da Educação Matemática questões 

ligadas ao tema poder” (SKOVSMOSE, 2001, p. 07) e, também, questiona quanto à estrutura 

hegemônica do ensino da Matemática. Para tanto, se serve de perguntas como: a quem 

interessa que a Educação Matemática seja organizada dessa maneira? Para quem a Educação 

Matemática deve estar voltada? Como evitar preconceitos nos processos analisados pela 

Educação Matemática que sejam nefastos para grupos de oprimidos como trabalhadores, 

negros, “índios” e mulheres? (SKOVSMOSE, 2001, p. 07).  

Deste modo, as últimas décadas, a partir das críticas sociais que se intensificaram no 

final do século passado, têm evidenciado uma preocupação constante com a melhoria dos 

processos educativos, em termos de acesso igualitário e formação para a vida, principalmente 

na Matemática e, por isso, o movimento da Educação Matemática inspira princípios 

relacionados à cidadania enquanto qualidade de vida, celebração das diferenças, direito de 

pertencer, valorização da cultura, dentre outros.  

Em face às preocupações em inserir na Educação Matemática aspectos culturais e 

políticos, em termos gerais, a Etnomatemática assume uma preocupação cultural, enquanto 

que a Educação Matemática Crítica coloca a ênfase nas questões políticas (PAIS et al., 2003) 

relacionadas com os saberes matemáticos. A Etnomatemática e a Educação Matemática 

Crítica, ao destacarem os aspectos socioculturais intrínsecos ao ensino da Matemática, 

vislumbram o rompimento com a aclamada neutralidade dessa área, e possibilita um ensino 

que posicione criticamente os educandos frente aos desafios de sua realidade.       
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1.2 Tendências Socioculturais no ensino de Matemática 

 

 

A preocupação com aspectos socioculturais da Matemática reflete nos currículos de 

Matemática das escolas, onde há a necessidade de romper com as amarras institucionalmente 

estabelecidas por formulações de currículos que desconsideram a cultura, as expectativas, os 

sonhos e desejos dos indivíduos e colocam a Matemática como algo essencialmente abstrato 

que não faz parte da vida cotidiana das pessoas. Buscar possibilidades de trabalhar a 

Matemática escolar conectada com a vida, a cultura e a historicidade dos educandos é uma 

das preocupações da Etnomatemática em sua perspectiva educacional, ao reconhecer que o 

conhecimento matemático institucionalizado nas academias é apenas uma das formas 

possíveis de saber, de modo a questionar a universalidade da Matemática produzida na 

academia e difundida como a universal e verdadeira, independentemente da cultura. 

No entanto, como nos afirma Knijnik et al (2012, p. 25), o pensamento 

etnomatemático compreende que a “Matemática Escolar” não corresponde a um mero 

conjunto de conteúdos e métodos a serem transmitidos de modo a oportunizar aos educandos 

o desenvolvimento de seu raciocínio lógico. Antes sim, é uma disciplina diretamente 

implicada na produção de subjetividades, que moldam com o “poder formatador da 

Matemática” as ações dos sujeitos escolares e os condicionam naquilo que é/será tomado 

como de maior valor.   

A inserção da Etnomatemática no contexto escolar, visto que é um programa que 

valoriza o contexto e a pluralidade cultural dos indivíduos na produção e difusão de 

conhecimento, pode, desse modo, representar uma possibilidade de valorização dos 

conhecimentos que os alunos já possuem, que são desconsiderados pelo currículo escolar. As 

implicações da articulação entre conteúdos curriculares e os conhecimentos provenientes de 

práticas sociais e culturais precisavam ser investigadas, uma vez que a forma como está 

organizado o currículo de Matemática, de modo unilateral, sequenciado e distante da 

realidade, pode não contemplar a formação de um cidadão crítico e consciente de sua ação 

sobre o mundo. 

Para Gerdes (1996, p. 16), as pesquisas sobre a Etnomatemática em contextos 

educacionais, em geral, ainda estão num estado relativamente inicial. Questões como as 

colocadas acima, de redimensionamentos dos saberes escolares necessitam de maiores 

esclarecimentos. Para o autor, alguns direcionamentos podem ser seguidos segundo os 

resultados da investigação em Etnomatemática, tais como a urgência em refletir sobre 
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questões fundamentais da Educação Matemática: Por que ensinar Matemática? Que 

Matemática deve ser ensinada, por quem e para quem? Quem participa do desenvolvimento 

curricular? 

A partir dessas questões, Gerdes (1996) apresenta algumas ações que usam ideias da 

Etnomatemática na educação. Dentre elas, destacamos: a incorporação no currículo de 

elementos pertencentes ao ambiente sociocultural dos educandos e educadores como ponto de 

partida para as atividades matemáticas na sala de aula, aumentando a motivação quer dos 

educandos, quer dos educadores; a conscientização por parte dos educadores matemáticos da 

existência, em pessoas com pouca ou nenhuma educação formal, de ideias matemáticas 

semelhantes ou diferentes das dos livros de texto; formação dos professores de Matemática 

para que investiguem, no contexto em que a escola está inserida, as ideias e práticas das 

comunidades culturais, étnicas e linguísticas e procurem formas de construir o ensino a partir 

delas. 

Dessa forma, acreditamos que certas posturas do professor de Matemática podem 

contribuir para a formação de um indivíduo reflexivo, crítico e consciente de suas ações, tal 

qual nos aponta Santos (2007), em sua defesa de que as contribuições pedagógicas da 

Etnomatemática são relativas a uma postura política empreendida pelo educador. 

Compreendemos, assim, ser possível buscar os princípios da “Educação Libertadora”, assim 

como em Freire (2005, p. 71) ao insistir na busca da libertação e humanização dos homens em 

oposição a sua alienação.  

Na concepção de Educação Libertadora de Freire, o homem está em constante 

interação com outros indivíduos mediatizados pelo mundo. Conforme o referido autor, 

“ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2005, p. 78).   

Em específico, no ensino de Matemática no Brasil, as contribuições da Teoria Crítica
8
 

deram suporte à “Tendência Socioetnocultural” (FIORENTINI, 1995, p. 24), que busca uma 

valorização das experiências de vida no meio cultural e dos saberes não formais dos 

educandos e educadores.  

Nesses preceitos, frente à crítica da “educação bancária” e em defesa da valorização 

do meio sociocultural do educando, no campo da Educação Matemática, a tendência 

                                                           
8
 A Teoria Crítica, ou Escola de Frankfurt, refere-se ao pensamento de um grupo de intelectuais marxistas não 

radicais, alemães, de diferentes influências teóricas, que, a partir de 1923, desenvolveram pesquisas e 

intervenções teóricas sobre problemas filosóficos, sociais, culturais e estéticos gerados pelo capitalismo e 

influenciaram sobremaneira o pensamento ocidental, particularmente dos anos 40 aos anos 70 do século passado 

(PUCCI, 1995). 
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Socioetnocultural tem encontrado na Etnomatemática sua maior expressão e, em termos 

pedagógicos, no pensamento de Paulo Freire (FIORENTINI, 1995). 

Juntamente com a Etnomatemática, esse percurso histórico e acadêmico também 

influenciou a estruturação de uma nova tendência na Educação Matemática: A Educação 

Matemática Crítica. 

Para a Educação Crítica
9
, a relação entre o professor-aluno e a dialogicidade a ser 

estabelecida são aspectos importantes no processo de ensino, como na perspectiva abordada 

na “pedagogia emancipadora” de Paulo Freire. É no diálogo que se estabelece o processo de 

democratização por meio da Educação. O processo educacional deve ser entendido como, 

naturalmente, dialógico. Por conseguinte, enquanto relação social, a educação, “não deve 

conter aspectos fundamentalmente não democráticos” (SKOVSMOSE, 2001, p. 18).  

Na discussão em torno do processo de democratização da educação, Skovsmose 

(2001), expressa as características e os pontos chaves da Educação Crítica. São eles: o 

envolvimento dos estudantes no processo educacional; a consideração crítica de conteúdos e 

outros aspectos e, o direcionamento do processo ensino-aprendizagem a problemas, o que 

estaria relacionado às condições fora do processo educacional.   

Tais características, indicadas pelo autor, estão presentes nos trabalhos de Paulo 

Freire. O pensamento pedagógico de Paulo Freire, inserido numa realidade em que as pessoas 

se encontram notadamente marcadas pela exclusão, vê na educação pelo diálogo a base da 

transformação social, em oposição àquela educação que “se torna um ato de depositar, em que 

os educandos são os depositários e o educador o depositante” (FREIRE, 2005, p. 66).   

Na concepção da “educação bancária”, o saber é tido como uma doação de quem se 

julga sábio àquele que nada sabe. Tal doação se justifica na ideologia da opressão e é 

representada pela dicotomia opressor-oprimido. Ao oprimido resta a impossibilidade de 

problematizar a realidade que o oprime, aceitando passivamente tal como ela é.  

Numa crítica à “educação bancária” e à responsabilidade da Matemática frente aos 

problemas sociais, os trabalhos desenvolvidos por Ole Skovsmose merecem destaque por 

concentrarem-se em questões de democracia e poder. Para tanto, “escolhe como campo de 

batalha para essa incessante preocupação a crítica teórica a noções de Educação Matemática 

que silenciosamente proclamam a neutralidade” (BORBA, 2001, p. 08). Desse modo, Ole 

                                                           
9
 A Educação Crítica é uma aproximação entre a Teoria Crítica e a educação. Segundo Skovsmose (2001, p.15), 

a Teoria Crítica é fonte de inspiração à Educação Crítica. Para esse autor, nessa concepção de educação “existe 

uma forte associação com o entendimento de humanismo e sociedade de Karl Marx, especialmente como 

exposto pela Escola de Frankfurt (ou teoria crítica)”.  
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Skovsmose, um dos idealizadores da Educação Matemática Crítica, é o principal 

disseminador dessa concepção de Educação Matemática em nível mundial. 

Na segunda metade do século passado, com o desenvolvimento da Teoria Crítica, o 

trabalho de Paulo Freire foi internacionalmente reconhecido como importante para a 

formulação de uma Educação Crítica. Desse modo, em 1975, Skovsmose lê o livro Pedagogia 

do Oprimido. Tal leitura o motivou ao esforço da formulação de uma Educação Matemática 

Crítica. Suas primeiras tentativas ocorreram em 1975 e, de maneira mais sistemática, a partir 

de 1977 nos seus estudos de doutorado. 

Quanto às influências teóricas para a estruturação da Educação Matemática Crítica, 

Araújo (2007, p. 34) destaca que: 

 

As ideias de Paulo Freire, e a Teoria Crítica da Educação são fontes de inspiração 

para Skovsmose (1994), que afirma que outra fonte são os estudos da 

Etnomatemática, como proposta por Ubiratan D‟Ambrosio. [...] Se, por um lado, há 

o foco na Matemática acadêmica, que é utilizada na construção de nossa realidade 

social, por outro, há o foco na Matemática de povos socialmente oprimidos, como 

defendido pela Etnomatemática. 

 

 Portanto, é notório que a estruturação da Educação Matemática Crítica por Ole 

Skovsmose sofreu influências de diferentes autores e movimentos históricos. As discussões 

que já vinham sendo travadas por outros pesquisadores ao redor do mundo constituíram-se em 

um aporte teórico, cuja maior preocupação era com os aspectos políticos da Educação 

Matemática. Assim, a Educação Matemática Crítica se preocupa com questões do tipo: a 

quais interesses servem os conhecimentos matemáticos e quais as funções e limitações desses 

conhecimentos para a sociedade? 

Assim, temos que o desenvolvimento de certas posturas, por parte dos cidadãos, frente 

aos papeis desempenhados pelos conhecimentos matemáticos na sociedade, constitui-se como 

um dos principais objetivos da Educação Matemática Crítica, como também, há, em várias 

partes do mundo, diversos pesquisadores engajados nos propósitos da Etnomatemática e da 

Educação Matemática Crítica que, com suas pesquisas, vem contribuindo para o crescimento 

e fortalecimento dessas tendências dentro da Educação Matemática.  

A inspiração teórica para a Educação Crítica vem de fontes diferentes e podemos 

encontrar alguma inspiração na Teoria Crítica, muito embora, Skovsmose (2008, p. 10) 

apresente outra fonte, mais especificamente, na noção de diálogo, como proposta por Paulo 

Freire em sua concepção problematizadora e libertadora de educação (FREIRE, 2005) que, 

mesmo adotando uma atitude crítica frente aos processos educacionais, desenvolveu suas 
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ideias independentemente da Teoria Crítica. O diálogo, como elemento precípuo da relação 

pedagógica, tornou-se importante na caracterização de uma educação voltada à emancipação.  

Uma Educação que almeja ser crítica, não pode ser estruturada em torno de palestras 

proferidas pelo professor, antes sim em diálogos e discussões acerca do que se vai 

problematizar. O autor defende a inserção crítica do educando em sua realidade, a fim de 

problematizá-la e transcendê-la. A conquista da liberdade, segundo Paulo Freire, está na 

reflexão crítica da realidade aliada à ação (práxis). Ao professor, aponta a criticidade como 

uma forma de superação entre o saber de pura experiência e aquele que é fruto de 

procedimentos metodologicamente rigorosos. Para o autor, “ensinar exige reflexão crítica 

sobre a prática” (2013, p. 39).  

Por conseguinte, entendemos que, para ser crítica, a educação não pode estar alheia 

aos problemas sociais, sob o risco de se tornar um mero prolongamento das relações de poder 

existentes e de perpetuar as desigualdades que prevalecem na sociedade de maneira mais 

ampla, como também, nas comunidades locais, em que as escolas estão inseridas e as 

contradições sociais estão à vista. Não considerar uma Educação Crítica seria uma aceitação 

dessa situação de opressão, aceitação de que não vivemos numa sociedade envolta em uma 

grave crise social, ou considerar que não é papel da educação a luta pelos direitos e pela 

humanização dos homens. 

Skovsmose (2001, p. 101) enfatiza que crítica tem a ver com:  

 

1) uma investigação de condições para a obtenção do conhecimento; 2) uma 

identificação dos problemas sociais e sua avaliação; 3) uma reação às situações 

sociais problemáticas. Em outras palavras, o conceito de crítica indica demanda 

sobre autorreflexões, reflexões e reações. 

   

Tais demandas relacionadas à crítica estão presentes no desenvolvimento da Educação 

Crítica e, segundo Skovsmose têm se manifestado em uma variedade de palavras de ordem, 

tais como: “orientação a problemas, organização de projetos, Fachkritik
10

, relevância 

subjetiva, interdisciplinaridade, emancipação, etc.” (SKOVSMOSE, 2001, p. 101, grifo do 

autor).  

Ao trazer tais discussões para o contexto da Educação Matemática, isto é, ao pensar e 

querer uma Educação Matemática Crítica, é preciso assumir a crise dentro da própria 

Educação Matemática. Skovsmose (2008, p. 106) compreende que “reconhecer a natureza 

                                                           
10

 “A palavra alemã Fachkritik significa a atividade de „ir atrás‟ do currículo e perguntar por hipóteses lógicas, 

sociológicas e políticas que constituam o conteúdo como tal” (SKOVSMOSE, 2001, p. 101, grifo do autor).  
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crítica da educação matemática, incluindo as incertezas relacionadas com esse assunto, é uma 

característica da educação matemática crítica”.   

Ao assumirmos que a forma como as sociedades se organizam podem gerar situações 

de crise, como as citadas, e tendo os sistemas educacionais como reflexo dessas sociedades, 

também, esses sistemas estarão envoltos em crises. Desse modo, a Educação Matemática, 

como parte de um sistema maior, desenvolve suas próprias crises e, nesse entendimento, é 

necessária uma crítica dentro desse campo a fim de torná-lo democrático.   

Skovsmose (2008, p. 101) assume a existência de crises na Educação Matemática e a 

direciona a uma Educação Matemática Crítica. Assim, discorre: “vejo a educação matemática 

crítica como a expressão das preocupações sobre os papéis sociopolíticos que a educação 

matemática pode desempenhar na sociedade”. Nesse sentido, suas preocupações se voltam 

para os papeis sociais da Educação Matemática e, ao reconhecer a natureza crítica desse 

campo, ações devem ser desenvolvidas no sentido de superação das crises (SKOVSMOSE, 

2008, p. 106).  

Para Skovsmose (2012, p. 19, grifo do autor), “é uma preocupação da Educação 

Matemática Crítica desenvolver a matemacia, e penso nessa noção como outra palavra para 

alfabetização matemática”. Nesse entendimento, segundo o autor, a “matemacia”, é vista 

como uma extensão, para a Matemática, da concepção problematizadora e libertadora de 

educação proposta por Freire (2005). Essa ideia é similar à “materacia”
11

, como discutida por 

D‟Ambrosio (1999). A “matemacia” (SKOVSMOSE, 2012), então, é vista como uma 

condição para a emancipação do sujeito; não é simplesmente desenvolver habilidades de 

cálculos matemáticos, mas, também, de promover a participação crítica na sociedade, 

discutindo questões políticas, econômicas, ambientais, nas quais a Matemática serve como 

suporte tecnológico. “Nesse caso, dirige-se uma crítica à própria matemática assim como a 

seu uso na sociedade, e não apenas se preocupa com seu ensino e aprendizagem” (ARAÚJO, 

2007, p. 31).  

Skovsmose (2001) aponta uma questão referente à Matemática que remete ao 

reconhecimento dessa ciência não só como um constructo social, mas também como um 

elemento constitutivo da sociedade, que impõe regras, determina e modifica a realidade 

social, de modo que “[...] a matemática faz uma intervenção real na realidade, não apenas no 

                                                           
11

 D‟Ambrosio (1999) utiliza o termo “materacia”, como um conhecimento matemático que está além do 

desenvolvimento de habilidades de cálculos e algoritmos. Para o autor, é a capacidade de promover a 

participação crítica dos alunos/cidadãos na sociedade, de discutir questões políticas, econômicas e ambientais, 

nas quais a Matemática serve como suporte e de criticar a própria Matemática e seu uso na sociedade, indo além 

do processo de ensino/aprendizagem. 
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sentido de que um novo insight pode mudar as interpretações, mas também no sentido de que 

a matemática coloniza parte da realidade e a rearruma” (SKOVSMOSE, 2001, p. 80, grifo do 

autor). O autor chama essa forma de intervenção como o “poder formatador da Matemática”.   

Assim, para o autor, ao considerar o conhecimento matemático como forma de 

apreender e interpretar a realidade, através de seus códigos e símbolos, um tipo de linguagem 

é formalizada para a Matemática. Desse modo, alerta para o fato de que “não é apenas uma 

linguagem que pode ser formalizada: ações e rotinas, isto é, o modo de comportamento 

também pode ser formalizado” (SKOVSMOSE, 2001, p. 82). Portanto, aplicar uma 

linguagem formal para a descrição e interpretação dos fenômenos facilita o entendimento das 

estruturas formais, porém, ao fazê-lo, a Matemática cria uma adaptação da realidade à sua 

imagem, em que uma “descrição formal enfatiza alguns aspectos e ignora outros” 

(SKOVSMOSE, 2001, p. 83).   

As formas como a Matemática intervêm na realidade geram ações que “constituem as 

inovações tecnológicas, os procedimentos econômicos, os processos de automação, o 

gerenciamento, a tomada de decisão, e fazem parte do dia-a-dia, [...] podendo servir aos 

propósitos mais variados” (SKOVSMOSE, 2008, p. 12). Desse modo, são ações que fazem 

parte de nossas vidas e influenciam a maneira como a sociedade está organizada, exigindo, 

assim, uma análise crítica, como alvo constante de problematização, a fim de que as pessoas 

possam compreender os mecanismos “escondidos” nos modelos matemáticos.  

Em termos de ação pedagógica, ao propor desenvolver nos educandos a competência 

de interagir e agir em situações sociais e políticas estruturadas pela Matemática, Skovsmose 

(2008, p. 16) recomenda o trabalho com projetos educacionais e atividades investigativas na 

forma de “Cenários para investigação”. Tal abordagem, segundo o autor, representa um 

contraponto às aulas de Matemática organizadas de acordo o “paradigma do exercício”, 

segundo o qual para cada exercício proposto, existe uma, e somente uma, resposta correta.  

O cenário é um ambiente que dá suporte ao trabalho investigativo, no qual os 

educandos são convidados a formular questões e a procurar explicações para as mesmas. 

Skovsmose (2008) identifica três tipos de cenários: investigação em Matemática Pura, 

investigação com referência à semi-realidade e investigação com referência na realidade. 

Também considera que a resolução de problemas é uma abordagem em Educação Matemática 

com potencial para genuínos processos de investigação, pois essa forma de organizar as aulas 

de Matemática possibilita momentos dialógicos, tal qual afirmam Alrø e Skovsmose (2010, p. 

125): 
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[...] privilegiar o diálogo significa prestigiar certo tipo de investigação, e esse tipo de 

investigação tem muito a ver com os participantes, através de seus pensamentos e 

sentimentos, entendimentos e pressupostos a respeito das coisas, das ideias das 

possibilidades. No diálogo é importante explorar as perspectivas dos participantes 

como fonte de investigação. 

 

Quanto à abordagem da resolução de problemas, muito embora os autores não se 

refiram explicitamente à Educação Matemática Crítica, encontramos em Onuchic (1999) e 

Dante (2003) propostas de ações investigativas com o objetivo de desenvolver a capacidade 

matemática dos alunos por meio de situações-problema relacionadas ao seu contexto de vida.  

 Segundo Onuchic (1999, p. 215), “problema é tudo aquilo que não se sabe fazer, mas 

que se está interessado em resolver”. Dante (2003, p. 20) complementa que “situações-

problema são problemas de aplicação que retratam situações reais do dia-a-dia e que exigem o 

uso da Matemática para serem resolvidos [...]. Através de conceitos, técnicas e procedimentos 

matemáticos procura-se matematizar uma situação real”. 

 O trabalho com a resolução de problemas pode ser percebido conforme um ambiente de 

investigação, se o professor compreender que o mais importante ao organizar uma aula 

mediante essa forma de ensino é contribuir para que os alunos possam entender os conceitos, 

os processos e as técnicas operatórias relacionadas ao conteúdo estudado. Esse tipo de 

trabalho requer do educando uma constante ação, o que pode ampliar sua compreensão inicial 

da situação-problema, já que exige dele para além do conhecimento que possui, levantando 

hipóteses, conjeturas e argumentações que lhe permitam defender sua compreensão dos fatos 

e expressar uma forma de raciocínio. Para tanto, o trabalho com a resolução de problemas 

num ambiente de investigação, exige uma postura dialógica do professor. 

 

Para que um professor participe de um diálogo em sala de aula, ele não pode ter 

respostas prontas para problemas conhecidos; ter curiosidade a respeito do que os 

alunos fariam e estar disposto a reconsiderar seus entendimentos e pressupostos são 

requisitos para a participação do professor no diálogo. (ALRØ; SKOVSMOSE, 

2010, p. 126). 

 

Uma discussão sobre os principais conceitos abordados pela Educação Matemática 

Crítica perpassa pelas reflexões discutidas anteriormente e, busca o movimento de superação, 

tendo a consciência de que as crises existem, da relação entre as crises e a postura crítica, e 

assumindo a característica crítica da Educação Matemática. Assim, a Educação Matemática 

poderá contribuir para o desenvolvimento de uma postura crítica nos cidadãos frente aos 

problemas sociais, ao passo que o conscientiza dos papeis desempenhados pelos 

conhecimentos matemáticos na sociedade. 
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Enfatizamos que, para esta pesquisa, ao trazermos o percurso histórico e os principais 

conceitos teóricos relacionados aos fundamentos estruturantes do Programa Etnomatemática e 

da Educação Matemática Crítica, não o fizemos com a intenção de aprofundarmos nessas 

tendências dentro da Educação Matemática. Neste estudo, nosso objetivo foi mostrar que, ao 

compartilhar das mesmas preocupações acerca do caráter político, social e cultural da 

Matemática, tais tendências socioculturais utilizam dos mesmos referenciais teóricos que o 

pensamento freireano e, amiúde, do próprio Paulo Freire, para se constituírem como tais.  

No próximo capítulo, apresentaremos o contexto da Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil e na cidade de Vitória da Conquista – BA, assim como as especificidades dessa 

modalidade de ensino e a Educação Matemática.   
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2 CONTEXTO HISTÓRICO, POLÍTICO E SOCIAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS NO BRASIL 

 

 

Não há saber mais ou saber menos: Há saberes diferentes.  

Paulo Freire, 2005 

 

 

Neste capítulo, vamos apresentar a Educação de Jovens e Adultos no Brasil e no 

contexto de pesquisa, buscando articular as especificidades dessa modalidade e a Educação 

Matemática com uma formação de professores numa perspectiva freireana.    

Com a abertura democrática do país, após o fim do governo Vargas, e com a criação 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO
12

 em 

1945, os países integrantes foram solicitados a criarem e a desenvolverem políticas oficiais e 

programas educativos para adultos analfabetos. Desse modo, o Brasil lançou, em 1947, 1ª 

Campanha de Educação de Adultos
13

. Deu-se, assim, início à discussão sobre o analfabetismo 

e a educação de adultos no país.  

Com o desenvolvimento da 1ª Campanha, consolidaram-se novas perspectivas sobre a 

pedagogia de alfabetização de adultos e, ao final da década de 1950 e início da década de 

1960, uma nova visão sobre o problema do analfabetismo foi surgindo, o analfabetismo de 

adultos passou a ser interpretado como resultado da estrutura social e política do país. 

Estabeleceu-se, assim, uma nova pedagogia de alfabetização de adultos, que tinha como 

principal referência Paulo Freire (SOARES, 1996). 

O pensamento freireano surge como resposta às condições histórico-sociais que vivia 

o Brasil na década de 1960. O contexto político brasileiro da época influenciou a visão 

pedagógica de Paulo Freire e, em 1963, ele organizou o Programa Nacional de Alfabetização 

de Adultos. Sua pedagogia tem no diálogo o fio propulsor das discussões e a problematização 

da realidade como forma de superação da situação de exclusão. Uma educação que propunha 

considerar o homem como sujeito de sua própria aprendizagem, valorizando seus saberes 

construídos em suas vivências, na sua forma de ver e ler o mundo.  

                                                           
12

A sigla UNESCO significa United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), organismo integrado à Organização das Nações Unidas 

(ONU), criado, em 1945, a fim de promover a paz mundial, através da cultura, educação, comunicação, 

as ciências naturais e as ciências sociais. 
13

 Em 1947, o governo Federal Brasileiro lança a 1ª Campanha de Educação de Adultos no país, propondo 

alfabetização de adultos analfabetos em três meses, curso primário em sete meses, além  de  capacitação 

profissional e desenvolvimento comunitário (SOARES,1996). 
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O programa de alfabetização organizado por Freire baseava-se numa conscientização 

crítica e, com o Golpe Militar de 1964, esse trabalho de alfabetização foi interrompido, já que 

a conscientização proposta pelo autor passou a ser vista como ameaça à ordem instalada. 

Com o fim do trabalho estruturado por Freire devido o seu exílio, iniciou-se a 

realização de programas de alfabetização de adultos assistencialistas e conservadores. Nesse 

contexto, em 1967, o Governo assumiu o controle da alfabetização de adultos, com a criação 

do Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, voltado para a população de 15 a 30 

anos, objetivando a alfabetização funcional de adultos apenas para a aquisição de técnicas 

elementares de leitura, escrita e cálculo, sendo que, com isso, “as orientações metodológicas e 

os materiais didáticos esvaziaram-se de todo sentido crítico e problematizador proposto 

anteriormente por Freire” (CUNHA, 1999, p. 22). 

Com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB n.º 5692/71, o Ensino 

Supletivo foi implantado e foi dedicado um capítulo específico para a Educação de Adultos. 

Apesar de essa lei limitar o dever do Estado para a oferta educativa da faixa etária dos 7 aos 

14  anos,  foi considerado um avanço futuro para a área da Educação de Jovens e Adultos no 

país,  ao reconhecer  a educação de adultos como um direito de cidadania (DI PIERRO; JOIA; 

RIBEIRO, 2001). 

 A década de 1980, com a abertura política do país, foi marcada por experiências 

paralelas de alfabetização desenvolvidas dentro de um formato mais crítico e pela difusão das 

pesquisas sobre língua escrita com reflexos positivos na alfabetização de adultos. Surgiram os 

projetos de pós-alfabetização, que propunham um avanço na linguagem escrita e nas 

operações matemáticas básicas. O MOBRAL foi extinto em 1985 e, em 1988, foi promulgada 

a Constituição da República Federativa do Brasil, que ampliou o dever do Estado para com a 

Educação de Jovens e Adultos, garantindo o ensino fundamental obrigatório e gratuito para 

todos (CUNHA, 1999, p. 39). 

A Educação de Jovens e Adultos, na década de 1990, teve um considerado avanço, ao 

ser estabelecido, pelo texto da Constituição, o alargamento das políticas públicas para a 

modalidade de ensino, bem como o reconhecimento da Educação de Jovens e Adultos como 

necessária a universalização do ensino.  

Frente a esse contexto, em âmbito internacional, também ocorreu um crescente 

reconhecimento da Educação de Jovens e Adultos para o fortalecimento da cidadania e da 

formação cultural da população, devido às conferências organizadas pela UNESCO, com o 

objetivo de incrementar a educação nos países em desenvolvimento. No Brasil, essas 

conferências resultaram na organização dos Fóruns Estaduais Permanentes de Educação de 
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Jovens e Adultos em 1996. Os fóruns serviram de preparação para a Conferência 

Internacional de Educação de Adultos – CONFINTEA V 
14

.  

A emergente Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN n.º 9334/96 

dedica dois artigos (art. 37 e 38), no capítulo da Educação Básica, seção V, para reafirmar a 

obrigatoriedade e gratuidade da oferta de educação para todos que não tiveram acesso na 

idade própria.   

Em 2000, é aprovado o Plano Nacional de Educação – PNE, que estabelece as 26 

metas para a Educação de Jovens e Adultos. Segundo Di Pierro (2010), o PNE previu um 

mecanismo de monitoramento periódico, mediante a divulgação e avaliação bienal dos 

programas de Educação de Jovens e Adultos pelos sistemas de ensino. Essa meta jamais foi 

tomada em consideração pelos governos, de modo que não há indicadores e relatórios que nos 

auxiliem a avaliar o grau de cumprimento do Plano. 

A resolução CNE/CEB Nº 1, de 05 de julho de 2000, estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, destacando a importância de 

considerar as situações, os perfis e as faixas etárias dos estudantes, a fim de reparar a dívida 

histórica e social relacionada a uma parte da população brasileira, que teve negado o direito à 

educação; possibilitar seu reingresso no sistema educacional, oferecendo-lhe melhoria nos 

aspectos sociais, econômicos e educacionais; e buscar uma educação permanente, 

diversificada e universal. 

De acordo às diretrizes, essa modalidade de ensino deve pautar-se pelos princípios de 

equidade, diferença e proporção, propondo um modelo pedagógico próprio, de modo a 

assegurar:  

(a) a distribuição específica dos componentes curriculares, a fim de propiciar um patamar 

igualitário de formação e restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidades diante do 

direito à educação; 

(b) a identificação e o reconhecimento da alteridade, própria e inseparável dos jovens e dos 

adultos em seu processo formativo, da valorização do mérito de cada qual e do 

desenvolvimento de seus conhecimentos e valores; 

(c) a proporcionalidade, com disposição e alocação adequadas dos componentes curriculares 

às necessidades próprias dessa modalidade, com espaços e tempos nos quais as práticas 

pedagógicas assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum aos demais 

participantes da escolarização básica. 

                                                           
14

 A Conferência Internacional de Educação de Adultos – CONFINTEA V, realizada em Hamburgo (1997), foi 

um movimento de reação ao descaso com a Educação de Jovens e Adultos. 
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Desse modo, com os indicativos das Diretrizes Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos, pode-se assumir, com essas diretrizes, que, mesmo considerando-a como parte do 

sistema, deve ter conteúdos e metodologias próprias.  

Percebemos, assim, avanços nas políticas públicas para a Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil. Porém, o país ainda não conseguiu efetivamente sucesso na consolidação 

dessas políticas para essa modalidade, demonstrando uma frágil institucionalidade, na medida 

em que o sistema de educação regular não assume como seus os problemas da Educação de 

Jovens e Adultos. Infelizmente, tal modalidade tem sido caracterizada por diversas ações 

isoladas e ausência de proposta pedagógica que dê sustentação teórico-metodológica à prática 

docente em muitos municípios brasileiros. 

 

 

2.1 A Educação de Jovens e Adultos no Contexto da Pesquisa 

 

 

O município de Vitória da Conquista está situado na região sudoeste do Estado da 

Bahia, a 518 km de distância da capital (Figura 1). Sua população, conforme dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2013, é de 336.990 habitantes, o 

que a torna a terceira maior cidade, entre os 417 municípios, que compõe o Estado.   

 

Figura 2 – Localização do Município de Vitória da Conquista no Estado da Bahia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Elaborada a partir de dados do IBGE – www.ibge.gov.br (2013).    

         Adaptação: Fernanda Alcântara. 
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Anterior ao ano de 1996, a oferta do ensino noturno no município de Vitória da 

Conquista, conhecido como “terceiro turno”, se constituía como o adiantamento no ensino 

regular noturno, funcionando das 17 às 20 horas, não representando, assim, a oferta da 

Educação de Jovens e Adultos enquanto modalidade de ensino. De acordo com o Plano de 

Educação (2008-2018) da rede municipal de ensino, “até 1996 a educação de jovens e adultos 

ocorria em algumas classes em turno noturno que, na ocasião, se denominava „terceiro turno‟ 

sem que houvesse uma proposta sistematizada” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2008, p. 115).  

Ainda, segundo Santos: 

 

 [...] até 1996, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC não 

privilegiou, de forma sistemática, ações para superação desses e de outros 

problemas, tampouco organizou um programa específico destinado à Educação de 

Jovens e Adultos (2001, p. 50).  

 

 Por influência dos debates nacionais que ocorreram na década de 1990, acerca da 

garantia da Educação de Jovens e Adultos enquanto uma modalidade de ensino articulada ao 

sistema educacional, a Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista – SMED – 

apresentou à comunidade escolar, no ano de 1998, a Proposta Pedagógica da Educação de 

Jovens e Adultos para o município, que recebeu o nome de “Repensando a Educação de 

Adolescentes, Jovens e Adultos” – REAJA.  

Após ter sido submetido ao Conselho Municipal de Educação, a proposta foi aprovada 

no final de 1997, e regimentada na Resolução nº 016/98, que “Fixa normas para o 

funcionamento dos cursos de Educação para Adolescentes, Jovens e Adultos correspondentes 

às séries iniciais do Ensino Fundamental” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 1998, s/p). 

Assim, o ano de 1997 marcou o início de uma nova fase da Educação de Jovens e 

Adultos no município de Vitória da Conquista, uma vez que, até então, a história dessa 

modalidade na rede municipal de ensino era desenvolvida com características que não 

atendiam à realidade dos seus educandos, necessitando de maior dinamismo, não porque se 

limitava apenas à alfabetização de adultos, com um número de classes reduzido, mas porque 

precisava incorporar novos princípios teórico‐metodológicos e de organização pedagógica, 

introduzindo a diferenciação nas estratégias de organização curricular, de modo a contemplar 

as múltiplas possibilidades oferecidas pela legislação educacional em vigor e, 

consequentemente, a complexa realidade do universo socioeducacional dos educandos 

(VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007). 
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A elaboração da proposta foi resultado de uma pesquisa realizada ao longo do ano 

letivo de 1997, que envolveu diretores, coordenadores, professores e alunos de toda rede 

municipal de ensino na qual se identificou inúmeros obstáculos que “vinham contribuindo 

para o alto índice de evasão e repetência” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 11) 

exigindo, assim, que os gestores educacionais repensassem a oferta de educação para essa 

modalidade no âmbito da rede municipal de ensino.    

No conjunto dos obstáculos, a SMED destacou as dificuldades socioeconômicas dos 

alunos: trabalho, mobilidade, moradia, emprego, desemprego, cansaço. As de ordem didático-

pedagógica: a falta de planejamento e de conteúdo específico para o ensino noturno, a 

repetência, a escola sem atrativo para o aluno, entre outros. As de ordem estrutural: a falta de 

merenda escolar, o horário das aulas, as condições físicas das escolas, etc. (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2007, p. 11). 

Segundo Cunha Júnior (2012), a mudança traduzida em Proposta Pedagógica para a 

Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental de Vitória da Conquista não é 

considerada uma inovação, mas um início de um processo para se implementar um novo 

modelo de organização pedagógica. A mudança ocorreu para atender às exigências do 

Ministério da Educação – MEC, através das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos – DCNEJA (BRASIL, 2000) – que propõe a ampliação da 

Educação de Jovens e Adultos para além da alfabetização, e sua organização como 

modalidade de ensino integrante da Educação Básica. 

A proposta pedagógica do REAJA estabeleceu como condição para a Educação de 

Jovens e Adultos,  

 

[...] um ensino centrado em princípios políticos, psicológicos e pedagógicos, a 

proposta recupera valores de identidade, cidadania e auto-estima, respeitando e 

valorizando o individual e o coletivo e a re/construção do conhecimento de forma 

integrada em todas as áreas do saber (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 12).  

 

Para tanto, a proposta do REAJA teve como estratégia fundamental o planejamento 

via rede temática, construída a partir do tema gerador, com o objetivo de tornar significativo o 

processo educacional. Na concepção freireana, o tema gerador representa a expressão da 

realidade experiencial dos educandos, nas relações homem-mundo caracterizadas pelos 

anseios, necessidades, conflitos e contradições sociais. Constitui-se uma unidade espaço-

tempo a ser explorada em uma concepção dialética por meio da ação-reflexão, tendo em vista 

as transformações desejadas (FREIRE, 1979). 
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A Educação de Jovens e Adultos, no REAJA, se organizou por segmentos
15

, que 

previam a possibilidade de avanço inter e intrassegmento
16

, e nucleou as escolas em polos 

educacionais, de acordo com a proximidade das escolas, procurando atender, em apenas um 

local, “os espaços educativos no tocante, especialmente, à infra-estrutura e  ao 

acompanhamento pedagógico” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 23). Disponibilizou a 

formação continuada dos professores do REAJA através do Programa de Aperfeiçoamento 

Docente – PROAD – e flexibilizou a organização curricular para que as escolas, além do 

prescrito pela legislação que estabelece a base nacional comum, tivessem autonomia para 

adaptar as suas realidades à parte diversificada das disciplinas. 

No início da operacionalização da proposta do REAJA, o município disponibilizou 

vagas apenas para o segmento I, sendo que somente no ano de 2005, foi implantado o 

Segmento II.   

 Assim organizada pela proposta do REAJA, a Educação de Jovens e Adultos em 

Vitória da Conquista vigorou até o ano de 2005, quando por ocasião da troca na administração 

municipal e consequente substituição nos quadros de técnicos na SMED passou a ser 

substituída por outro documento norteador, a Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e 

Adultos, que apresenta a mesma organização estrutural da proposta anterior e só foi concluída 

no ano de 2007. 

 Essa proposta utiliza da mesma resolução do Conselho Municipal de Educação, 

Resolução nº 016/98 e, apesar de manter os mesmos princípios que orientavam a Educação de 

Jovens e Adultos pela proposta do REAJA, o documento apresenta algumas alterações, como 

a substituição, através da Resolução n.º 017/2009 do Conselho Municipal de Educação, do 

parecer descritivo
17

 por notas, a extinção da nucleação escolar e a retomada da seriação, não 

deixando de atribuir, porém, a nomenclatura de segmentos educacionais. 

                                                           
15

 Compreende a divisão do Ensino Fundamental em dois momentos dinamicamente articulados: Segmento I 

com os módulos I, II, III e IV, que corresponde ao Ensino Fundamental de 1ª a 4ª série; e Segmento II com os 

módulos I, II, III e IV, que corresponde ao Ensino Fundamental de 5ª a 8ª série (VITÓRIA DA CONQUISTA, 

2007). 
16

 Avanço interssegmento: caso o aluno tenha desenvolvido as habilidades e competências necessárias para a sua 

promoção no Segmento I, será encaminhado ao primeiro módulo do Segmento II. Avanço intrassegmento: caso o 

aluno tenha desenvolvido as competências e habilidades para a sua promoção, no decorrer do ano letivo, o aluno, 

após a avaliação promovida pelo professor do Segmento I e pelo Coletivo da Escola, no caso do Segmento II e 

acompanhada pela coordenação pedagógica da SMED, poderá ser encaminhado após 100 dias letivos, para o 

módulo seguinte (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007).  
17

 O parecer descritivo foi o instrumento de avaliação utilizado pelos professores do REAJA. Por esse 

instrumento, os resultados do processo avaliativo eram registrados por pareceres individuais, pelos professores, 

bimestralmente e ao final de cada ano letivo, sendo acompanhando pela coordenação pedagógica da SMED 

(VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007). 
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 A nova equipe gestora da SMED, não manifestou a mesma preocupação com a rede 

temática; desse modo, apesar de a proposta pedagógica contemplar a organização curricular 

via tema gerador, ele foi abandonado na rede municipal e, as escolas trabalhavam sem 

articulação temas que não cumpriam os preceitos da Educação Libertadora tal qual na 

concepção freireana. 

 Cunha Júnior (2012, p. 53) avalia o fim da proposta do REAJA, em função da 

Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos, como uma política descomprometida 

com essa modalidade de ensino. Sobre isso afirma que: 

 

[...] não deixa dúvidas quanto ao retrocesso que a rede municipal de ensino sofreu 

nos últimos anos ao promover a descontinuidade do REAJA e, consequentemente, 

provocar a desarticulação da EJA. Essa questão reafirma o modelo com o qual os 

governos vêm tratando, de forma secundarizada, o ensino para jovens e adultos 

(CUNHA JÚNIOR, 2012, p. 53).   

 

Em 2012, o Conselho Municipal aprova nova resolução sob N° 039/2012 que 

estabelece normas operacionais complementares em atendimento as DCNEJA (BRASIL, 

2000). A principal modificação prevista na resolução é a organização curricular para 

segmentos I e II
18

 da Educação de Jovens e Adultos, e a forma de avanço pretendida. 

Enquanto no REAJA era prevista a promoção condicionada ao desenvolvimento das 

competências e habilidades necessárias, a nova resolução não explicita em seu texto quais 

critérios serão utilizados para a promoção dos educandos inter e intrassegmento. Até então, 

essa promoção está ocorrendo de forma automática intrassegmento.  

 

 

 

 

 

                                                           
18

 O Segmento I corresponde à escolaridade dos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental e terá a duração de 

três anos. Funcionará de forma multimodular e será organizado em:  

Módulo I – equivale ao 1º ano do Ensino Fundamental. 

Módulo II – equivale ao 2º e 3º anos do Ensino Fundamental. 

Módulo III - equivale ao 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. 

O Segmento II corresponde à escolaridade dos quatro últimos anos do Ensino Fundamental e terá a duração de 

dois anos. Funcionará de forma bimodular e será organizado em:  

Módulo I – equivale ao 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. 

Módulo II – equivale ao 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. 
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2.2 As especificidades da Educação de Jovens e Adultos e a Educação Matemática 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos, sob uma visão dos pressupostos freireanos, é vista 

como uma modalidade de ensino que atende a uma demanda de sujeitos com características 

específicas. Tais sujeitos trazem consigo as marcas de uma exclusão social e histórica, que 

caracterizam as especificidades para essa modalidade. Compreendê-las pode contribuir com a 

adoção de uma postura pedagógica coerente e responsável no trato com esses alunos.  

As discussões acerca do caráter político da Educação de Jovens e Adultos (SOARES 

et al, 2007) coloca esse campo de ensino como comprometido com a educação de camadas 

populares e com a superação das diferentes formas de exclusão e discriminação ainda 

existentes na sociedade. Arroyo (2007, p. 23) considera que as configurações da juventude e 

da vida adulta dá o caráter específico para essa modalidade e, para avançarmos na 

reconfiguração da Educação de Jovens e Adultos, é preciso romper com esse olhar que 

durante décadas enxergou seus sujeitos como “alunos evadidos, reprovados, defasados, alunos 

com problemas de frequência, de aprendizagem”.  

A presença do público cada vez mais jovem nos cursos da Educação de Jovens e 

Adultos tem sido alvo de pesquisas (LEÃO, 2007; HADDAD; PIERRO, 2000) procurando-se 

compreender as rupturas, as alternativas e os novos desafios que provoca. 

Sobre essa importante característica que vem marcando as últimas décadas na 

escolarização de adultos, Haddad e Pierro (2000, p. 127) argumentam que: 

 

[...] a maioria dos educandos de programa de alfabetização e de escolarização de 

adultos eram pessoas maduras ou idosas, de origem rural, que nunca tinham tido 

oportunidades escolares. A partir dos anos 80 os programas de escolarização de 

adultos passaram a acolher um novo grupo social, constituído por jovens e adultos 

de origem urbana, cuja trajetória anterior foi mal sucedida. 

 

De acordo com Leão (2007), o “rejuvenescimento” da Educação de Jovens e Adultos é 

um fenômeno também recorrente na orientação das políticas públicas de trabalho e educação 

que vêm sendo viabilizadas no país desde o final da década de 1990, movidos pela 

preocupação com o crescimento do desemprego e da violência entre os jovens. Para tanto, 

veem nessa modalidade de ensino oportunidades educacionais para esse público, “muitas 

vezes a partir de uma visão equivocada de seu papel e do seu alcance como alternativa à 

exclusão social” (LEÃO, 2007, p. 70). 
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 Para além das necessidades dos sujeitos que frequentam as salas da Educação de 

Jovens e Adultos, segundo Fonseca (2007a, p. 46) está a motivação em “habilitar 

trabalhadores e consumidores para um novo padrão (e novos produtos) de consumo, mas 

também cidadãos para novas maneiras de exercício da cidadania”. A autora critica propostas 

trazidas por instituições e agentes educadores que não levam em conta a perspectiva dos 

alunos para essa modalidade.  

 

Uma proposta educativa precisa indagar a seus alunos sobre suas próprias 

expectativas, demandas e desejos para indagar-se a si mesma sobre a sinceridade de 

sua disposição e a disponibilidade de suas condições para atendê-las ou com elas 

negociar. Pergunte-se, pois, a alunos e alunas da EJA: o que motiva o seu próprio 

investimento na Educação do adulto que é ele mesmo? (FONSECA, 2007a, p. 47). 

 

Nessa perspectiva, a autora argumenta que os alunos da Educação de Jovens e Adultos 

retornam às salas de aula por perceberem-se pressionados pelas demandas do mercado de 

trabalho, que valoriza o saber institucional, mas também pelo desejo, já que não tiveram essa 

oportunidade antes, ou simplesmente, pela consciência de conquistar seus direitos. Por isso, é 

necessário que a Educação de Jovens e Adultos considere a necessidade, o desejo e o direito 

manifestados nos discursos dos alunos, para pautar suas ações educativas nesse campo 

(FONSECA, 2007a).   

Em relação ao ensino da Matemática na Educação de Jovens e Adultos, considerando 

a natureza e trajetória do público a ser atendido, nossa caracterização da Educação 

Matemática, vai ao encontro daquela defendida por Fonseca (2007a, p. 11-12),  

 

[...] não como uma modalidade de oferta de Educação Básica ou Profissional, mas 

como uma ação pedagógica que tem um público específico, definido também por 

sua faixa etária, mas principalmente por uma identidade delineada por traços de 

exclusão sociocultural. 

 

Ainda, quanto ao caráter social e político do público da Educação de Jovens e Adultos, 

segundo Fonseca (2007a, p. 14), 

 

[...] quando falamos em Educação Matemática de Jovens e Adultos, [...] estamos 

falando de uma ação educativa dirigida a um sujeito de escolarização básica 

incompleta ou jamais iniciada e que acorre aos bancos escolares na idade adulta ou 

na juventude. A interrupção ou o impedimento de sua trajetória escolar não lhe 

ocorre, apenas como um episódio isolado de não-acesso a um serviço, mas num 

contexto mais amplo de exclusão social e cultural, e que, em grande medida, 

condicionará também as possibilidades de re-inclusão que se forjarão nessa nova (ou 

primeira) oportunidade de escolarização.      
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Nesse sentido, ao compreender a Matemática como uma expressão política e também 

cultural, a especificidade na Educação Matemática de Jovens e Adultos e, a possibilidade de 

um ensino sob um enfoque sociopolítico e cultural, o pensamento pedagógico de Paulo Freire 

tendo por base seus pressupostos, vislumbra uma educação comprometida com a superação 

das condições de opressão e exclusão, na valorização do meio cultural dos educandos como 

início da problematização da realidade, com vistas a alcançar o conhecimento e, assim, a 

mudança real.  

A valorização da cultura, bem como dos saberes da experiência de vida dos 

educandos, é condição que Freire argumenta ser importante para unificar teoria e prática, ação 

e reflexão. Nisso, “[...] o que as experiências de que participamos ontem, como aquelas em 

que nos achamos envolvidos hoje, nos ensinam é que elas não podem ser simplesmente 

transplantadas” (FREIRE, 1978, p. 108). O autor defende que as experiências são válidas na 

medida em que forem exploradas, discutidas e compreendidas criticamente levando-se em 

consideração os contextos onde ocorrem, e não simplesmente inseridas num contexto 

qualquer, sem considerar a experiência vivida pelas pessoas que dele fazem parte. Essa 

afirmação de Freire denuncia uma pretensa universalidade das teorias pedagógicas.  

Há, portanto, que se considerar as especificidades próprias de cada grupo de alunos na 

Educação de Jovens e Adultos. Eles estão imersos em um meio cultural e carregam saberes 

que foram moldados em decorrência disso. Nas aulas para esse público, Fonseca tem 

percebido que: 

 

Os modos de matematicar dos alunos da EJA constituem e refletem sua identidade 

sociocultural, que, a despeito das diversidades das histórias individuais, é tecida na 

experiência das possibilidades, das responsabilidades, das angústias e até de um quê 

de nostalgia, próprios da vida adulta (FONSECA, 2007b, p. 235, grifo da autora).  

 

Para a autora, os modos de matematicar configuram-se coletivamente e são 

construídos como parte de uma “memória semântica” que é compartilhada entre os membros 

de um grupo, no caso, os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, para organizar suas 

estratégias de resolver problemas como, contar, medir, comparar e analisar, que refletem os 

modos de ver, pensar e fazer a Matemática. É, também, um conjunto de práticas aprendidas 

como forma de enfrentamento das demandas oriundas do seu meio social, como tirar 

conclusões seguras, claras e objetivas sobre situações vividas por eles. Na problematização 

das situações, alcançar a conscientização para uma ação coordenada e eficaz na resolução dos 
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problemas como forma de refletir, organizar e analisar matematicamente uma situação e, 

assim construir conceitos e procedimentos para resolvê-los.  

Diante do exposto, entendemos que os sujeitos jovens e adultos se inter-relacionam e 

se relacionam continuamente através de situações do seu cotidiano. Essas situações 

demandam explicações, discussões, análises críticas e decisões acerca dos problemas 

inerentes à sociedade em que vivemos. Até mesmo determinadas situações corriqueiras, 

trazidas pelos alunos no cotidiano das aulas de Matemática, permitem momentos 

particularmente férteis de construção de significados. Isto é, “a natureza do conhecimento 

matemático [...] pode proporcionar experiências de significação passíveis de serem não 

apenas vivenciadas, mas também apreciadas pelo aprendiz” (FONSECA, 2007a, p. 25).   

Acreditamos, desse modo, que o ensino de Matemática na Educação de Jovens e 

Adultos, considerando as especificidades próprias dessa modalidade, pode ser pensado com 

base nos pressupostos freireanos, de maneira a poder contribuir para valorizar e reconhecer os 

saberes de vida dos educandos e, tornar possível sua conscientização, a partir de elementos 

colhidos na sua própria realidade e problematizados em meio aos conteúdos matemáticos.   

 

 

2.3 A Formação do Professor da Educação de Jovens e Adultos na Perspectiva 

Freireana: Uma Possibilidade à Educação Matemática 

 

 

Ao discutirmos formação docente para a Educação de Jovens e Adultos, pretendemos 

ampliar as discussões sobre a formação inicial e continuada dos professores que atuam nessa 

modalidade de ensino, articulando-as com visões de autores que discutem o processo de 

formação numa perspectiva crítica, a fim de compreendermos como os pressupostos 

freireanos podem contribuir com uma Educação Matemática declaradamente voltada a 

emancipação das pessoas.   

Para refletirmos sobre as contribuições do pensamento freireano na formação do 

professor, consideramos necessário compreendermos a relação político-pedagógica, enquanto 

uma categoria fundante, da formação na perspectiva freireana. Conforme Scocuglia (2006, p. 

97), a relação político-pedagógica nos escritos de Freire surge como fio condutor do seu 

pensamento: “Isto se dá na medida em que o autor percebe a inseparabilidade do ato político e 

do ato pedagógico-educativo”. Um não se reduz ao outro, antes sim, há uma relação de 

reciprocidade.  
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Em Gadotti, Freire e Guimarães (2001, p. 25-26), encontramos o quanto o político está 

presente no ato educativo, quando os autores afirmam que “é impossível dissociar da tarefa 

pedagógica o político”.  

Na prática educativa, portanto, o pedagógico está impregnado do político, na qual o 

professor, como mediador exerce um papel importante nesse processo. Para Saviani (2006, p. 

88), “[...] a importância política da educação reside na sua função de socialização do 

conhecimento”. Desse modo, compete ao professor definir os contornos de sua prática em 

função da sua opção política. Para isso, é necessária a assunção da politicidade na sua prática. 

A politicidade é vista em Freire (2001) como uma premissa necessária à negação do 

autoritarismo, à percepção da educação como ato político, a serviço da humanização, no 

desvelamento da realidade pelo diálogo sincero e responsável. Não é, pois, suficiente 

verbalizar que a educação é um ato político e esse, por seu turno, é educativo. É necessário 

assumir e viver a politicidade da educação em todos os momentos da prática educativa. 

Na busca por definir sua prática como também política, o professor problematizador, 

demonstra sensibilidade na percepção das especificidades dos contextos, consequentemente, 

faz uso de metodologias diferenciadas para atender tais especificidades, despertando a 

curiosidade crítica do educando pela instigação e persistência. Como afirma Freire (2001, p. 

24-25), “quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender tanto mais se constrói e 

desenvolve o que venho chamando „curiosidade epistemológica‟ sem a qual não alcançamos o 

conhecimento cabal do objeto”.   

Nesse empreendimento, na prática educativa, o professor problematizador torna o 

pedagógico mais político, através de questionamentos e reflexões que auxiliam o 

desnudamento das questões sociais, políticas e econômicas. Tornar o político mais 

pedagógico significa, pelo diálogo e prática, chegar ao convencimento de que a transformação 

é possível e necessária para se alcançar a autonomia e a emancipação das pessoas. 

Nesse sentido, a prática docente não pode prescindir do movimento dialético entre o 

fazer e o pensar sobre o fazer. Como alerta Freire (2005, p. 106), “o contexto teórico, 

formador, não pode jamais, [...], transformar-se num contexto de puro fazer. Ele é, pelo 

contrário, contexto de que-fazer, de práxis, quer dizer de prática e de teoria.” Nesse 

pensamento, Imbernón (2011, p. 51) ressalta que o conceito de formação que era  

fundamentado apenas na teoria evoluiu para “um conceito de formação que consiste em 

descobrir , organizar, fundamentar, revisar e construir teoria. [...] Esse conceito parte da base 

de que o profissional de educação é construtor de conhecimento pedagógico”.  
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A percepção do professor como construtor de conhecimento em torno de sua prática, 

supera o interesse estritamente técnico aplicado ao conhecimento profissional, que o tem 

como “um instrumento mecânico e isolado de aplicação e reprodução, dotado apenas de 

competências de aplicação técnica” (IMBERNÓN, 2011, p. 54). Nessa perspectiva, a 

formação do professor precisa contemplar aspectos que lhe disponibilize não apenas o 

conhecimento técnico, como também habilidades e atitudes para gerir a dinâmica pedagógica 

a base da reflexão sobre a sua prática. 

Assim, nos contextos de formação de professores, a relação dialética entre prática e 

teoria necessita de incondicional vivência, de modo a termos profissionais comprometidos e 

questionadores, que almejam a transformação e emancipação social. É necessário que a 

prática educativa tenha como referência seus contextos, a fim de que se possa articular e 

traduzir os novos saberes em novas práticas.  

Nesse sentido, Marcelo García (1999, p. 137) usa o conceito “desenvolvimento 

profissional de professores” por entender ser “uma abordagem na formação de professores 

que valorize o seu caráter contextual, organizacional e orientado para a mudança”. O autor 

compreende que o uso desse conceito acentua mais claramente a concepção de profissional do 

ensino e que o termo desenvolvimento sugere evolução e continuidade, rompendo com a 

tradicional justaposição entre formação inicial e continuada. Dessa forma, entende a escola, 

com todas as suas relações, como a unidade básica para mudar e melhorar o ensino, inclusive, 

ela “deve ter autonomia para organizar o currículo, os espaços e os tempos segundo as 

necessidades identificadas pelos próprios professores” (MARCELO GARCÍA, 1999, p. 142). 

Entretanto, Marcelo García (2009, p. 7) reitera que tal conceito de desenvolvimento 

profissional sofreu alterações na última década, devido à evolução na compreensão de como 

ocorrem os processos de aprender a ensinar, sendo considerado como “um processo a longo 

prazo, no qual se integram diferentes tipos de oportunidades e experiências planificadas 

sistematicamente para promover o crescimento e o desenvolvimento profissional”. 

Desse modo, o conceito enfoca o caráter intencional envolvido nos processos de 

desenvolvimento profissional e a necessidade do planejamento das ações, de modo que esses 

processos conduzam a mudança, numa atitude intencional e planejada de atividades e 

experiências que possam promover o desenvolvimento profissional dos docentes, visando 

atingir a qualidade do ensino e, consequente qualidade da aprendizagem dos alunos.  

 Ao referir-se a desenvolvimento, Marcelo García (1999) se posiciona ao lado de uma 

formação permanente do professor. Em Freire (2013, p. 57), esse tipo de formação implica a 

compreensão de que o homem é inconcluso e está em permanente movimento de procura, 
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sendo que “este é um saber fundante da nossa prática educativa, da formação docente, o da 

inconclusão assumida”. Nesse sentido, formação permanente confere uma dimensão de 

continuidade ao processo de formação, que corresponde às necessidades e demandas oriundas 

da prática educativa.  

  Outra característica que é básica do pensamento freireano é a humanização da prática 

pedagógica. D‟Ambrosio (2012, p. 13) destaca que o contexto de formação de professores 

“deve ter como objetivo maior a mensagem de que o conhecimento é importante, mas deve 

estar subordinado a uma profunda responsabilidade de humanidade, que é a verdadeira missão 

do educador”. Referindo-se ao ensino da Matemática, o autor defende que o educador 

matemático deve utilizar seus conhecimentos matemáticos para realizar a missão de educador, 

compreendendo que o aluno é mais importante que programas e conteúdos. 

 Continuando, o autor afirma que, para ser um bom professor, é necessário dedicação, 

preocupação com o próximo e amor num sentido amplo. Essa afirmação sublinha a ação 

política vista em Freire (2013) a qual D‟Ambrosio (2012) se refere como sendo uma 

responsabilidade que vai além da disciplina específica. Tal ação política é vista pelo autor 

como a preparação para a cidadania, porquanto, “em matemática há muita incompreensão a 

esse respeito. Muitos perguntam o que seria em matemática uma dimensão política. E ainda 

muitos defendem ser a matemática independente do contexto cultural” (D‟AMBROSIO, 

2012, p. 80). 

 Como preparação para a cidadania, D‟Ambrosio (2012) questiona o ensino de 

Matemática nos diversos grupos culturais, como para educandos pobres trabalhadores e 

adultos. No contexto da Educação de Jovens e Adultos, as especificidades próprias dessa 

modalidade requerem um trabalho responsável e pautado no diálogo acerca dos problemas 

sociais por eles enfrentados.  

Tais especificidades, como a idade, as experiências de vida, a motivação para os 

estudos, o mercado de trabalho, provocam o professor a assumir uma postura reflexiva diante 

de sua ação pedagógica, a fim de garantir uma educação que, além de desenvolver outros 

aspectos inerentes ao ato de educar, possa “preparar cidadãos capazes de entender o mundo, 

seu país, sua realidade e transformá-los positivamente”, (LIBÂNEO, 2005, p. 118) ocorrência 

que requer uma formação de professores que contemple aspectos políticos. 

 Por isso, entender o caráter político que perpassa a Educação de Jovens e Adultos 

significa considerar na ação educativa: as condições reais de vida dessas pessoas na luta pela 

garantia de direitos sociais, direitos básicos como educação, trabalho, segurança, transporte, 

saúde e moradia; o novo modelo de produção e de organização do trabalho; o espaço da 
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escola como um espaço também de socialização e de construção de identidade do jovem; a 

faixa etária das pessoas atendidas nessa modalidade de educação (jovens, adultos e idosos) e 

seus respectivos processos de construção de conhecimento e aprendizagem. 

 Contudo, pesquisas (HADDAD; DI PIERRO 2000; HADDAD, 2002) reconhecem as 

dificuldades enfrentadas pelos professores em suas práticas na Educação de Jovens e Adultos 

e evidenciam a necessidade de uma preparação específica para o trabalho nessa modalidade.  

Consoante Haddad (2000, p. 15),  

 

[...] as pesquisas sobre a temática do professor da EJA reafirmam a existência ainda 

hoje de um preconceito sobre esse campo de trabalho, considerado como campo de 

segunda linha. [...] Esse é um desafio que precisa ser enfrentado em qualquer 

proposta de EJA, sobretudo reconhecendo o direito à especificidade que esta 

modalidade de educação tem. 

  

Corroborando com tais considerações, Cunha Júnior (2012) defende que as propostas 

de formação de professores para atuarem na Educação de Jovens e Adultos devem considerar 

que essa modalidade de ensino apresenta uma característica multifacetada, que atende, em sua 

maioria, populações marginalizadas, de zona rural e urbana, além de populações 

discriminadas, tais como os povos indígenas, as mulheres e as minorias étnicas. Nesse 

sentido, tal modalidade tende a assumir uma dimensão própria devido a sua relação com 

populações com essas características. 

 A formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos, de acordo Ribeiro 

(1999), exige investimento em uma sólida formação inicial e continuada. A autora, consciente 

dos desafios que envolvem essa modalidade, destaca que as transformações necessárias nesse 

campo demandam a profissionalização dessa área, bem como os saberes referentes a essa 

modalidade façam parte do currículo dos educadores da Educação Básica. Nessa mesma 

vertente, Moura (2005, p.100) adverte ser necessária a articulação entre “saberes gerais e 

específicos numa relação teoria-prática”, opondo-se ao modelo vigente de cursos aligeirados e 

descontínuos, sem consistência teórica e metodológica, costumeiramente promovidos pelas 

redes estaduais e municipais de ensino para os professores que atuam nessa modalidade. 

 Assim, temos uma lacuna na formação de professores para atuarem na Educação de 

Jovens e Adultos, seja na formação inicial, nos cursos de licenciatura, ou na formação 

continuada oferecida conforme nos apresenta Moura (2005). Na formação inicial, conforme 

Cunha Júnior (2012, p. 60), “os currículos das licenciaturas, em sua maioria, não contemplam 

essa modalidade de educação” e a formação continuada ou em serviço prevista no art. 67, 



59 

inciso II da LDBEN nº 9.394/96 também “é proposta na perspectiva da criança e do 

adolescente” (CUNHA JÚNIOR, 2012, p. 60). 

 Uma formação de professores em nível da Educação de Jovens e Adultos é discutida 

por Fonseca (2007a). A autora considera como valores fundamentais aos professores na 

Educação Matemática para essa modalidade de ensino, a honestidade, o compromisso e o 

entusiasmo, que remete a três dimensões da formação do educador matemático de jovens e 

adultos: “a intimidade com a Matemática; sua sensibilidade para as especificidades da vida 

adulta; e sua consciência política” (FONSECA, 2007a, p. 55). 

  A intimidade com a Matemática permite que os educadores “reconheçam a 

Matemática que seus alunos sabem e utilizam, ainda que não se apresente em seu formato 

escolarizado” (FONSECA, 2007a, p. 56-57). Ainda, segundo a autora, as estratégias utilizadas 

pelos alunos ao significar os saberes matemáticos em situações de aprendizagem pressupõe 

uma intimidade com a Matemática que vai além da execução de algoritmos. É necessário um 

conhecimento em que “se explicitem intenções, marcas culturais, relações de poder” 

(FONSECA, 2007a, p. 57). Para a autora, tal intimidade é consequência de uma formação de 

qualidade e de uma vontade pessoal do educador em visitar sua prática e, se necessário, mudar 

suas convicções. 

 As especificidades da vida adulta precisam ser trazidas no bojo da formação de 

professores para essa modalidade de ensino. Fonseca (2007a) alerta que os educadores devem 

ser orientados quanto ao conhecimento dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, não 

somente como indivíduos, mas também como grupo social e quanto às formas de trabalho que 

serão adotadas no decorrer do curso, considerando suas trajetórias e saberes experienciais.  

 Compreender que a Educação de Jovens e Adultos é um direito do cidadão, uma 

possibilidade de realização pessoal e uma necessidade da sociedade, impele os educadores, no 

campo da ética e cidadania, a lutarem por uma formação consistente e preocupada. Além 

disso, instiga-os “a esforçarem-se no reconhecimento e na análise das características e 

demandas próprias do público que atendem e a pautarem esse atendimento numa constante 

negociação com essas características e demandas” (FONSECA, 2007a, p. 64). Tais ações 

compreendem a consciência política do educador, conforme nos alerta Freire (2005, p. 28), 

“A responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o dever de se 

preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua atividade docente”.  

Os pressupostos freireanos, como a dialogicidade, a problematização, temas geradores 

e leitura de mundo oferecem uma orientação teórico-metodológica para a formação do 

professor numa perspectiva político pedagógica, constituindo-se num referencial para o 
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repensar da  formação  do  docente  na Educação de Jovens e Adultos, convidando-nos  a  sair  

da  curiosidade ingênua  e  adentrar  na  curiosidade epistemológica,  com o intuito de  que  

passemos  a  compreender a  prática  pedagógica  em  sua politicidade e historicidade. 

No capítulo seguinte vamos apresentar e descrever o contexto investigado e a 

perspectiva metodológica escolhida para a realização da pesquisa. 
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3 EM DIREÇÃO AO CONTEXTO INVESTIGADO: PERSPECTIVAS 

METODOLÓGICAS 

 

 

Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não 

aprendo nem ensino. A educação necessita tanto de formação técnica e científica 

como de sonhos e utopias.  

Paulo Freire, 2013. 

 

 

Neste capítulo, apresentaremos as perspectivas metodológicas que nos permitiu 

analisar e descrever como, e em quais situações, pressupostos freireanos presentes na 

Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) do município de Vitória da 

Conquista – BA influenciam a prática pedagógica de professores que lecionam Matemática.  

Para tanto, estivemos conscientes de que o pesquisador precisa se desvencilhar do 

velho paradigma de ciência, que a tem como única capaz de produzir um conhecimento 

válido, e compreender que “há muitas formas de conhecimento, tantas quantas as práticas 

sociais que as geram e as sustentam” (SANTOS, 1995, p. 328). Foi essa superação de 

paradigmas que nos possibilitou a percepção dos elementos freireanos articulados às 

concepções dos professores, os espaços e a forma como são construídos (ou explicitados), 

reconhecendo a relação desses com seus próprios discursos.  

Assim, posicionamo-nos ao lado de uma abordagem qualitativa, a etnopesquisa, como 

opção teórica e epistemológica a fundamentar a realização desta pesquisa, o que coaduna com 

os princípios que a nortearam, tais como o desprendimento do pesquisador dos seus 

preconceitos, a importância e a necessidade de os atores sociais
19

 pensarem sobre as suas 

experiências e explicitarem a partir de sua realidade “o compreendido, o interpretado e o 

comunicado” (MACEDO, 2010, p.15).  A importância da escolha da abordagem qualitativa, 

frente à temática da pesquisa, é justificada por se tratar de “[...] uma metodologia de 

investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das 

percepções pessoais” (BOGDAN; BIKLEN, 2006, p.11). 

A abordagem qualitativa, também, denominada por alguns pesquisadores como 

naturalística, surgiu na área das ciências sociais na transição do século XIX para o século XX 

                                                           
19

 Para Macedo (2010), os participantes de um grupo social são co-construtores de conhecimentos, de diferenças 

e de processos identitários, sendo assim, percebidos como estruturantes em meio às estruturas que 

reflexivamente os configuram. São assim chamados atores sociais na tradição da etnopesquisa.   

Os atores sociais nesta pesquisa foram os professores de Matemática, alunos e coordenadores.   
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e “é focalizada no indivíduo, com toda a sua complexidade, e na sua inserção e interação com 

o ambiente sociocultural e natural” (D‟AMBROSIO, 2012, p. 93). 

Nesse sentido, uma etnopesquisa é uma pesquisa de natureza qualitativa, visando 

compreender e explicitar a realidade humana tal qual como é vivida em suas diferentes 

perspectivas. 

A importância da escolha da etnopesquisa frente à temática deste estudo é relevante, 

pois:  

 

[...] ao estudarmos as realidades sociais, não estamos lidando com uma realidade 

formada por fatos brutos, lidamos com uma realidade constituída por pessoas que se 

relacionam por meio de práticas que recebem identificação e significado pela 

linguagem usada para descrevê-las, invocá-las e executá-las; daí o interesse pelas 

especificidades qualitativas da vida humana (MACEDO, 2010, p. 11). 

 

Destarte, percebemos que o desenvolver de uma etnopesquisa exige do 

etno/pesquisador o delineamento de um caminho que o leve a descrever, interpretar e 

compreender o outro. Suas ações cotidianas, o fazer do outro, são analisadas como 

fundamentais na investigação. 

Tivemos como objeto de estudo a circundar a realização desta investigação, os 

pressupostos freireanos presentes nas práticas pedagógicas dos professores que lecionam 

Matemática na Educação de Jovens e Adultos. Entendemos que a trajetória de investigação 

adotada neste estudo, seguiu uma orientação definida não apenas pelo objeto de estudo, como 

também pelo percurso escolhido na busca por responder a questão de pesquisa.  

 Desse modo, o estudo foi desenvolvido com professores que lecionam Matemática 

para o segmento II da Educação de Jovens e Adultos em escolas da rede municipal da cidade 

de Vitória da Conquista – BA. Em visita realizada à Secretaria Municipal de Educação, fomos 

à sala do núcleo pedagógico, composto de coordenadores nas diversas áreas específicas do 

conhecimento, e conversamos com a coordenadora da área de Ciências Exatas e Naturais, a 

fim de buscarmos informações sobre a realização da formação continuada (conhecida como 

Atividades Complementares – AC) dos professores que lecionam Matemática na Educação de 

Jovens e Adultos. Apresentamos a proposta da pesquisa e fomos bem atendidos, recebendo as 

informações acerca das datas e locais das atividades de formação, além da aceitação de nossa 

observação e permissão da gravação, em áudio, dessas reuniões.  

 Uma vez estabelecido o grupo, ocorreram às etapas de desenvolvimento da pesquisa 

para coleta e registro dos dados, tais como:  
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(1) Análise Documental:  

 Foi analisada a Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2007), desenvolvida pela Secretaria de Educação do município de Vitória da 

Conquista – BA, com o intuito de identificarmos quais os pressupostos freireanos estão 

presentes no documento; 

Para a realização da análise documental, fizemos a leitura do texto da proposta 

pedagógica do município para a Educação de Jovens e Adultos, implantada em 2007 para as 

escolas da zona urbana, e elencamos os eixos para análise, considerando os pressupostos 

teóricos de Paulo Freire. A proposta contempla todas as áreas do conhecimento que são 

estudadas nessa modalidade de ensino, entretanto, nossa opção foi analisar o que trata do 

ensino de Matemática: a perspectiva teórica; aspectos pedagógicos como – metodologia, 

currículo e avaliação, tendo como finalidade pensar a formação social e política do educando. 

 

(2) Participação dos Encontros de Formação Continuada: 

 Os encontros da formação continuada referem-se às atividades complementares, que 

aconteceram mensalmente e de presença obrigatória para os professores da rede municipal de 

ensino. Para a modalidade da Educação de Jovens e Adultos, há dois momentos distintos: um 

que se refere à Educação de Jovens e Adultos no contexto rural e outro no contexto urbano. 

Para essa pesquisa, interessa-nos o contexto urbano.   

 Os encontros da formação acontecem em salas da própria Secretaria de Educação 

municipal ou, em locais previamente divulgados nas escolas. Para os professores que 

lecionam Matemática na Educação de Jovens e Adultos acontecem às quartas-feiras no 

período noturno. Participamos de 04 (quatro) encontros de formação, a fim de 

compreendermos como os pressupostos freireanos identificados na proposta estavam sendo 

discutidos nos momentos de formação.  

   A equipe formadora é composta por professores licenciados nas diversas áreas do 

conhecimento, e nos encontros da área de Matemática, os coordenadores possuem licenciatura 

em Matemática.   

 Nesses encontros, foram discutidos conteúdos pedagógicos relacionados à formação 

do professor para a Educação de Jovens e Adultos, como também conteúdos de Matemática 

como orientação para o trabalho nessa modalidade.  

 A metodologia utilizada nas discussões de que participamos foi organizada através de 

palestras, divulgação de material com relação à Educação de Jovens e Adultos, oficinas, 
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minicursos, debates e filmes com metodologias e abordagens diversificadas para o ensino dos 

conteúdos matemáticos.   

 A rede municipal dispõe de 26 (vinte e seis) professores que lecionam Matemática e 

atuam nessa modalidade na zona urbana, porém, nem todos frequentam com assiduidade os 

encontros da formação continuada.  

 Esses 04 (quatro) encontros de que participamos foram gravados em áudio, com a 

permissão dos professores e coordenadores ao assinarem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE
20

 (Apêndices, p. 230). Fomos bem recebidos, como também a proposta 

da pesquisa. Nessa observação, participamos como integrantes da equipe de professores dessa 

rede municipal. Desse modo, compartilhamos das discussões suscitadas pela coordenação e 

demais atividades desenvolvidas no grupo. Após o agendamento das observações, fizemos 

uma visita prévia às unidades escolares onde cada professor pesquisado leciona e 

apresentamos à direção e à coordenação os objetivos da pesquisa e a instituição a ela 

vinculada (UESC) 
21

. 

 

(3) Observação da Prática Pedagógica:  

Para a realização da observação da prática pedagógica dos professores na Educação de 

Jovens e Adultos elaboramos fichas semiestruturadas (Apêndices, p. 232), a fim de 

acompanharmos o desenvolvimento da aula em seus diversos aspectos, tais como: a 

problematização do conteúdo;  as temáticas significativas que envolvem o conteúdo 

matemático trabalhado e como o professor mediatiza, através do diálogo, a leitura de mundo 

dos educandos com o conteúdo trabalhado.   

O objetivo da observação da prática pedagógica desenvolvida pelos professores 

sujeitos da pesquisa foi para compreendermos como os pressupostos freireanos influenciam a 

organização do trabalho pedagógico desses professores na Educação de Jovens e Adultos.  

A observação permitiu-nos chegar mais perto da perspectiva dos professores, ademais, 

à medida em que acompanhamos in loco suas experiências, pudemos tentar apreender a sua 

visão de mundo, ou seja, o significado que eles atribuem à realidade que os cerca e às suas 

próprias ações (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

                                                           
20

 Projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UESC, conforme 

processo nº 307.131 de 12 de junho de 2013.  
21

 Instituição em que realizo os estudos de pós-graduação – Mestrado em Educação Matemática. 
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Solicitamos a assinatura da carta de anuência para darmos início às atividades de 

observação e ouvimos da direção e coordenação das escolas as principais dificuldades 

enfrentadas pelo ensino noturno.   

Especificamos, a seguir, como fomos recebidos nas três escolas onde observamos, 

além de algumas de suas características, como as principais dificuldades dos educandos, 

número de educandos matriculados no segmento II e da existência, ou não, de um 

coordenador para a Educação de Jovens e Adultos.  

 

(A) Escola 1 (Helena e Iza) 

Fomos recebidos pela direção, coordenação e funcionários. A direção mostrou-se 

disposta a colaborar e nos relatou alguns problemas de ordem administrativa e pedagógica que 

a escola vem enfrentando. Dentre eles: (a) a dificuldade em gerir a escola no turno noturno 

devido à questão da indisciplina de alguns educandos; (b) a dificuldade em encontrar uma 

equipe que aceite trabalhar no turno noturno devido à violência no bairro e entre os 

educandos; e (c) o alto índice de evasão para esse turno que, segundo a direção, é justificada 

devido ao problema da violência no bairro e da dificuldade em acompanhar os conteúdos.   

Diante das condições apresentadas, a coordenação nos informou que, no primeiro 

semestre letivo, foi trabalhado o projeto “Cidadania”, de modo interdisciplinar e com 

atividades voltadas às questões que são problemas para o bairro. 

 Nessa escola, ainda não foi implantado o ensino da Educação de Jovens e Adultos de 

forma bimodular
22

 e duração de dois anos, conforme Resolução nº 039/2012 (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2012), do Conselho Municipal de Educação
23

. Desse modo, o ensino para essa 

modalidade nessa instituição de ensino, ainda, estava organizado de acordo a Resolução nº 

016/98 (VITÓRIA DA CONQUISTA, 1998), do Conselho Municipal de Educação
24

, que 

prevê a organização da rede municipal, para essa modalidade, organizada em dois 

segmentos
25

 com duração de quatro anos.   

                                                           
22

 A resolução nº 039/2012 estabelece que o Segmento II, da Educação de Jovens e Adultos, correspondente à 

escolaridade dos quatro últimos anos do Ensino Fundamental, terá a duração de dois anos e funcionará de forma 

bimodular, organizado em: Módulo I (6° e 7° anos do Ensino Fundamental) e Módulo II (8° e 9° anos do Ensino 

Fundamental).  
23

Essa resolução teve seu conteúdo discutido no Capítulo 2, que trata da Educação de Jovens e Adultos no 

Contexto de Pesquisa. 
24

 Essa resolução teve seu conteúdo discutido no Capítulo 2, que trata da Educação de Jovens e Adultos no 

Contexto de Pesquisa. 
25

 A resolução nº 016/1998 estabelece que o Segmento II, da Educação de Jovens e Adultos, correspondente à 

escolaridade dos quatro últimos anos do Ensino Fundamental, terá a duração de quatro anos e funcionará na 

estrutura de módulos. “As classes moduladas favorecem o avanço do aluno, possibilitando a conclusão de cada 
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 A Secretária da escola explicou que a escola oferece o segmento II da Educação de 

Jovens e Adultos distribuído em quatro turmas – Módulos: I, II, III e IV, com dois professores 

que lecionam Matemática, lotados na rede municipal e com coordenação própria para essa 

modalidade. A quantidade de educandos matriculados no segmento II é de 84 (oitenta e 

quatro) educandos, sendo frequentes apenas 51 (cinquenta e um). 

  Seguem as impressões acerca das turmas observadas: 

(a) Turmas de Helena:  

As turmas observadas eram compostas por educandos que frequentavam os módulos 

III e IV.  

No módulo III, estavam matriculados 22 (vinte e dois) educandos, contudo, apenas 14 

(catorze) eram frequentes. Era uma turma mais adulta, com apenas 05 (cinco) educandos com 

idades abaixo dos 20 (vinte) anos. Os demais estavam numa faixa etária entre 20 (vinte) e 49 

(quarenta e nove) anos.  

Helena e os educandos mantiveram uma relação de amizade e respeito e houve, 

também, uma relação de companheirismos entre os educandos, se ajudando e motivando nas 

atividades propostas, apesar de um clima de cansaço que se estabelecia na turma, 

provavelmente devido à intensa jornada diária de trabalho.  

Ela esclareceu que muitos educandos vêm diretamente do trabalho para a escola e lhes 

resta pouco tempo para dedicação aos estudos. As aulas, pelo horário regulamentar, iniciam às 

19h. Contudo, devido ao horário que saem do trabalho, a maioria dos educandos não consegue 

chegar à escola neste horário. A merenda começava a ser servida às 18h40min, no entanto, 

como não chegavam no horário, às 19h, ainda estavam merendando, o que atrasava, em 

média, dez minutos o início da aula.   

Os educandos sentavam-se dispostos em semicírculo e, dessa forma, Helena podia 

aproximar-se mais facilmente deles. Faz isso com muita frequência observando as anotações 

feitas nos cadernos e esclarecendo as dúvidas que surgiam no decorrer das aulas. Helena foi 

firme em alguns momentos, principalmente quando cobrava o cumprimento das atividades ou 

quando percebia alguns educandos dispersos durante a aula. Todavia, usava, também, certa 

brandura na voz ao solicitar a participação do grupo e o envolvimento nas atividades 

propostas.   

No módulo IV estavam matriculados 19 (dezenove) educandos, sendo que 12 (doze) 

deles eram frequentes. A idade dos educandos dessa turma estava entre 16 (dezesseis) e 33 

                                                                                                                                                                                     
Segmento em até dois anos letivos” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 21). Assim, o Segmento II está 

organizado em: Módulo I (6° ano EF), Módulo II (7° ano EF). Módulo III (8° ano EF) e Módulo IV (9° ano EF).  
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(trinta e três) anos. Era uma turma mais jovem e, também, revelava certa preocupação com a 

aprendizagem do conteúdo matemático. Para Helena, muitos educandos manifestavam o 

desejo em prosseguir os estudos e fazer um curso profissionalizante. Segundo ela, por conta 

disso, cumprem pontualmente com as atividades propostas e questionam quando não 

entendem o modo como foi resolvido o exercício.  

Nesta turma, havia o problema do atraso da primeira aula por conta do horário de 

chegada dos educandos. Muitos deles trabalhavam no comércio da cidade e saíam do trabalho 

diretamente para a escola. Os educandos sentavam-se dispersos pela sala, alguns em dupla e 

participavam das aulas questionando quanto à forma de resolução das questões propostas.  

Alguns com maior dificuldade em compreender o conteúdo matemático estudado, 

eram ajudados por outros que tinham mais facilidade. Helena procurava usar uma linguagem 

mais próxima do vocabulário dos educandos, evitando o uso de termos técnicos da área. 

Explicou-nos que, assim, acredita estar facilitando o entendimento para os educandos, como 

também se aproximando da realidade local e valorizando suas raízes culturais.  

(b) Turmas de Iza: 

 Observamos as turmas que frequentavam os módulos I e II.   

 A turma do módulo I possuía 20 (vinte) educandos matriculados, porém, somente 13 

(treze) frequentavam regularmente as aulas. Era uma turma jovem. A maioria dos educandos 

estava numa faixa etária entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos. Somente uma senhora com 

53 (cinquenta e três anos) e outro com 38 (trinta e oito) anos. 

 Os educandos sentavam-se espalhados pelo espaço da sala. Alguns em duplas 

conversavam durante a aula. A fim de buscar a atenção desses educandos, ela questionava e 

pedia ajuda para resolver as questões sobre os conteúdos de Matemática. Ia até eles; pedia 

para que abrissem os cadernos e mostrassem como se fazia para resolver os problemas 

matemáticos propostos. Alguns deles atendiam ao pedido e a aula começava.  

 Nesta turma, as aulas de Iza não estavam organizadas nos primeiros horários do turno 

noturno. Desse modo, não houve atraso para o início da aula, como nas turmas de Helena, que 

atuava na mesma escola. O problema do horário da turma do módulo I é a saída. Pelo horário 

regulamentar as aulas acabavam às 22h. Os educandos sempre relutavam quanto ao horário, 

pedindo pra sair minutos antes.  

 Iza nos explica que reclamam do cansaço, pela longa jornada de trabalho diária e, 

também, como presenciamos algumas vezes, quando há brigas de gangues numa comunidade 

vizinha ao bairro da escola, os educandos são liberados às 21h30 por aconselhamento policial.   
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 Na turma do módulo II, frequentavam 12 (doze) educandos dos 23 (vinte e três) 

matriculados. Também, é uma turma mais jovem, com idades entre 17 (dezessete) e 25 (vinte 

e cinco) anos.  

 Os educandos sentavam-se em semicírculo e demonstravam companheirismo com os 

colegas, ajudando na resolução das atividades e motivando quando algum deles estava 

desanimado com o rendimento em determinado conteúdo. Era uma turma questionadora e 

participante. Dela, fazia parte o representante discente frente ao conselho escolar
26

.  

 Iza manteve um bom relacionamento com a turma do módulo II. Houve um clima 

amigável no transcorrer das aulas e a turma correspondia participando efetivamente das 

atividades propostas. Muitos questionamentos surgiam durante a explicação e foram 

admitidos como fios condutores a novas indagações por parte dele. Assim, foi estabelecida 

uma aula dinâmica, em que todos participavam. 

 Os problemas com o horário de início da primeira aula se mantiveram, tal qual nas 

outras turmas já mencionadas. 

 

(B) Escola 2 (Cláudio) 

Nesta unidade de ensino, fomos recebidos pela vice-direção. Revelou-nos que o maior 

problema é a dificuldade dos educandos em acompanhar os conteúdos trabalhados e há casos 

de alunos, no módulo final do segmento II (módulo IV), que não conseguem fazer a leitura de 

um pequeno texto. Explicou que a escola aderiu à forma de organização bimodular para o 

segmento II. Desse modo, oferece: Módulo I/II com um total de 28 educandos matriculados, 

módulo III/IV, com 26 educandos matriculados e uma turma no módulo IV com 24 

educandos matriculados. Essa única turma no módulo IV é devida a forma de organização, 

com dois anos feitos em apenas um. Daí, os educandos que cursaram o módulo III no ano de 

2012 foram matriculados no módulo IV em 2013, enquanto àqueles que cursaram o módulo II 

foram matriculados no módulo III e IV juntos.  

A escola possuía 02 (dois) professores que lecionavam Matemática, entretanto, apenas 

Cláudio fez parte desta pesquisa. Também, possuía coordenação para a Educação de Jovens e 

Adultos.  

 Foram observadas as turmas que frequentavam os módulos III/ IV e IV.  

                                                           
26

 Órgão criado, nesta escola, com a finalidade de discutir questões de ordem pedagógica e administrativa para 

esta unidade de ensino. Fazem parte: um representante discente, um docente, a secretária e uma representante da 

direção – ou a diretora ou uma das suas duas vices. A coordenadora da Educação de Jovens e Adultos presidia as 

reuniões. 
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 A turma do módulo III/IV possuía 26 (vinte e seis) educandos matriculados, estando 

frequentes às aulas 24 (vinte e quatro) deles. Era uma turma jovem, com idades entre 16 

(dezesseis) e 23 (vinte e três) anos.  Apenas um educando com 35 (trinta e cinco) anos e outro 

com 40 (quarenta) anos.  

 Cláudio explicou-nos que é difícil trabalhar conteúdos de dois módulos em um único 

ano. Segundo ele, os educandos tinham dificuldade em operar com os conceitos algébricos, 

próprios para este módulo e ele fazia escolhas quanto aos conteúdos mais significativos, caso 

contrário, o tempo não era suficiente para cumprir todo o currículo previsto.   

 Os educandos sentavam-se em fileiras e Cláudio acompanhava o andamento das 

atividades pelos cadernos, motivando-os a fazerem as atividades. Mostrava-se preocupado 

com a aprendizagem dos educandos e questionava como encontraram o resultado.  

 A turma era inquieta, mas participava da aula. Demonstrava interesse nos conteúdos e 

em se posicionar nas atividades, apesar de sentirem dificuldades. Segundo Cláudio, duas 

alunas não dominavam operações básicas como a adição e a multiplicação.  

 A turma do módulo IV possuía 24 (vinte e quatro) educandos, sendo frequentes 

21(vinte e um) deles. A turma, em sua maioria, era jovem com idades entre 16 (dezesseis) e 

22 (vinte e dois) anos. Outro grupo possuía idades entre 25 (vinte e cinco) e 41 (quarenta e 

um) anos.  

 Cláudio buscava uma aproximação com os educandos, questionando-os sobre suas 

dificuldades com os conteúdos e atividades propostas, sobre como poderia melhor conduzir a 

aula de modo que todos fossem atendidos em suas dúvidas. Observava os cadernos dos 

educandos acompanhando-os, fazendo perguntas sobre a forma de resolução usada, sobre o 

que já sabiam daquele conteúdo. 

 Os educandos mais jovens eram mais dispersos durante a aula, contudo, participavam 

mais das discussões. O grupo de mais idade reclamava que, às vezes, o barulho não lhes 

permitia concentrar na aula (referindo-se às conversas dos mais jovens). Cláudio acalmava a 

turma e propunha atividades em grupo, para que todos participem. 

 

(C) Escola 3 (Milton)  

A direção da escola nos recebeu e, como nas demais, nos revelou que as dificuldades 

estão na motivação dos educandos para os estudos, devido à violência no bairro e, da mesma 

forma, às dificuldades apresentadas em acompanhar os conteúdos curriculares trabalhados, 

principalmente na disciplina Matemática. Mostrou-se solícita quanto a nossa presença na 

escola e à realização da pesquisa, assinando de prontidão a carta de anuência. Nessa unidade 
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de ensino, as turmas da Educação de Jovens e Adultos, ainda não estavam organizadas 

segundo a nova resolução da Secretaria Municipal de Educação. Desse modo, oferecia o 

segmento II distribuído em quatro módulos: I, II, III e IV. Estavam matriculados 96 (noventa 

e seis) educandos para este segmento, sendo que, desses, 78 (setenta e oito) eram frequentes. 

A escola possuía 02 (dois) professores que lecionavam Matemática e, no momento, estava 

sem coordenação para a Educação de Jovens e Adultos. A coordenadora afastou-se desde o 

mês de julho de 2013 por motivos de saúde e a Secretaria de Educação ainda não havia 

encaminhado outro coordenador.    

 Foram observadas as turmas que frequentavam os módulos I e III. 

 Na turma do módulo I, estavam matriculados 26 (vinte e seis) alunos, mas 

frequentavam regularmente 23 (vinte e três) deles. O perfil era de uma turma jovem, com 

idades variando entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos.  

 Milton nos explica que se tratava de educandos carentes com expectativas para 

encontrar um trabalho e ajudar no orçamento familiar. A maioria trabalhava informalmente, 

lavando carros, vendendo frutas e verduras em barracas, em estacionamentos pagos, em 

oficinas, etc. Segundo o professor, possuíam esperanças de melhoria nas condições de vida e 

manifestavam o desejo em prosseguir os estudos, pois acreditavam que oportunidades de 

empregos estão diretamente relacionadas ao grau de instrução.  

 Era uma turma calma, participativa e, também, questionadora. Milton usava dessa 

qualidade para convidá-los a participarem das aulas, questionava e observava o modo como 

resolviam as questões e convidava-os para irem ao quadro explicar à turma suas impressões 

acerca da melhor resolução.   

 Não houve atrasos para o início da aula. Os educandos merendavam ao mesmo tempo 

em que faziam as atividades.  

 O módulo III possuía 25 (vinte e cinco) educandos matriculados, dos quais 16 

(dezesseis) eram frequentes. Também era uma turma jovem, com idade entre 15 (quinze) e 19 

(dezenove) anos.  

 Havia um clima amigável entre Milton e a turma. Os educandos manifestavam 

respeito entre si e se ajudavam durante as atividades. Também questionavam quanto às 

dúvidas com a resolução. Organizavam-se em semicírculo, de modo a permitir que Milton se 

aproximasse de cada aluno, questionando-os individualmente e buscando seus argumentos e 

propostas para fomentar as discussões.     

Demos início às atividades de observação com grande expectativa quanto à 

explicitação dos pressupostos freireanos na prática pedagógica dos professores observados. 
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Em cada uma das turmas fomos apresentados como um pesquisador da UESC, e que 

estávamos observando os diálogos e a argumentação acerca do trabalho realizado na 

disciplina Matemática. O professor solicitava a todos agirem com naturalidade e não se 

incomodarem com nossa presença na turma. Por isso, sentávamos sempre ao fundo da sala, de 

modo que nossa presença tivesse o mínimo de influência sobre a turma ou perante o 

professor.  

 O período de observação iniciou-se no final do mês de agosto de 2013 e se estendeu 

até o final do mês de outubro do mesmo ano. Não mantivemos uma regularidade de dias da 

semana para a observação em virtude de demandas do próprio calendário do ano letivo da 

rede municipal, com os feriados, também, da realização de assembleias e paralisações dos 

professores da rede municipal, promovidas pelo Sindicato do Magistério Municipal Público – 

SIMMP/VC, entidade de classe que representa a categoria.   

 Para melhor compreensão do universo das escolas municipais que fizeram parte desta 

pesquisa e aderiram à nova modalidade de classe instituída pela Secretaria de Educação sob a 

Resolução n° 039/2012, segue abaixo, no Quadro 1, o resumo dessas informações. 

 

Quadro 1 –  Modalidade de classe das escolas pesquisadas. 
 

Escolas/Professor Modalidade de classe 

Escola 1/ Helena e Iza Modular I, II, III e IV (EF em 04 anos). 

Escola 2/ Cláudio Bimodular I e II (EF em 02 anos). 

Escola 3/ Milton Modular I, II, III e IV (EF em 04 anos).  

Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

 

(4) Realização dos Encontros do Grupo Focal: 

Para ampliar o nosso conhecimento e a compreensão sobre o objeto de estudo, 

realizamos o Grupo focal com os professores que lecionam Matemática na Educação de 

Jovens e Adultos, com a discussão sobre a compreensão que possuem acerca da influência dos 

pressupostos freireanos no ensino de Matemática, através do diálogo coletivo, sendo o diário 

de campo elemento precípuo para compreendermos o objeto de estudo da pesquisa. 

O grupo focal constitui-se num processo rico de produção de material empírico, pois, 

além de informações verbais, possibilitou, também, observarmos as reações dos diversos 

membros do grupo frente às questões instigadoras e conflitos cognitivos causados por 

opiniões divergentes que emergiram no grupo. (PIMENTA; GHEDIN; FRANCO, 2006). 
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Realizamos 04 (quatro) encontros do grupo focal. No primeiro, estavam presentes 04 

(quatro) professores. Anteriormente, elaboramos um roteiro pré-estruturado que contribuiu 

com a organização das falas e ajudou a fluir as discussões (Apêndices, p. 233 a 236). 

 Os professores foram convidados a participar das reuniões do grupo focal no encontro 

das Atividades Complementares do dia 21 de agosto de 2013 e, então, marcamos nossa 

agenda de encontros. Na impossibilidade de compatibilizar os horários de todos para as 

reuniões do grupo focal, acordamos que elas aconteceriam ao final da realização dos 

encontros das Atividades Complementares, realizados mensalmente, em geral, nas 

dependências da Secretaria Municipal de Educação e Desporto - SMED. Desse modo, 

agendamos o início das discussões do grupo focal para setembro.  

 Iniciamos os trabalhos com o desejo de boas vindas aos professores e agradecemos a 

participação na pesquisa. Esclarecemos que o objetivo do grupo é uma discussão em conjunto, 

com liberdade de opiniões e troca de experiências. Ademais, as reuniões seriam gravadas em 

áudio e as discussões categorizadas e analisadas por nós para a escrita do relatório final da 

pesquisa. Esta reunião teve duração de 36 minutos e aconteceu em uma sala da SMED.  

 Sentados em círculo, os professores foram convidados a uma discussão aberta, com 

possibilidades de divergências de opiniões, contudo mantendo o respeito e a consideração 

acerca da opinião do outro. Para facilitar a organização das discussões no grupo, elaboramos 

um roteiro semiestruturado que nos serviu de guia e dinamizou o trabalho. No entanto, 

estivemos conscientes de que o roteiro é flexível e serviria, apenas, para instigar a emergência 

das discussões.    

 Após termos discutido a conduta que encaminharia a reunião, seguimos com a 

apresentação de cada professor, seu nome, formação e tempo de serviço no magistério e, 

também, na Educação de Jovens e Adultos. Neste momento, um clima de nostalgia contagiou 

o grupo, eles não se davam conta da quantidade de anos dedicados ao magistério. 

 Seguimos com a apresentação dos elementos básicos da pesquisa, como objetivos e 

questão de pesquisa, a fim de situarmos nossas discussões. Os professores acharam relevante 

para a Educação de Jovens e Adultos a discussão acerca dos estudos freireanos e o ensino de 

Matemática, além das contribuições que as reuniões do grupo focal poderiam oferecer à sua 

carreira profissional.   

 Nessa reunião trouxemos a discussão sobre a experiência em lecionar Matemática para 

a Educação de Jovens e Adultos e sobre o conhecimento acerca da Proposta Pedagógica para 

a Educação de Jovens e Adultos (2007) do município. 
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 Acordamos que na reunião seguinte do grupo focal, com mesma data e local do 

encontro das Atividades Complementares, traríamos a discussão sobre os pressupostos 

freireanos na Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) e no ensino da 

Matemática. Para tanto, o grupo traria situações que possibilitassem a emergência do 

pensamento de Paulo Freire, para que, assim, pudéssemos compreender os pressupostos 

freireanos no contexto da Proposta Pedagógica e do ensino de Matemática. 

A reunião do grupo focal seguinte ocorreu no dia 23/10/2013, numa sala da Escola 

Estadual Maria Viana, logo após o encontro das Atividades Complementares. Conforme 

deliberamos na reunião anterior, propusemos a discussão sobre a Proposta Pedagógica da 

Educação de Jovens e Adultos (2007) de Vitória da Conquista. Para tanto, fizemos 

apresentação em slides dos pontos principais do documento, enfatizando: a concepção teórica 

freireana que embasa a proposta; os objetivos; os princípios orientadores da Educação de 

Jovens e Adultos; e o ensino de Matemática articulado aos pressupostos freireanos.  

No dia 27/11/2013, após a realização da reunião das atividades complementares, numa 

sala da Secretaria Municipal de Educação e Desporto – SMED, realizamos mais um encontro 

do grupo focal. Novamente, iniciamos as discussões com a apresentação de slides com trechos 

da Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007). Para este encontro, 

destacamos no texto da proposta: as temáticas significativas; a relação do conteúdo 

matemático e a leitura de mundo; e a avaliação. 

No dia 18/12/2013, os professores se reuniram para a confraternização de final de ano 

junto á equipe de coordenação. Mesmo não havendo as discussões, realizamos nosso último 

encontro do grupo focal após a confraternização. Negociamos com os professores que, neste 

último momento, eles trouxessem para o grupo suas vontades, preocupações, dúvidas e 

angústias com o trabalho em Matemática na Educação de Jovens e Adultos. Permitimos que a 

conversa fluísse naturalmente entre os membros do grupo e apenas organizamos as falas no 

sentido de dar vez e voz aos professores.   

 As discussões, nos encontros que participamos, fluíram livremente e tivemos, apenas, 

que organizá-las de modo a otimizar o tempo. Houve respeito à divergência de opiniões 

dentro do grupo e, também, houve consensos em várias situações.   

 (5) Diário de Campo do Pesquisador: 

O diário de campo foi utilizado para a produção de material empírico da pesquisa nas 

observações e nos reuniões do grupo focal. Hess (2005) alerta ser importante e interessante 

para a pesquisa que o pesquisador não se sinta constrangido em escrever suas ideias e seus 

sentimentos ao longo do trabalho de registro no diário de campo. Não obstante, como em 
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qualquer atividade de pesquisa, é importante ter, desde o início, os objetivos da utilização 

deste, de forma clara e definida. O diário ofereceu-nos possibilidade de acompanhar os passos 

e etapas da pesquisa na construção de uma reflexão sobre o objeto de estudo.   

O conjunto das anotações realizadas nas observações passou a constituir seu conteúdo. 

Essas notas, segundo Bogdan e Biklen (2006, p. 152), consistem em dois tipos de materiais, 

“o primeiro é descritivo, em que a preocupação é a de captar uma imagem por palavras do 

local, pessoas, acções e conversas observadas. O outro é reflexivo – a parte que apreende mais 

o ponto de vista do observador, as suas ideias e preocupações”, enfatizando sentimentos, 

problemas, ideias, impressões e preconceitos. 

A descrição e a reflexão são partes que foram complementando a compreensão do 

objeto de estudo. A parte descritiva foi a mais extensa, na qual registramos de forma objetiva 

os detalhes do que ocorreu no campo. Assim, fizemos a descrição acerca de elementos como: 

retratos dos professores, reconstruções do diálogo, relatos dos acontecimentos particulares e 

comportamento dos membros do grupo observado.  

De posse das informações registradas no diário de campo, como também a transcrição 

das gravações, em áudio, das observações da prática dos professores e das reuniões da 

formação continuada e do grupo focal, foi possível reconstruir a compreensão sobre o objeto 

de estudo, na condição de professor e de pesquisador. 

 

 

3.1 O Contexto da Pesquisa 

 

 

Participaram da pesquisa como sujeitos 04 (quatro) professores que lecionam 

Matemática na rede municipal de ensino na zona urbana e que atuavam no Segmento II
27

 da 

Educação de Jovens e Adultos, o coordenador pedagógico da SMED e os alunos.    

A opção por investigar esse segmento deve-se ao fato de ele ser composto por 

professores licenciados nas áreas do conhecimento que compõem a base curricular nacional 

comum para o ensino da Educação de Jovens e Adultos, no nosso caso, com licenciatura em 

Matemática. A especificação da zona urbana é recorrente, devido à diferenciação do currículo 

e formas de trabalho da educação rural, a qual não foi discutida nesta pesquisa. A exigência 

de serem turmas vinculadas à rede municipal de ensino se justifica pela legislação vigente, 

                                                           
27

 O segmento II corresponde à escolaridade dos quatro últimos anos do Ensino Fundamental e está organizado 

em quatro módulos: I, II, III e IV, que correspondem respectivamente da 5ª a 8ª séries.  
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nesse município, que ampara a Educação de Jovens e Adultos no pensamento de Paulo Freire 

– teórico que embasa o referencial da Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos 

(2007) de Vitória da Conquista – BA.  

  Para a escolha dos sujeitos da pesquisa participamos do encontro de formação 

continuada do dia 21 de agosto de 2013, conversamos com os professores sobre os objetivos 

da pesquisa e as formas de encaminhamento e produção de dados, e os convidamos para a 

participação no estudo permitindo-nos observar suas aulas. Um grupo de 07 (sete) professores 

se dispôs a participar da pesquisa, contudo, selecionamos 04 (quatro), a partir dos critérios 

definidos de que para a observação das aulas, seria preciso a participação do professor das 

reuniões do grupo focal como, também, dos encontros de formação continuada durante o 

período da pesquisa. Dos professores que se dispuseram a participar, 03 (três) disseram que 

não podiam se comprometer com a participação na formação. Assim, ao aceitarem o convite e 

após a assinatura do TCLE, agendamos nossas visitas de observação nas aulas dos 04 (quatro) 

professores.     

Os professores participantes da pesquisa foram orientados que as observações seriam 

gravadas em áudio e, ademais, seriam feitas anotações no diário de campo do pesquisador 

acerca do conteúdo trabalhado, da argumentação do professor no diálogo com os educandos, 

do diálogo entre os próprios educandos e entre educandos e professor, numa busca contínua 

por encontrar os pressupostos freireanos que sustentavam tal prática. 

Dos 04 (quatro) professores pesquisados, 02 (duas) trabalhavam numa mesma unidade 

escolar e, os demais, em unidades escolares distintas. Portanto, foram observadas aulas em 03 

(três) escolas. Para esta investigação, não nos importava as especificidades das unidades 

escolares, contanto que fizessem parte da zona urbana do município e oferecessem o ensino 

para o segmento II da Educação de Jovens e Adultos.   

 As visitas para a observação foram agendadas, mas não definimos a quantidade de 

horas/aula a serem observadas. Desse modo, marcamos os primeiros encontros e, agendamos 

os demais à medida que eles foram acontecendo.     

 Para preservar o anonimato dos professores investigados, por questões éticas, 

substituímos seus nomes verdadeiros por nomes fictícios
28

, além de não identificar as escolas 

em que os mesmos trabalham, a fim de que não sejam relacionados à disciplina que ministram 

aulas e consequentemente correlacionados às mesmas.   

                                                           
28

 Os nomes que utilizamos foi uma homenagem a algumas escolas da Rede Municipal de Ensino de Vitória da 

Conquista, mas não têm, necessariamente, relação com os ambientes pesquisados. 
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A seguir, no Quadro 2, está a caracterização dos professores sujeitos da pesquisa com 

as informações gerais, onde é apresentado o seu nome fictício, sua formação inicial e a pós-

graduação, tempo de atuação no magistério e na Educação de Jovens e Adultos, além dos 

módulos em que lecionava e número de aulas observadas
29

.  

   

Quadro 2 – Caracterização dos professores participantes da pesquisa. 
 

Nome Formação/ 

Licenciatura 

Pós- 

Graduação 

Tempo na 

Docência 

Tempo 

na  

EJA  

Módulo 

em que 

Leciona 

N° de Aulas 

Observadas 

Helena Matemática  Ensino de 

Matemática e 

Currículo 

16 anos 14 anos III e IV 08 h/aula 

Iza Matemática  Ensino de 

Matemática 

03 anos 02 anos I e II 06 h/aula 

Cláudio Matemática  Mídias na 

Educação 

14 anos 08 anos III/IV e 

IV 

08 h/aula 

Milton Matemática  Matemática e 

Estatística 

22 anos 14 anos I e III 06 h/aula 

 Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

  

Dos 04 (quatro) professores pesquisados, dois homens e duas mulheres, 03 (três) deles 

lecionam há bastante tempo com a Educação de Jovens e Adultos (conforme Quadro 2).   

Helena lecionava nos módulos III e IV (corresponde ao 8º e 9º ano do Ensino 

Fundamental) e possuía uma experiência de 14 anos nessa modalidade de ensino. Observamos 

04 h/aula na turma do módulo III e 04 h/aula na turma do módulo IV, o que corresponde a 02 

(dois) episódios
30

 de 04 h/aula em cada turma.  

Iza lecionava nos módulos I e II (corresponde ao 6º e 7º ano do Ensino Fundamental) e 

possuía uma experiência de 03 anos nessa modalidade de ensino. Ela não integrava o quadro 

fixo do magistério municipal e estava a serviço por regime de contrato temporário. 

Observamos 02 h/aula na turma do módulo I e 04 h/aula na turma do módulo III, o que 

corresponde a 02 (dois) episódios de aulas.  

Cláudio lecionava nos módulos III/IV e IV (corresponde ao 8º/9º e 9° ano do Ensino 

Fundamental) e possuía uma experiência de oito anos nessa modalidade de ensino. O módulo 

III/IV refere-se à organização bimodular, em que o educando estuda dois módulos em um 

único ano. Observamos 04 h/aula na turma do módulo III/IV e 04 h/aula na turma do módulo 

IV, o que corresponde a 02 (dois) episódios de 04 h/aula em cada turma. 

                                                           
29

 O número de aulas observadas correspondeu até o dia 24 de outubro de 2013.  
30

 Os episódios correspondem a uma sessão de aulas de mesma temática e mesmo professor.   
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Milton lecionava nos módulos I e III (corresponde ao 6º e 8º ano do Ensino 

Fundamental) e possuía uma experiência de 14 anos nessa modalidade de ensino. Observamos 

02 h/aula na turma do módulo I e 04 h/aula na turma do módulo III, o que corresponde a 02 

(dois) episódios de aulas.   

 

 

3.2 Procedimentos de Análise e Interpretação dos Dados 

 

 

 Desde o início da produção de material empírico, realizamos a leitura desse material, 

em busca da sua compreensão e interpretação, cientes de que “a interpretação se dá em todo o 

processo da pesquisa” (MACEDO, 2010, p. 135).  

 De acordo Bogdan e Biklen (2006), a análise de dados é um processo que se inicia, 

ainda, na busca e organização sistemática de transcrições dos relatos de observação, anotações 

do diário de campo, as análises de documentos e outras fontes e as demais informações 

disponíveis.  

 Nessa perspectiva, iniciamos o processo de interpretação dos dados acerca dos 

pressupostos freireanos presentes na prática pedagógica dos professores que lecionam 

Matemática na Educação de Jovens e Adultos, na busca pelo desvelamento, pela compreensão 

e pela interpretação dos fenômenos, de modo a analisar o sentido das ações, discursos, gestos 

e palavras dos professores e alunos.  

 Com a análise documental, as transcrições das falas colhidas nas observações da 

prática pedagógica e no grupo focal, além das anotações no diário de campo, procedemos à 

leitura do material, primeiro em todo o seu conteúdo e, num segundo momento, agrupados 

por temas que foram surgindo das categorias empíricas, importantes para estabelecermos uma 

ordem de comparação entre as diversas falas e as ações dos professores, alunos e 

coordenadores, na busca por suas peculiaridades, semelhanças e contradições, num processo 

de redução dos dados, definido por Miles e Huberman (1994, p. 11), como um “processo de 

focar, seleccionar, simplificar e transformar dados que surgem nas notas de campo e 

transcrições”. 

 Nesse processo de redução dos dados, optamos pela elaboração de textos descritivos, 

inicialmente, referentes a cada uma das fontes utilizadas, trazendo a compreensão dos 

pressupostos freireanos articulados às ações e falas dos professores, alunos e coordenadores 

em seus contextos. Depois, redigimos um único texto, na tentativa de compararmos e 
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confrontarmos os demais textos, na busca pela influência desses pressupostos em suas 

práticas nas aulas de Matemática.   

 Para a análise e validação dos dados, de modo a compreendermos nosso objeto, 

procedemos com o processo metodológico da “triangulação dos dados”, coletados e 

produzidos a partir das diversas fontes (análise documental, observações, grupo focal e diário 

de campo). Para Borba (2006, p. 37, grifos do autor), “a triangulação em uma pesquisa 

qualitativa consiste na utilização de vários e distintos procedimentos para a obtenção dos 

dados” e, desse modo, na construção de nossas considerações acerca do objeto em estudo. 

 Entretanto, cientes de que recorrer aos fatos e a expressão oral é necessário, mas não 

suficiente para a pesquisa, fomos direcionados à apreensão do pensamento freireano numa 

relação de mediação entre o empírico e o teórico, permitindo-nos vislumbrar na análise dos 

dados uma interconexão teoria-prática e a influência sobre o nosso objeto de pesquisa. 

 Assim, para a interpretação dos dados, eles foram organizados em categorias e 

analisados numa perspectiva qualitativa, o que coaduna com os princípios críticos aqui 

defendidos.  

No próximo capítulo será apresentada a análise da Proposta Pedagógica da Educação 

de Jovens e Adultos (2007) de Vitória da Conquista - BA, na busca por identificarmos 

pressupostos freireanos que a fundamentam. Também, apresentaremos a compreensão, no 

discurso dos professores quanto aos pressupostos e sua influência na prática pedagógica.   
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4 A PROPOSTA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA 

PERSPECTIVA FREIREANA 

 

 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-

reflexão. Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é 

transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito 

de todos os homens. [...] O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo 

mundo, para pronunciá-lo, não esgotando, portanto, na relação eu-tu. 

Paulo Freire, 2005. 

 

 

Compreendendo a Matemática como expressão humana – um bem cultural, cujo 

ensino deve possibilitar às pessoas estabelecerem relações entre os diferentes aspectos que 

fazem parte de seu contexto e de sua cultura e sabendo-se que o ensino para a modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos deve ser pensado sob a perspectiva de pressupostos 

humanizadores – parece relevante considerar alguns elementos encontrados na análise das 

contribuições freireanas, uma vez que Paulo Freire formulou um pensamento engajado num 

tempo e realidade histórico-cultural, cuja centralidade é a perspectiva de construção de uma 

sociedade humanizadora, com vistas à superação dos processos de exclusão e de exploração.    

Desse modo, cientes do objetivo que norteia esta pesquisa, no qual propomos analisar 

como e em quais situações pressupostos freireanos presentes na Proposta Pedagógica que 

fundamenta a Educação de Jovens e Adultos, da rede municipal de Vitória da Conquista – BA 

influenciam a prática pedagógica de professores que lecionam Matemática, vislumbramos 

identificar – no documento oficial da Proposta Pedagógica para a Educação de Jovens e 

Adultos (2007), mais especificamente na área de Matemática – pressupostos freireanos que 

justifiquem tal proposta.  

Para a análise da proposta, recorremos ao arcabouço teórico colhido no pensamento 

freireano, como também nas contribuições dos estudos do Programa Etnomatemática e da 

Educação Matemática Crítica, por manifestarem preocupações acerca do caráter sócio-

político-cultural no ensino da Matemática. Para as discussões acerca das especificidades da 

Educação Matemática na Educação de Jovens e Adultos, utilizamos os estudos de Fonseca 

(2007a, 2007b).  
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4.1 A Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos: o caso da rede 

municipal de ensino de Vitória da Conquista – BA 

  

  

A Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) na rede municipal de 

Vitória da Conquista é subsidiada na concepção freireana de educação
31

. 

A opção da elaboração dessa proposta tem como perspectiva uma educação 

problematizadora, dialógica, contrária à educação bancária. Tal opção é percebida em seus 

objetivos, a saber: “Contribuir para a valorização da identidade, construção da cidadania, 

formação integral, consciência crítica e noções de liberdade e democracia” (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2007, p.18), o que está em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, estabelecidas pela resolução CNE/CEB Nº 1, 

de 05 de julho de 2000. Para tanto, a proposta pedagógica requer algumas atitudes que 

deverão nortear a postura do professor: 

 

Acreditamos que a postura de todo educador deve ser reflexiva e dialética, partindo 

da prática para o conhecimento teórico; e retornando a prática de maneira mais 

competente, com conceitos mais elaborados, surgem novas indagações que 

requerem novos processos de teorização, abrindo-nos sempre ao movimento da 

contínua busca do conhecimento (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 33). 

 

Dessa forma, a proposta pedagógica enfatiza, portanto, que o professor esteja em 

constante estudo e formação continuada, de modo que, ao construir um diálogo constante com 

os referenciais teóricos, que contribuam para a ampliação de seu desenvolvimento 

profissional, suas leituras acerca da realidade, compreenderá o contexto e os desafios em que 

a educação encontra-se inserida.  

A concepção freireana de educação é dialógica, problematizadora, proponente de uma 

prática educativa libertadora, com o rompimento da relação de dominação do educador sobre 

o educando. Tal prática educativa rompe com a concepção bancária (FREIRE, 2005) e conduz 

a uma aprendizagem abrangente, integradora, balizada na horizontalidade da relação 

educador-educandos, na valorização de sua cultura e de sua oralidade, com forte teor 

ideológico. Sobre isso, a proposta esclarece que: 

 

                                                           
31

 VITÓRIA DA CONQUISTA. Secretaria Municipal de Educação. Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista. Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos. Vitória da Conquista: SMED – Núcleo 

Pedagógico, 2007.  
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Esta proposta político-pedagógica estabelece uma articulação entre a realidade 

sociocultural, a escola, o professor e o aluno, fortalecendo o papel da escola, a 

participação da comunidade, o compromisso do professor e a capacidade do aluno, 

que são sujeitos de todo o processo de elaboração e apropriação do saber (VITÓRIA 

DA CONQUISTA, 2007, p. 12). 

 

Ademais, a proposta traz os princípios orientadores da Educação de Jovens e Adultos 

(VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 19). São eles:  

(1) Processo educativo com práticas sociais voltadas para o trabalho, a cultura, o 

confronto dos problemas coletivos, a construção da cidadania; 

(2) Acesso aos meios de produção cultural, ao trabalho, à arte, ao lazer, à 

comunicação, ao esporte; 

(3) Valorização das expressões culturais, reconhecimento de valores que fortalecem a 

confiança e a autoestima dos alunos, contribuindo para o exercício pleno da cidadania, 

assumindo-se como agentes ativos na construção da sociedade e transformação do mundo. 

Quanto aos pressupostos educacionais freireanos (GADOTTI, 1996), estão 

compreendidos na proposta pedagógica como a leitura de mundo, a dialogicidade, a 

problematização e as temáticas significativas. Tais pressupostos estão articulados na 

organização teórico-metodológica da proposta, perpassando por sua orientação curricular e 

pedagógica e em sua caracterização para o ensino de Matemática. 

A proposta orienta que a leitura de mundo do educando deve servir como início da 

problematização em sala de aula, daí a ser respeitada e desenvolvida em busca da 

conscientização pela apreensão dos conteúdos matemáticos. A proposta enfatiza que o 

educando “deve ser o sujeito da ação, enfocando a visão da realidade em busca da libertação 

da situação opressora, ou seja, o educando deve tomar consciência da situação real em que 

está inserido, agindo sobre esta, transformando-a” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 

20). 

 Ainda, 

 

O trabalho com a Matemática é, antes de tudo, o resultado de uma construção mental 

que se realiza, gradativamente, nas diversas situações do cotidiano. [...] deve 

aproveitar os conhecimentos prévios do aluno; propor investigação e exposição de 

conceitos [...] e estimular o aluno a produzir seus próprios registros e buscar 

caminhos para solucionar problemas exigidos pela sociedade (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2007, p. 28). 
 

Na busca pela leitura de mundo dos educandos, oportunizar o diálogo nas vozes dos 

alunos é uma característica necessária ao educador democrático, que tem o compromisso de 

motivar os educandos, desafiando-os a expressarem seus saberes matemáticos acerca de sua 
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realidade existencial. A esse educador, não cabe, pois, ser o “proprietário da verdade”, se 

comportando como um educador autoritário que se apossa do tempo para discorrer sobre uma 

leitura de mundo somente sua (FREIRE, 2013). 

Com isso, os educandos jovens e adultos têm muitos saberes a serem socializados, 

suas experiências de vida, no trabalho e nas relações familiares constituem leituras de mundo 

que podem ser apreciadas pelo processo educativo. Uma reflexão sobre o lugar da Matemática 

na Educação de Jovens e Adultos considera que situações da vida pessoal, social ou 

profissional demandam conhecimentos acerca de análises quantitativas e questões lógicas ou 

interpretativas de um instrumental matemático e, por isso, podem ser utilizadas como forma 

de organização do trabalho pedagógico nas aulas de Matemática (FONSECA, 2007a). 

Compreendemos assim, que a ênfase, dada pela proposta, no trabalho com a 

Matemática com situações oriundas da realidade existencial dos alunos, também, é um anseio 

manifestado pelos jovens e adultos em dominar conceitos e procedimentos da Matemática e 

aplicá-los nas suas atividades cotidianas, de modo a otimizá-las. 

Na proposta, o diálogo é o elemento mediador entre os atores sociais e as situações do 

cotidiano que são possibilidades de leitura de mundo, de modo que, “na busca do 

conhecimento, não há ignorantes absolutos, há sim pessoas que, em coletividade, almejam 

saber mais. Deve-se confiar no outro, acreditar no seu potencial, é essa crença que propicia o 

diálogo” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 20). Ainda, “uma proposta educativa 

baseada na realidade cultural do sujeito é essencialmente problematizadora, mediada pelo 

diálogo entre seus atores. A essência da palavra é a ação fomentada pela reflexão” (VITÓRIA 

DA CONQUISTA, 2007, p. 20). 

Quanto à dialogicidade no ensino da Matemática, a proposta indica que “o ensino 

baseado na resolução de problemas, oferece oportunidade para o professor trabalhar as formas 

de raciocinar, problematizar, indagar e questionar” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 

29).   

Na busca pela dialogicidade na relação pedagógica educador-educando, Freire e Shor 

(2006) o compreendem como uma ação indispensável num processo educativo libertador, em 

que o diálogo é uma postura necessária para a compreensão da realidade tal como é feita e 

refeita pela ação humana e, por isso, é preciso refletir criticamente para a sua transformação. 

Estabelecer momentos dialógicos em sala de aula de Matemática exige uma postura do 

educador, em permitir que os educandos falem e, para tanto, ele não tem respostas prontas, ele 

problematiza junto aos educandos, tem curiosidade em saber quais as perspectivas dos 
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educandos e reconsidera continuamente seu conhecimento e sua prática (ALRØ; 

SKOVSMOSE, 2010).  

Uma proposta educativa baseada na realidade cultural é essencialmente 

problematizadora visando à conscientização. Pela proposta, a metodologia deve ser 

conscientizadora possibilitando a imersão no universo temático de forma crítica, mediante 

“discussão, problematização, diálogo, relação com o outro, sempre num processo de 

construção contínuo e global do saber” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 24).  

Portanto, uma metodologia com pretensão à criticidade exige uma postura consciente 

do educador, em termos da qual, como um educador problematizador, ele refaz 

constantemente seu “ato cognoscente”, junto à “cognoscibilidade dos educandos”, que não 

são recipientes vazios a espera dos depósitos de conhecimentos, mas investigadores críticos, 

em constante diálogo com o educador que, também, é investigador crítico (FREIRE, 2005). 

Segundo a proposta, o educador precisa respeitar a visão de mundo do educando como 

ponto de partida para organizar o conteúdo programático a ser estudado. Esclarece que: 

 

Na construção do conteúdo programático, o educador recorre ao diálogo com os 

educandos para obter o objeto a conhecer, a ser problematizado e 

codificado/descodificado pelo grupo. É um processo articulado com todo o grupo, 

mediatizado pela visão de mundo, visando à compreensão dos temas geradores que 

vão ser levantados, considerando a priori a visão de cada um, sem deixar de lado a 

existência concreta do homem. (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 20). 

 

Na educação libertadora, o pensar crítico visa à transformação permanente da 

realidade, buscando a constante humanização das pessoas; são elas que transformam o espaço 

por sua ação. É o aluno e o professor na Educação de Jovens e Adultos que, na organização 

curricular via temática significativa, se percebe enquanto sujeito da ação educativa e, por isso, 

responsável e capaz por sua ação de transformar a realidade em que está inserido. 

No trabalho com as temáticas significativas, a proposta esclarece que a organização 

das aulas deve considerar o conteúdo matemático problematizado com vistas à ação 

consciente sobre a realidade.  

 

As temáticas orientadoras do planejamento devem ser desenvolvidas em âmbito 

intelectual (conteúdo formal) e no âmbito da ação (visão crítica, política), 

desvelando a situação concreta dos homens a quem o trabalho educativo está sendo 

voltado (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 20).  

 

Nesse sentido, Freire critica a educação que não valoriza os saberes locais da realidade 

existencial dos alunos e questiona:  
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Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a 

disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a 

constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que coma 

vida? Por que não estabelecer uma "intimidade" entre os saberes curriculares 

fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? 

(2013, p. 32, grifo do autor). 

 

Desse modo, Freire (2013) não nega a necessidade dos conteúdos curriculares, pelo 

contrário, questiona sim o trabalho descontextualizado da realidade a qual se pretende 

transformar pela ação. É na problematização dos conteúdos matemáticos em meio ao contexto 

social, no qual os educandos estão imersos, que a efetiva ação-reflexão pode se concretizar.     

Segundo a proposta, “A palavra é um direito de todos, assim todos estão 

comprometidos a mudar o mundo por sua ação. [...] É preciso cada um se ver como sujeito, 

sendo autor e ator da história” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 20). Ainda, “[...] o 

educando deve apropriar-se dos mecanismos de ensino aprendizagem de forma sistematizada, 

de modo crítico e construtivo, ampliando sua visão de mundo, refletindo sobre a realidade e 

buscando meios de ação para transformá-la” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 12).    

A proposta orienta o ensino de Matemática baseado na resolução de problemas que 

envolvem reflexão, análise e o questionamento (ONUCHIC, 1999; DANTE, 2003), além de 

enfatizar que: 

 

[...] se os problemas formulados partirem da realidade do aluno, poderão possibilitar 

a percepção da utilidade da Matemática, que se desenvolve, a partir de diferentes 

interpretações e caminhos, cabendo ao aluno buscá-la para a resolução de problemas 

e desafios que lhe sejam propostos (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 29). 

 

Skovsmose (2008, p. 55) alerta que “[...] do mesmo modo que qualquer outra prática 

social, as práticas baseadas na matemática requerem reflexão crítica”. De modo que “[...] 

tanto a matemática quanto a educação matemática podem ser aplicadas de muitas formas 

diferentes, dependendo do contexto, e, como consequência, elas devem ser alvo de reflexão 

crítica” (SKOVSMOSE, 2008, p. 58).  

Quanto ao caráter de ação-reflexão nos processos educativos sobre a realidade, 

D‟Ambrosio (1986, p. 49) esclarece que a “aprendizagem é uma relação dialética reflexão-

ação, cujo resultado é um permanente modificar da realidade”.   

Na organização curricular, a proposta enfatiza que o desafio que se coloca para a 

Educação de Jovens e Adultos é fornecer uma educação voltada para o exercício da cidadania, 

que possibilite “o educando não apenas ler, escrever e compreender a língua nacional, o 

domínio dos símbolos, das operações matemáticas básicas, [...], mas também, garantir o 
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acesso aos meios de produção cultural, ao trabalho, a arte, ao lazer” (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2007, p. 24).  

Nesse sentido, propõe uma organização metodológica curricular na qual não estão 

definidos conteúdos fechados. Segundo o texto, “é uma proposta de posturas e caminhos com 

o objetivo de contribuir para a construção de um currículo escolar vivo, flexível e dinâmico.” 

(VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 24). Tal organização metodológica vai ao encontro 

dos princípios de equidade, diferença e proporção, quando propõe um modelo pedagógico 

próprio, assim como é defendido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos (BRASIL, 2000). 

A disciplina de Matemática para o segmento II dessa modalidade de ensino, que 

corresponde ao ensino fundamental do 6º ao 9º ano, integra o bloco das Ciências Químicas, 

Físicas e Biológicas, possui uma carga horária de 5 horas/aula semanal.   

Ao caracterizar as áreas do saber, a proposta enfatiza que:  

 

[...] cada uma delas não deve ser enfocada e trabalhada de forma isolada e auto-

suficiente. [...] todo esforço deve ser feito para que o aluno apreenda a realidade do 

mundo natural e social como uma realidade, cujas diversas partes mantêm entre si 

relações complexas e dinâmicas (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 27).   

 

No ensino da Matemática, a proposta enfoca o trabalho interdisciplinar entre as áreas 

do conhecimento, esclarecendo que o seu papel “é o de estimular à curiosidade, o espírito 

investigativo, à capacidade de generalizar, prever e abstrair, contribuindo de forma efetiva 

para o desenvolvimento do cidadão” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 28).  Prioriza 

que “deve fazer uma relação com as outras áreas do conhecimento” (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2007, p. 29), o que para Freire (2005) é um processo metodológico de 

construção do conhecimento pelo sujeito com base em sua relação com o contexto, com a 

realidade, com sua cultura.   

A interdisciplinaridade seria caracterizada por dois movimentos dialéticos: “a 

problematização da situação, pela qual se desvela a realidade e a sistematização dos 

conhecimentos de forma integrada e contextualizada” (SILVA; COUTO, 2013, p. 07).   

Quanto aos princípios pedagógicos, tais como o currículo, a metodologia e a 

avaliação, a proposta esclarece que a proposta curricular e metodológica da Educação de 

Jovens e Adultos deve considerar a faixa etária e o perfil socioeconômico-cultural dos 

educandos, alertando que “não deve ser voltada para práticas educativas compensatórias; o 

conhecimento deve ser tecido com base nas experiências vividas, do modo como os 
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educandos se sentem, se percebem e se inserem no mundo[...].” (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2007, p. 35), estando, também, em correlação com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2000) e com os princípios da 

educação libertadora.  

Ainda, pela proposta, a organização do trabalho deve considerar a avaliação como um 

aspecto essencial no seu desenvolvimento, uma vez que permite a redefinição de metas e 

processos sempre em busca da construção/reconstrução. Prevê que na “metodologia dialética 

a avaliação é considerada como mais um momento de aprendizagem e não como um 

momento de promoção” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 38).    

A análise da Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) do 

município de Vitória da Conquista – BA revelou que nela estão compreendidos os 

pressupostos freireanos referidos. O pensamento pedagógico freireano perpassa desde os 

princípios elencados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos (BRASIL, 2000), pelos objetivos da proposta analisada, pela organização curricular e 

pelos princípios pedagógicos como currículo, metodologia e avaliação.  

Quanto à abordagem ao ensino de Matemática, encontramos a opção pelo diálogo 

enquanto elemento problematizador da realidade, a reflexão acerca das estruturas matemáticas 

e da realidade no trabalho com a resolução de problemas focados em temáticas significativas, 

a leitura de mundo ao propor o trabalho voltado à construção mental nas diversas situações do 

cotidiano, a problematização ao favorecer a estruturação do pensamento e do raciocínio lógico 

com vista a uma maior criticidade nos diversos campos de atividade, evidenciando, assim, a 

articulação entre os pressupostos freireanos e os estudos da Educação Matemática Crítica.  

Skovsmose (2001, p. 38), assim como Freire (2013), questiona as práticas tradicionais, 

muitas vezes realizadas sem reflexão, como a ênfase excessiva na realização de listas de 

exercícios, que pode comprometer a qualidade da aula de Matemática, e acredita que “mais 

importante do que só fazer exercícios é trabalhar com investigações”.  

Na Educação de Jovens e Adultos, para atingir os objetivos estabelecidos, é preciso 

considerar as questões emergentes e analisar as possibilidades para uma tomada de decisão 

que atenda as necessidades sociais e individuais dos envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem. Há necessidade, também, de diagnosticar a realidade educativa para ter clareza 

sobre as concepções da Educação Matemática que nortearão as tomadas de decisão durante a 

ação pedagógica. Essa proposta apresenta uma organização curricular em que não são 

definidos conteúdos fechados, mas componentes curriculares com questões emergentes de 

natureza social, política, cultura e, também, pedagógica.        



87 

Acreditamos que os pressupostos freireanos indicam caminhos para ajudar o professor 

a encontrar equilíbrios entre seu modo de ver e perceber a ação educativa, a fim de melhor 

coordenar sua prática. As implicações culturais e políticas do ensino e aprendizagem da 

Matemática na Educação de Jovens e Adultos precisam se constituir como uma reflexão 

permanente pela equipe docente e pela coordenação pedagógica municipal, porque, 

independentemente daquilo em que acredita, a Matemática constitui um elemento de cultura. 

 

 

4.2 A Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos nas Vozes dos Professores 

 

 

Realizada a análise da proposta pedagógica, buscamos a compreensão e o sentido, no 

discurso dos professores, quanto aos pressupostos freireanos vislumbrados: dialogicidade, 

problematização, temáticas significativas e leitura de mundo, na fundamentação teórico-

metodológica, assim como da influência de tais pressupostos na prática pedagógica da 

Educação de Jovens e Adultos desses professores.  

Nas reuniões do grupo focal, os participantes da pesquisa tiveram a oportunidade de 

expressar, individual e coletivamente, sobre a sua prática pedagógica na Educação de Jovens e 

Adultos, à fundamentação teórico-metodológica da proposta pedagógica e aos pressupostos 

freireanos. 

No tocante à prática pedagógica, sobre a experiência em lecionar na modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos, Milton e Cláudio, disseram que se sentem à vontade nas 

turmas de jovens e adultos, gostam principalmente dos vínculos afetivos que permeia a 

relação professor-aluno nessa modalidade.  

Antes de dar aulas na EJA trabalhei, também, nas classes de ensino regular e, 

não sentia lá esse acolhimento que recebo dos alunos do noturno. Eles nos 

recebem muito bem porque se sentem valorizados quando damos atenção aos 

seus problemas e paramos pra conversar sobre isso. Apesar de tantos problemas 

que enfrentam, como a violência, a falta de emprego e as dificuldades para 

estudar, eles mantêm uma vontade em querer aprender e isso me motiva muito a 

continuar trabalhando nas turmas do noturno (Milton, I encontro do Grupo 

Focal, 25/09/13). 

 

Cláudio comenta que lecionar nessa modalidade exige do professor uma vontade de 

contribuir com o aprendizado de pessoas jovens e adultas que não tiveram, enquanto crianças 

e adolescentes, oportunidade de concluírem seus estudos. 



88 

São alunos trabalhadores, que muitas vezes vem direto do trabalho para a escola. 

A maioria não teve oportunidade de estudar quando mais jovens. Conversando 

sobre isso com eles, a gente compreende que deixaram os estudos por vários 

motivos, mas a maioria foi por necessidade de trabalhar para ajudar no sustento 

da família. O professor que se dedica a trabalhar com a EJA precisa ter essa 

consciência, de que tem em sua sala alunos com muitos problemas sociais e, que 

isso vai influenciar diretamente no planejamento de suas aulas. O professor da 

EJA precisa ter um perfil de modo que ele fique à vontade em meio aos seus 

alunos e, tente da melhor maneira, contribuir para o crescimento intelectual e 

humano deles (Cláudio, I encontro do Grupo Focal, 25/09/13). 

  

Helena e Iza concordaram com Milton e Cláudio, e disseram que é gratificante 

perceber que os alunos se sentem acolhidos pela escola. Para elas, um grande desafio para a 

Educação de Jovens e Adultos é promover um ambiente escolar no qual os alunos se sintam 

motivados, já que chegam cansados de uma jornada diária de trabalho. 

 Para Helena, cabe ao professor oportunizar nas aulas de Matemática que esses jovens e 

adultos tragam seus anseios e dúvidas, utilizando uma metodologia que contemple suas 

experiências, ao passo que lhes confira o direito aos conteúdos para uma formação íntegra, tal 

qual seria numa outra modalidade.  

Não é uma tarefa fácil estudar à noite e trabalhar o dia inteiro. Muitos alunos 

chegam cansados à escola e até compreendo que não queiram se esforçar muito 

com atividades nas aulas. Mas eu não deixo eles se abaterem. Me chamam de 

chata às vezes, mas é preciso estar sempre motivando e trazendo para as aulas de 

Matemática novas formas de apresentar o conteúdo. Estou sempre chamando a 

atenção para que eles estudem. Digo que o conteúdo é importante para que eles 

possam conseguir melhores condições de vida, um emprego mais bem 

remunerado e com menos trabalho (Helena, I encontro do Grupo Focal, 

25/09/13).  

 

Iza reitera a fala de Cláudio e, complementa que é, também, um compromisso social 

do educador, uma vez que, em geral, são jovens e adultos que se encontram à margem da 

sociedade, oriundos da classe trabalhadora e em empregos informais. Assim, manifesta 

“esperança” e “fé”, como fundamentos necessários ao diálogo e descritos por Freire (2005). 

Eles reclamam muitas vezes de terem que pensar, querem o conteúdo da forma 

como está no livro, todo pronto e, eles só precisam repetir para fazer os 

exercícios. Quando começo a fazer perguntas, às vezes, sinto que estão cansados 

e querem que vá logo para o quadro e dê o conteúdo. Mas continuo assim 

mesmo, porque compreendo que suas experiências com a Matemática foram 

assim, de ouvirem o professor dar o conteúdo, exemplos e depois resolverem 

uma lista de exercícios parecidos (Iza, I encontro do Grupo Focal, 25/09/13).  
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Há, portanto, no discurso dos professores, um “querer bem aos educandos” (FREIRE, 

2013, p. 138), que se manifesta no cuidado, no se sentir bem acolhido nas turmas de jovens e 

adultos e, no fato, de estarem dispostos a “selar um compromisso com os educandos, numa 

prática específica de ser humano” (FREIRE, 2013, p. 138). Desse modo, compreendemos nas 

falas dos professores uma consciência de que novos sentidos são conferidos à Educação de 

Jovens e Adultos, não como uma modalidade de oferta do Ensino Profissional ou da 

Educação Básica, mas como uma “ação pedagógica que tem um público específico, definido 

também por sua faixa etária, mas principalmente por uma identidade delineada por traços da 

exclusão sociocultural” (FONSECA, 2007a, p. 11-12). Nesse entendimento, nas falas dos 

professores há uma busca pela “compreensão do sentido da experiência social e pessoal 

vivenciada por sujeitos marcados pela exclusão escolar, e que, quando jovens ou adultos, 

inserem-se num contexto de ensino e aprendizagem da Matemática” (FONSECA, 2007a, p. 

11).   

Com relação à Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) de 

Vitória da Conquista, os professores não demonstram um conhecimento mais aprofundado do 

seu conteúdo. Iza comenta que sabe que há uma proposta, mas não a leu e, mesmo nas 

reuniões pedagógicas das escolas e nos encontros de formação continuada, ainda que a 

proposta seja citada, nunca oportunizaram a sua leitura.   

Eu sei que existe uma proposta pedagógica para a EJA, mas nunca li o 

documento. Mesmo na escola, quando a coordenadora fala sobre o documento, a 

gente não faz a leitura. Sei que estou errada, porque se tem uma proposta é 

preciso a gente conhecer até para poder criticar. Também, se eu não leio como 

posso saber se estou trabalhando conforme está escrito na lei? Aí, planejo as 

aulas de acordo como vejo os outros professores mais antigos na rede fazerem, 

ou então sigo o que acredito ser o melhor para a turma (Iza, I encontro do Grupo 

Focal, 25/09/13).   

 

Da mesma forma, Cláudio comenta que não leu a proposta, que a conhece 

superficialmente porque se lembra das reuniões pedagógicas na época de sua elaboração.  

Eu estava em algumas reuniões na época da elaboração da proposta. Foram 

várias reuniões e alguns professores participaram. Aí, depois do documento 

pronto, não li (Cláudio, I encontro do Grupo Focal, 25/09/13).   

  

 Helena e Milton comentam que logo após a efetivação da proposta na rede municipal, 

no ano de 2007, participaram de reuniões pedagógicas para o estudo da proposta, mas após 

aquele período não se discutiu mais, nem nas reuniões pedagógicas das escolas, nem nos 
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encontros das atividades complementares promovidos pelos coordenadores da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura – SMED.  

Na época fomos convidados para várias reuniões. Eram um grupo grande de 

professores e os coordenadores ainda estavam inexperientes. Daí nós 

contribuímos juntamente com os professores da universidade. Nas reuniões 

discutíamos como deveria ser a proposta e os coordenadores escreviam. Depois 

de um tempo fomos ver o resultado do documento num congresso organizado 

pela SMED (Helena, I encontro do Grupo Focal, 25/09/13).  

 

As escolas começaram a abraçar a proposta pedagógica e o trabalho com a rede 

temática. Hoje não temos mais o trabalho com a rede temática, com um só tema 

para todas as escolas. Hoje trabalhamos com as temáticas significativas. A 

proposta pedagógica continua a mesma, mas não se discute mais nas escolas e 

nem nos encontros das atividades complementares (Milton, I encontro do Grupo 

Focal, 25/09/13). 

  

O fato de os professores não conhecerem/discutirem a proposta pedagógica, reduz a reflexão 

somente à prática educativa e, “embora seja importante saber o que deve fazer e como, 

também é importante saber por que devo fazê-lo” (IMBERNÓN, 2011, p. 40). Nesse sentido, 

retomamos aos estudos de Freire (2013, p. 24), quando nos diz que “a reflexão crítica sobre a 

prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando 

blá-blá-blá e a prática ativismo”. Assim, os participantes compreendem que a leitura teórica e 

a reflexão sobre a prática devem ser constantes.   

 Quanto à fundamentação teórica da proposta, os professores disseram conhecer pouco 

sobre os estudos de Paulo Freire (1989, 2005, 2006, 2013). De acordo com Helena e Cláudio, 

em sua formação inicial, em magistério, tiveram oportunidade de discussões e leituras da obra 

de Paulo Freire, contudo acerca da Educação de Jovens e Adultos não lhes fora oportunizadas 

discussões, nem mesmo na graduação em licenciatura.  

Li um pouco sobre Paulo Freire quando fiz o magistério. Na graduação não me 

lembro de ter visto nada sobre ele. Na verdade, na graduação, também não tive 

nenhuma disciplina sobre a Educação de Jovens e Adultos (Helena, I encontro 

do Grupo Focal, 25/09/13).  

 

O trabalho que realizo nas turmas da EJA é fruto de minha experiência e das 

leituras que fazemos nos encontros das atividades complementares. Pode ser que 

meu trabalho deixe a desejar, mas não tive em minha formação leituras nesta 

área (Cláudio, I encontro do Grupo Focal, 25/09/13).   

  

Milton disse conhecer um pouco dos escritos de Paulo Freire, devido uma disciplina 

pedagógica que cursou numa pós-graduação.   
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Na graduação não li nada sobre Paulo Freire. Quando fiz a pós-graduação em 

Matemática e Estatística, tive uma disciplina de prática pedagógica e aí lemos 

alguns textos que traziam as ideias de Freire (Milton, I encontro do Grupo Focal, 

25/09/13). 

 

 Iza reconhece que, em sua formação inicial, na graduação, teve leituras da obra de 

Paulo Freire e da Educação de Jovens e Adultos, mas não sabia dizer como os estudos 

freireanos poderiam contribuir com a organização das aulas de Matemática para a Educação 

de Jovens e Adultos, até começar a dar aulas para essas turmas e frequentar os encontros das 

atividades complementares.   

Tive disciplinas pedagógicas durante minha graduação em que lemos e 

discutimos sobre as obras de Paulo Freire e a Educação de Jovens e Adultos. 

Nesse ponto, fui mais bem atendida que meus colegas, provavelmente porque 

minha graduação foi há pouco tempo e as universidades passaram por mudanças 

no currículo. Fizemos muitas leituras sobre os estudos de Paulo Freire, no 

entanto, apesar de ter cursado licenciatura em Matemática, nenhuma das leituras 

foi direcionada para o ensino dessa disciplina. Daí, que até pouco tempo, não 

percebia em que sua obra poderia ajudar no ensino de Matemática. Até porque 

via com desconfiança quando ouvia alguma palestra sobre o diálogo e a 

problematização numa concepção freireana. Achava que em aulas de 

Matemática só importava o conteúdo. Foi quando entrei para a rede municipal e 

passei a dar aulas na EJA. Nos encontros das atividades complementares pude 

começar a elaborar uma aula baseada em diálogo e problematização (Iza, I 

encontro do Grupo Focal, 25/09/13).  

 

As falas dos professores expressam a necessidade de estudos teóricos a serem 

desenvolvidos na formação continuada, em nível da Secretaria de Educação Municipal, uma 

vez que, pelo exposto, se constitui como a única instância para discussões teóricas que 

embasam a Educação de Jovens e Adultos para essa rede. Entendemos que, caso a proposta 

pedagógica fosse discutida nas reuniões das atividades complementares, seria razoável supor 

que os professores tivessem mais oportunidades de conhecerem os referenciais freireanos.      

Foi consensual entre os professores que a organização das aulas de Matemática 

baseadas na metodologia da resolução de problemas possibilita que se trabalhe tal como é 

preconizado pela proposta pedagógica. Entretanto, conforme os professores, os problemas 

devem fazer sentido para os alunos jovens e adultos, precisam levar em conta sua realidade 

local, seus conhecimentos, como, por exemplo, no comércio, na lavoura, na economia 

doméstica e nas situações em família. Tal discurso coaduna com o fundamento da 

“humildade”, tal qual é visto em Freire (2005). 

Entendemos que a fala dos professores, quanto à busca pelo conteúdo programático na 

realidade mediatizadora (FREIRE, 2005) é, também, uma conscientização acerca do caráter 
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sociocultural da Educação de Jovens e Adultos, e o ensino da Matemática por meio de 

temáticas significativas procura “situar o aluno no ambiente de que ele é parte, dando-lhe 

instrumentos para ser um indivíduo atuante e guiado pelo momento sociocultural que ele está 

vivendo” (D‟AMBROSIO, 1986, p. 63). 

 Sobre como os pressupostos freireanos podem contribuir na aprendizagem dos 

conteúdos matemáticos, Helena destacou que os alunos jovens e adultos necessitam de 

situações de trocas, em que a dialogicidade esteja sempre presente (FREIRE, 2005) e a 

problematização, feita a partir de uma temática significativa, torna o conteúdo matemático 

mais acessível. 

No início, trabalhava com os alunos da EJA como fazia com os alunos do ensino 

regular. Até as atividades que aplicava pela manhã realizava também à noite. Era 

quase sempre uma decepção. Os alunos não aprendiam e, muitos eram 

reprovados. Depois que entrei em contato, através da coordenação da SMED, 

com o trabalho baseado nas temáticas significativas, percebo o quanto mudou. A 

motivação e a aprendizagem dos alunos melhoraram muito. Não há como 

planejar uma aula para jovens e adultos em que não se privilegie o diálogo e 

situações de problematização, até porque a Matemática está diretamente 

envolvida em situações de problematização. Exercícios de repetição podem até 

ser necessários às vezes, como forma de fixação do conteúdo, mas para virar 

rotina não (Helena, II encontro do Grupo Focal, 23/10/13). 

 

Milton e Cláudio concordaram com Helena e ressaltaram que não adianta impor um 

conteúdo tal qual está no livro didático para os alunos jovens e adultos, sendo necessário que 

eles façam sua leitura de mundo e percebam o conteúdo matemático presente nas situações de 

seu cotidiano. 

Tinha receio que usando o diálogo, não dando as respostas de imediato, fazendo 

perguntas ou propondo trabalhos em grupo, a aula de Matemática virasse uma 

baderna, sem organização e controle. Estava enganado. Percebi o quanto os 

alunos se envolveram nas situações-problema. Eles discutiam formas para 

resolver uma situação real. E se a caixa d‟água é redonda? E se a caixa é 

quadrada? As questões iam surgindo e eles iam se envolvendo e encontrando 

formas de solucionar. Quando fui apresentar o conteúdo de geometria com o 

cálculo de volumes, eles já questionavam e, queriam responder antes mesmo de 

apresentar as fórmulas matemáticas (Milton, II encontro do Grupo Focal, 

23/10/13). 

 

O trabalho com os pressupostos freireanos como o diálogo, a problematização, 

as temáticas significativas e a experiência de vida dos alunos é muito cansativo, 

mas muito gratificante porque você sente que seu trabalho contribuiu para o 

crescimento dessas pessoas. Não é apenas dar respostas a uma lista de 

exercícios, mas a construção do pensamento matemático voltado para situações 

reais e, isso vale muito mais (Cláudio, II encontro do Grupo Focal, 23/10/13). 
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Para Iza, um ambiente de sala de aula onde coexista o diálogo e a problematização, é 

um ambiente propício à aprendizagem, porque os jovens e adultos já trazem para a escola uma 

bagagem de conhecimentos que precisa ser considerada e, é através da dialogicidade e 

problematização de temáticas significativas, que é possível o resgate e o respeito à leitura de 

mundo feita por eles (FREIRE, 2005).   

São materiais simples, que a gente encontra em nosso meio mesmo e que os 

alunos manuseiam diariamente. Daí, fazemos um trabalho com esses materiais e 

com os conteúdos matemáticos presentes neles. Aí nós trabalhamos com 

panfletos de preços de supermercados, boletos de água e energia elétrica, tabelas 

de preços de estacionamento, panfletos de empréstimos de bancos, reportagens 

de revistas e jornais e outros que surgem. Esses materiais são ricos para o 

trabalho com vários conteúdos matemáticos, e é o professor que precisa ser 

criativo e sensível às necessidades dos alunos, se empenhando em desenvolver 

atividades significativas em termos de aprendizagem para que seus alunos 

jovens e adultos possam usar o conhecimento matemático para resolver seus 

problemas nos contextos em que eles acontecem (Iza, II encontro do Grupo 

Focal, 23/10/13). 

 

Para Cláudio, a Matemática está intimamente relacionada a pressupostos freireanos, 

pois é uma “[...] ciência que nasceu das situações-problema dos povos” (D‟AMBROSIO, 

2007, p. 82). Helena reforçou que foi como forma de resolver problemas que a Matemática foi 

se desenvolvendo e, enquanto uma ciência aplicada é preciso que seu ensino esteja vinculado 

à “realidade social para fazer sentido [...]” (SKOVSMOSE, 2008, p. 101). Iza e Milton 

destacaram que a problematização é inerente à própria Matemática, está presente no cotidiano 

dos jovens e adultos e, devido a isto, as situações a serem problematizadas precisam emergir 

da leitura de mundo a partir de temáticas significativas colhidas do meio social em que vivem. 

Nas situações de sala de aula em que os conteúdos matemáticos são desenvolvidos a 

partir da leitura de mundo dos educandos, Milton comentou que busca sempre situações 

oriundas das situações vivenciadas pelos alunos, como problemas com porcentagens, juros, 

números inteiros e decimais, proporcionalidade, equações e geometria podem ser trabalhados 

com experiências que os alunos trazem sobre o trabalho no comércio, na agricultura, nas 

atividades domésticas e até mesmo de suas relações familiares (D‟AMBROSIO, 2007, p. 23).  

Iza ressaltou que o trabalho com panfletos de preços de supermercados, boletos de 

água e energia elétrica, tabelas de preços de estacionamento, entre outros, fornecem um 

material rico para o estudo com vários conteúdos matemáticos, cabendo ao professor a 

criatividade e o empenho em desenvolver atividades significativas em termos de 

aprendizagem para os alunos jovens e adultos. Helena e Cláudio concordaram quanto às 

várias possibilidades do trabalho em Matemática, considerando a leitura de mundo dos 
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alunos, contudo, disseram não ser uma prática que realizam em todas as aulas, devido ser um 

trabalho que exige tempo e conhecimento do professor para pesquisa e adequação das 

situações ao conteúdo matemático.  

Nas falas, há, portanto, conforme orientação da Proposta Pedagógica da Educação de 

Jovens e Adultos (2007) do município de Vitória da Conquista – BA, um reconhecimento da 

necessidade do trabalho com situações significativas no ensino da Matemática para a 

Educação de Jovens e Adultos, de modo que “contextualizar a matemática é essencial para 

todos” (D‟AMBROSIO, 2007, p. 76). Entretanto, os professores admitem não trabalhar com 

temáticas significativas em todas as suas aulas, alegando dificuldades como o tempo para o 

planejamento e conhecimento técnico. Consideramos, pois, que, além de uma postura ética do 

professor em sua “prática docente crítica” (FREIRE, 2013, p. 39), as instâncias de formação 

“devem apoiar-se em uma reflexão dos sujeitos sobre sua prática docente, de modo a lhes 

permitir examinar suas teorias implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas atitudes, 

etc., realizando um processo constante de autoavaliação que oriente seu trabalho” 

(IMBERNÓN, 2011, p. 58). 

Do modo como organizam as aulas, em termos de conteúdo, metodologia e avaliação, 

elaborada a partir de uma temática significativa, Helena e Milton comentaram que a temática 

significativa é discutida nas reuniões pedagógicas das unidades escolares ou é resultado de um 

problema que o professor diagnostica em sala de aula. Após a escolha da temática a ser 

trabalhada, os professores discutem a maneira como será abordada em cada disciplina, a 

estratégia de apresentação, o conteúdo a ela vinculado e a forma de avaliação que será feita.  

Nas reuniões pedagógicas da escola os professores discutem um tema de um 

projeto para ser trabalhado. Daí, nas reuniões por área, os professores decidem 

como vão trabalhar os conteúdos matemáticos e quais materiais irão usar para 

isso. Também, em algumas vezes programamos uma atividade com uma 

temática significativa que não faz parte de um projeto da escola. É que, às vezes, 

os alunos nos pedem para explicar uma dúvida que eles têm em algum conteúdo, 

pode ser que não sabem medir as hortas e fincar as forquilhas, pode ser 

dificuldades com a quantidade de vacina para o peso do gado, pode ser com 

dificuldades com porcentagens para descontos no comércio, e por aí vai (Helena, 

III encontro do Grupo Focal, 27/11/13). 

 

Temos um conteúdo programático a cumprir na EJA também. Então, a questão 

do conteúdo é importante porque a gente não pode negar o direito dos alunos 

jovens e adultos ao conteúdo que é oferecido no ensino em outra modalidade. 

Mas veja bem, no caso da EJA, esses alunos têm anseios, desejos e dificuldades 

muito próprias. Muitas vezes querem ver um conteúdo porque estão 

necessitando dele no trabalho ou para fazerem uma seleção de emprego. Na 

EJA, essa necessidade de conteúdos é muito imediata no sentido de necessitarem 
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para as suas atividades rotineiras. Trabalhamos com as temáticas mais diversas 

(Milton, III encontro do Grupo Focal, 27/11/13).   

 

Cláudio reitera que o conteúdo matemático precisa ser abordado e a forma que o 

trabalho é conduzido é de responsabilidade do professor. Dessa maneira, segundo ele, de nada 

adiantará uma aula ser organizada a partir de uma temática significativa se o professor não 

estiver atento aos anseios e expectativas dos alunos, recorrendo a situações dialógicas e 

problematizadoras na apresentação da atividade.  

Em geral, os temas envolvem experiências que os alunos trazem sobre o trabalho 

no comércio, na agricultura, nas atividades domésticas e até mesmo de suas 

relações familiares, e o conteúdo matemático presente nessas situações será 

trabalhado de forma que os alunos possam solucionar as situações-problemas 

existentes ou, pelo menos, compreendê-las melhor (Cláudio, III encontro do 

Grupo Focal, 27/11/13). 

 

Iza comenta que planejar as aulas com trabalho em grupo, pesquisas, seminários, 

produção e análise de textos, relato de experiências, são formas de trabalho que privilegiam a 

participação dos alunos no processo de ensino e, garantem trocas de experiências 

significativas para a exploração de temáticas significativas nas aulas de Matemática. 

Conteúdos de geometria, problemas com porcentagens, juros, números inteiros e 

decimais, proporcionalidade, equações e tratamento da informação são alguns 

dos conteúdos que os alunos usam bastante em suas tarefas diárias e que, muitas 

vezes têm dificuldade. E é fácil percebermos que esses conteúdos estão 

pressentes nas situações de vida e, exercícios prontos de livro didático não 

correspondem aos anseios da realidade vivenciada pelos alunos (Iza, III encontro 

do Grupo Focal, 27/11/13). 

 

Avaliamos, em função das falas dos professores, que é necessário a autonomia para 

organizar sua prática pedagógica, de acordo às temáticas significativas, da forma como está 

prevista na proposta pedagógica. Pareceu-nos um trabalho democrático e pedagogicamente 

organizado, sendo discutido pelo coletivo dos professores nas reuniões pedagógicas da escola 

e estruturado com a preocupação no desvelamento da realidade existencial pela 

problematização dos conteúdos matemáticos, que se configuram enquanto “objetos 

cognoscíveis” (FREIRE, 2005, p. 39), numa compreensão de que “O ensino dos conteúdos 

implica o testemunho ético do professor” (FREIRE, 2013, p. 92).  

Quanto à forma de avaliação, Milton e Cláudio esclarecem que, na Educação de 

Jovens e Adultos, precisa ser processual e contínua, não se restringindo a um momento único 

e estanque. Além disso, segundo os professores, é necessário que se avalie o progresso e a 
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participação dos alunos no envolvimento com a atividade, de maneira a garantir que todos se 

sintam responsáveis pelo sucesso daquela proposta.  

A gente não pode, depois de um trabalho com essas temáticas, querer aplicar 

uma prova com questões soltas e sem ligação alguma com os problemas reais da 

vida do aluno. Na verdade, a gente tem que ir avaliando a cada aula. Eu não sei 

se elaboro as atividades conforme prevê a proposta. (Milton, III encontro do 

Grupo Focal, 27/11/13). 

 

Uma atividade nesses termos não permite que o aluno fique parado na carteira e, 

então, ele vai aprender sempre alguma coisa. O que a gente tenta fazer na 

avaliação é atribuir uma nota a tudo que ele fez. É mesmo difícil. (Cláudio, III 

encontro do Grupo Focal, 27/11/13). 

 

Helena e Iza concordam e comentam que em uma aula organizada a partir de uma 

temática significativa, com espaço para a problematização e o diálogo, não há como o aluno 

não se desenvolver, desse modo, avaliam de maneira a tentar mensurar o quanto ele aprendeu.   

A avaliação numa aula planejada com uma temática significativa é muito difícil 

e não sei se trabalho isso corretamente. Quando é uma prova com as questões é 

bem mais simples (Helena, III encontro do Grupo Focal, 27/11/13). 

 

É mesmo uma questão de consciência e organização do professor para avaliar 

esse tipo de atividade. Também tenho dificuldade em elaborar as atividades 

dentro de uma temática significativa. (Iza, III encontro do Grupo Focal, 

27/11/13). 

 

Assim, é digno de nota a compreensão que os professores fazem do processo 

avaliativo em Matemática, na Educação de Jovens e Adultos, refere-se à busca por tentar 

“indicar em que medida o trabalho desenvolvido foi capaz de contribuir para a ampliação, a 

diversificação e a eficiência das habilidades de leitura (e escrita) dos educandos” (FONSECA, 

2007a, p. 71), de modo a permitir interpretar a influência da atividade educativa e redefinir 

metas e processos, no sentido de como prevê a proposta pedagógica (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2007, p. 37). No entanto, percebemos que os professores dizem ter 

dificuldades em elaborar atividades que contemplam as temáticas significativas e que se 

referem a uma situação-problema.        

No que se refere a situações de sala de aula, envolvendo conteúdo de Matemática e 

aprendizagem do aluno, com a problematização e o diálogo, Helena comentou que aulas nas 

quais os alunos podem participar expondo suas experiências, permitem mais situações de 

diálogos e problematização (ALRØ; SKOVSMOSE, 2010, p. 55). 

As temáticas significativas surgem, justamente, para possibilitar momentos de 

troca de experiências entre os alunos. Não temos mais uma única resposta 
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correta, mas situações em que aquela resposta pode solucionar o problema. Os 

alunos conduzem as problematizações, o professor instiga, mas nem ele mesmo 

sabe até onde pode chegar. Temos uma organização para o início da aula, quais 

perguntas fazer, o que problematizar e qual o conteúdo matemático a ser 

enfocado. Então, são aulas assim, abertas, que dão margem ao diálogo e a 

problematizações (Helena, III encontro do Grupo Focal, 27/11/13).  

 

Iza concorda com Helena e comenta que, mesmo em aulas em que o conteúdo 

matemático é explorado a partir de um livro didático, é possível o professor adotar uma 

postura dialógica e problematizadora na abordagem que dá ao conteúdo. Esse comentário de 

Iza causou discordância entre os demais professores. 

Se o professor está disposto a dialogar com os alunos e fizer questionamentos, 

ele pode usar o livro da forma como ele aborda os conteúdos. Acho que tudo é 

uma questão de postura do professor porque mesmo que ele traga uma temática 

significativa e não permita o diálogo com questionamentos aos alunos, vai 

funcionar como um conteúdo da forma que está no livro (Iza, III encontro do 

Grupo Focal, 27/11/13). 

 

Milton e Cláudio discordam de Iza e justificam que seguindo um modelo já 

estruturado no livro didático, o professor não tem liberdade para problematizar e, nesse 

sentido, o diálogo não seria viável.  

Eu não concordo que a forma como o livro trata o conteúdo possibilite o diálogo. 

O que a gente faz é conversar com os alunos, buscando fazer com que eles 

entendam, costurando aqueles problemas imaginários nas experiências dos 

alunos. Não é diálogo porque é uma imposição, o professor quer que o aluno 

entenda daquele jeito que já está organizado e pronto (Milton, III encontro do 

Grupo Focal, 27/11/13). 

 

Não tem como o professor problematizar uma situação que oferece uma única 

resposta e que ele já sabe qual deve ser. Não sou contra o uso do livro e também 

faço muito o uso dele, mas acho que o professor deve saber que ao propor uma 

aula com o livro didático não está oportunizando momentos de problematização 

e diálogo em sala. É assim que vejo (Cláudio, III encontro do Grupo Focal, 

27/11/13). 

 

Igualmente, Helena discorda de Iza e ressalta que a problematização e o diálogo 

acontecem em situações abertas, no sentido de darem margem a outras interpretações, o que, 

para ela, não ocorre com aquelas apresentadas nos livros didáticos.  

Também uso bastante o livro didático, mas sei que estou presa a ele e, mesmo 

buscando dialogar com os alunos, não é um diálogo justo porque estamos 

fazendo um caminho em que não é possível desviar (Helena, III encontro do 

Grupo Focal, 27/11/13). 
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Nesse sentido, o diálogo freireano é compreendido enquanto “o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 

humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro” 

(FREIRE, 2005, p. 91), não pode ser a do depósito de conteúdos, como a “educação 

bancária”, mas a da problematização dos homens em sua relação com o mundo (FREIRE, 

2005, p. 38). Desse modo, os professores, com exceção de Iza, não veem possibilidade de ser 

problematizadora a abordagem que o livro didático faz sobre os conteúdos matemáticos, por 

acreditarem que “o ensino de Matemática tradicional está muito associado à resolução de 

exercícios referentes à Matemática pura ou a semirrealidades” (ALRØ; SKOVSMOSE, 2010, 

p. 55).  

 Apesar da opinião de Iza quanto ao uso do livro didático como abordagem 

problematizadora, todos os professores, pelos seus discursos, compreendem que a Proposta 

Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos prevê a organização das aulas em temáticas 

significativas e, “o trabalho com a Matemática, baseado na resolução de problemas, no 

estabelecimento de ligações com a vida [...]” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 29), 

muito embora admitam que façam uso do livro didático.   

Helena acredita que a proposta, a partir das temáticas, é pertinente para o trabalho com 

jovens e adultos, mas tinha dúvidas se estava realizando a contento em suas aulas. Cláudio 

concorda quanto ao êxito dessa forma de organizar as aulas, porém, ressaltou que tal 

abordagem somente estará consonante a proposta pedagógica se os problemas selecionados 

para o trabalho forem retirados da realidade local dos alunos, o que, segundo o ele, nem 

sempre ocorre.   

Ainda, discorrendo sobre as temáticas significativas, Iza reafirma a opinião dos 

colegas e completa que um planejamento, seguindo essa organização, é trabalhoso e exige do 

professor tempo e disposição à pesquisa. Além disso, continua ela, todos os profissionais da 

escola devem estar dispostos, uma vez que vários projetos são interdisciplinares e todos 

devem fazer a sua parte.  

Essa é a mesma opinião de Milton, que, ainda, diz ser um trabalho gratificante, apesar 

de árduo.  

Aí, que tentamos trabalhar o conteúdo a partir dessas atividades. São as 

temáticas significativas porque elas estão presentes na vida dos alunos, de uma 

maneira muito própria e que cada turma vai abordar diferentemente. Por isso é 

tão trabalhoso para o professor, porque em cada turma, ainda que a temática seja 

a mesma, o trabalho será direcionado de acordo os anseios dos alunos (Milton, 

IV encontro do Grupo Focal, 18/12/13).   
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Iza comenta sobre o que acha ser um problema no trabalho com as temáticas 

significativas, que alguns alunos jovens e adultos não concebem uma aula de Matemática a 

partir de uma problematização. Segundo ela, algumas vezes, se sente angustiada, pois os 

alunos querem as atividades já prontas e não aquela construção inicial buscando a 

participação no processo.  

Uma coisa que, ainda, me deixa angustiada quando trabalho com as temáticas 

significativas é que alguns alunos mais jovens querem logo que a gente vá dando 

as respostas, não querem que a gente fique perguntando. Cobram logo onde está 

a Matemática nisso? Aí, continuo com a proposta e vejo que eles compreendem 

que foi preciso questionar para chegar ao ponto de encontrar o conteúdo 

matemático. Mas, é que essa forma de trabalho, a gente tem que deixar que eles 

falem mais e, depois fazer uma síntese abordando o conteúdo. Aí, neste 

momento, explico o conteúdo que vamos utilizar (Iza, IV encontro do Grupo 

Focal, 18/12/13).  

 

Milton, mais experiente, disse que já havia passado por situações desse tipo, e que é 

natural que alguns alunos, acostumados àquela Matemática de quadro e giz, de repetição de 

sequências de exercícios, não perceberem uma aula problematizadora como uma construção. 

Helena concorda e reafirma que, apesar dessas dificuldades, é prazeroso, ao final, ver que os 

alunos perceberam que aprenderam o conteúdo matemático em situações que eles próprios 

vivenciam.  

Ainda sobre essa discussão, Cláudio comenta que uma forma de lidar com esse tipo de 

cobrança dos alunos é acrescentar junto ao material a ser trabalhado um tópico com os 

conteúdos matemáticos estudados ali. Para ele, a sistematização deve ocorrer sempre ao final 

de uma etapa da atividade. Além disso, há cobrança por parte dos alunos porque alguns 

professores sistematizam somente ao final do processo, o que, dependendo da organização do 

trabalho, pode demorar algumas aulas.       

A gente vai melhorando a maneira de trabalhar com o tempo e a experiência. 

Agora nas atividades já coloco uma sistematização com o conteúdo matemático 

a ser trabalhado. Os alunos cobram mesmo e se o professor não se organizar fica 

solto. A gente tem que sistematizar a cada aula para não perder o foco e nem o 

objetivo do trabalho (Cláudio, IV encontro do Grupo Focal, 18/12/13).  

 

Entendemos, como construtiva essa reflexão que os professores fazem de sua prática a 

“reflexão crítica sobre a prática” (FREIRE, 2013, p. 40). Neste momento, eles fizeram 

considerações acerca das potencialidades e limitações associadas ao uso das temáticas 

significativas em suas práticas pedagógicas, bem como das angústias que vivenciam em 
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propor uma organização que privilegie interações dialógicas para a aula de Matemática na 

Educação de Jovens e Adultos. 

Compreendemos que, o fato de alguns alunos mais jovens serem resistentes às 

problematizações nas aulas de Matemática (fala de Iza), é devido ao modo como o adulto 

constrói os significados acerca do conhecimento matemático, “a reflexão metacognitiva 

parece ser um exercício assumido com maior frequência e afinco pelo adulto que pelos mais 

jovens” (FONSECA, 2007a, p. 25). Geralmente, para o adulto, o anseio por perceber o 

conteúdo matemático em sua vivência social, expor a maneira como compreende esse 

conteúdo aplicado nesse contexto, avaliando sua forma, sua razão e importância social, “é 

mais do que um exercício cognitivo individual: é uma ação social, é a conquista da 

perspectiva coletiva de um fazer antes solitário e que quer tornar-se comunitário nessa 

oportunidade” (FONSECA, 2007a, p. 25).                 

Na sistematização das discussões, os professores concordam que a organização das 

aulas de Matemática, baseadas em temáticas significativas, valorizam as experiências de vida 

dos alunos, o diálogo em sala e a problematização, atendendo, portanto, ao fundamento do 

“pensar crítico” descrito por Freire (2005), como imprescindível na comunicação educador-

educando. São conscientes das demandas, em termos de tempo e estudo do professor para 

esse tipo de trabalho e, apesar das dificuldades encontradas ao longo do processo, acreditam 

ser uma metodologia eficaz para o ensino de Matemática na Educação de Jovens e Adultos.  

Entendemos, assim, que a compreensão que os professores dão aos pressupostos 

freireanos na fundamentação teórico-metodológica da Proposta Pedagógica para a Educação 

de Jovens e Adultos (2007), refere-se: (1) à dialogicidade como expressão da relação 

horizontal entre educadores e educandos, como mecanismo de problematização das temáticas 

significativas, na reflexão acerca dos conhecimentos matemáticos presentes na leitura de 

mundo dos educandos, de modo à ressignificação da realidade; (2) à problematização como 

diálogo questionador da leitura de mundo dos educandos e dos conhecimentos matemáticos 

envolvidos nas temáticas significativas, como forma de superação da memorização e da 

repetição mecânica dos conhecimentos matemáticos nos questionamentos acerca do como 

fazer, instigando a reflexão/ação coletiva como possibilidade de partilha e ampliação de 

saberes; (3) às temáticas significativas enquanto situações existenciais dos educandos e (4) à 

leitura de mundo como percepção da realidade mediatizada.  

Os professores admitiram que conheciam pouco sobre a Proposta Pedagógica da 

Educação de Jovens e Adultos (2007) do município e, na organização das aulas de 

Matemática, ainda que considerados os pressupostos freireanos destacados, o faziam devido a 
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um perfil próprio dos professores que atuam nessa modalidade de ensino, de privilegiarem 

situações dialógicas, problematizadoras e provenientes das experiências de vida dos próprios 

alunos. Somado a isso, ressaltaram que, na formação inicial, não tiveram estudos acerca da 

Educação de Jovens e Adultos, o que tornou muito difícil e angustiante lecionar nessa 

modalidade nos primeiros anos de trabalho. Concordaram que a formação continuada, ainda 

que deixe algumas lacunas como uma efetiva discussão da proposta oficial da Educação de 

Jovens e Adultos, é o meio eficiente para discussões e aprofundamentos na prática pedagógica 

para jovens e adultos. Entretanto, também pudemos notar que na efetivação da proposta no 

cotidiano da sala de aula há o trânsito entre uma prática pedagógica marcada pela educação 

bancária e a tentativa de aproximação com uma prática libertadora, atendendo assim aos 

pressupostos da Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) do Município.  

No capítulo seguinte, apresentaremos como foram organizados os encontros da 

formação continuada para os professores de Matemática da Educação de Jovens e Adultos 

considerando os pressupostos freireanos: dialogicidade, problematização, temáticas 

significativas e leitura de mundo. Também, traremos à discussão os desafios e limites do 

processo formativo nas vozes desses professores, a partir dos dados coletados nas observações 

dos encontros de formação continuada e nos encontros do grupo focal.  
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5 A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS  

 

 

A formação dos professores e das professoras devia insistir na constituição deste 

saber necessário e que me faz certo desta coisa óbvia, que é a importância inegável 

que tem sobre nós o contorno ecológico, social e econômico em que vivemos. E ao 

saber teórico desta influência teríamos que juntar o saber teórico-prático da realidade 

concreta em que os professores trabalham. 

Paulo Freire, 2013. 

 

 

No cotidiano da escola há momentos que também são destinados à formação 

continuada de professores, como já nos disse Candau (1996, p.143), “o locus de formação a 

ser privilegiado é a própria escola”, e esses são chamados de atividades complementares – 

AC. No contexto da nossa pesquisa, esses encontros acontecem com frequência mensal, 

promovidos pelo núcleo pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, responsável por 

essa modalidade de ensino, reunindo os professores de Matemática da rede municipal que 

lecionam na Educação de Jovens e Adultos por meio de um ofício, com o cronograma 

previamente organizado e encaminhado às unidades escolares. Os encontros têm duração de 

duas horas e trinta minutos aproximadamente, e acontecem na sede da Secretaria Municipal 

de Educação ou em local previamente divulgado nas escolas (conforme apresentamos no 

Capítulo 2).  

Diante de um dos objetivos desta pesquisa que é de verificar como os pressupostos 

freireanos estão presentes na formação continuada de professores de Matemática que atuam 

na Educação de Jovens e Adultos, a finalidade de participarmos dos momentos de formação 

foi compreender como os pressupostos freireanos estavam sendo discutidos na formação 

desses professores, de modo que pudessem organizar suas aulas tendo em vista o público com 

que trabalham.  

Participamos de 04 (quatro) encontros da formação continuada e, neste capítulo, 

apresentaremos como foram organizados, considerando os pressupostos freireanos: 

dialogicidade, problematização, temáticas significativas e leitura de mundo. Também, 

trouxemos à discussão os desafios e limites do processo formativo nas vozes dos professores 

que participaram da pesquisa.  

O planejamento dos encontros da formação continuada de que participamos foi, assim, 

organizado: avisos, pauta, dinâmicas, estudos de textos, atividades em grupos, filmes para 
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discussão e proposta de projetos a serem trabalhados nas escolas com os alunos (Diário de 

Campo do pesquisador, 2013), conforme apresentado no Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Organização dos Encontros da Formação Continuada. 
 

Data Local Número de 

Professores 

Conteúdo da 

Formação
32

 

Encaminhamento 

 

 

21/08/13 

 

 

SMED 

 

 

15 

professores 

Princípios norteadores 

da Educação de Jovens 

e Adultos.  

Números Racionais e 

sua representação 

fracionária. 

Atividade em grupo: leitura e 

discussão de texto, com 

sistematização das ideias principais.  

Proposta de atividades a serem 

trabalhadas em sala com os alunos. 

 

 

 

 

25/09/13 

 

 

 

 

SMED 

 

 

 

 

17 

professores 

 

Números Racionais e 

sua representação. 

Temáticas 

Significativas para o 

trabalho em 

Matemática. 

Dinâmica em grupo: As diversas 

representações matemáticas e a 

valorização dos conhecimentos dos 

educandos. 

Proposta de projeto a ser trabalhado 

com os alunos. Temática 

Significativa do projeto: “Água: 

Nosso bem maior!”.  

Filme: Gráficos e Tabelas. 

 

 

 

 

23/10/13 

 

 

 

 

Escola 

Estadual 

Maria 

Viana 

 

 

 

 

 

 

19 

professores 

A concepção de 

currículo para a 

Educação de Jovens e 

Adultos; Sentidos e 

Significados do Ensino 

da Matemática para a 

Educação de Jovens e 

Adultos; e Diretrizes 

Curriculares para a 

Educação Matemática 

na Educação de Jovens 

e Adultos. 

Apresentação de slides com trechos 

do Parecer CNE/CEB nº 1, de 05 de 

julho de 2000, que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação de Jovens e 

Adultos. 

 

Formação de grupos de discussão 

para análise da referida resolução. 

Sistematização das análises que 

emergiram nos grupos.  

 

 

 

 

 

27/11/13 

 

 

 

 

 

SMED 

 

 

 

 

 

17 

professores 

 

 

O jovem e as 

exigências do século 

XXI e Principais 

Tendências em 

Educação Matemática: 

A Resolução de 

Problemas como uma 

metodologia. 

Formação de grupos de discussão 

para o estudo dos textos: Códigos da 

Modernidade (TORO, B. Ideias. 

Colômbia, 1997) e Resolução de 

Problemas (FLEMMING, D. M. 

Tendências em Educação 

Matemática. Florianópolis: 

UnisulVirtual, 2005). 

Socialização das discussões feitas 

pelos grupos acerca da metodologia 

de resolução de problemas na 

Educação de Jovens e Adultos. 
Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

                                                           
32

 Os encontros de Formação Continuada foram organizados da seguinte forma: 1) Conhecimentos pedagógicos 

na formação de professores para a Educação de Jovens e Adultos; 2) Conhecimento/conteúdo da Matemática 

como orientação para o trabalho com a Educação de Jovens e Adultos. Os conteúdos matemáticos trabalhados 

são definidos pelos coordenadores, com base na proposta curricular da Educação de Jovens e Adultos do 

município.    
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5.1 Os Encontros da Formação Continuada da Educação de Jovens e Adultos no 

Contexto da Pesquisa 

 

 

A primeira observação realizada no encontro de formação continuada dos 

professores da Educação de Jovens e Adultos – momentos das Atividades Complementares - 

ocorreu no dia 21/08/2013 numa sala da SMED e registrou a presença de 15 professores. A 

equipe da coordenação acolheu os professores com boas vindas e, antes mesmo de 

apresentarem a pauta dos estudos, fomos chamados para apresentar a pesquisa, e como seria a 

nossa participação nesses encontros. Após a nossa fala, a equipe apresentou a seguinte pauta 

para as discussões do dia: Princípios norteadores da Educação de Jovens e Adultos; e proposta 

de trabalho com os Números Racionais (Diário de Campo do pesquisador, 21/08/2013). 

A coordenação propôs uma dinâmica com a música “E vamos à luta” (Gonzaguinha, 

1980) como motivação para iniciar as discussões. Após ouvirem a música, a equipe discutiu 

acerca do caráter político e social da Educação de Jovens e Adultos e da necessidade do 

engajamento dos professores que lecionam nessa modalidade de ensino. Para tanto, trabalhou 

com versos extraídos da música, problematizando situações que, supostamente, podem ser 

parecidas com as realidades dos alunos e com o protagonismo da juventude frente às 

mudanças necessárias no local onde vivem e em contextos mais amplos como o país.  

  Após essa sensibilização, foram formados dois grupos para a discussão de um texto 

sobre os princípios que devem nortear a Educação de Jovens e Adultos
33

. O texto foi 

elaborado pela equipe de coordenadores e discorria sobre a identificação e o reconhecimento 

das características próprias dos jovens e adultos em seu processo formativo, da valorização 

dos saberes de vida e da ampliação de seus conhecimentos partindo desses saberes. Para tanto, 

enfatiza uma organização curricular que respeite as necessidades próprias dessa modalidade 

de ensino, com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas assegurem aos alunos os 

conteúdos necessários à leitura crítica do mundo, ao tempo em que valorizam a cultura e o 

meio social. 

 Na sistematização das discussões, os grupos concordaram que a rede municipal precisa 

redefinir a concepção de currículo para a Educação de Jovens e Adultos. Na visão dos grupos, 

as diretrizes curriculares não estão favorecendo o trabalho com as temáticas significativas e, 

as escolas, na busca por amenizar o problema, trabalham isoladamente os temas que julgam 

                                                           
33

 VITÓRIA DA CONQUISTA. Secretaria Municipal de Educação. Princípios norteadores da Educação de 

Jovens e Adultos. Vitória da Conquista: SMED – Núcleo Pedagógico, 2013. 
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ser mais significativos. Para os professores, ainda que se trabalhe a proposta das temáticas 

significativas, a organização curricular, da forma como se encontra, com seus conteúdos 

fechados, não valorizam o trabalho com os temas (Diário de Campo do pesquisador, 

21/08/2013). 

 Percebemos que a preocupação dos professores quanto a uma organização curricular 

que possibilite flexibilizar a organização das aulas de Matemática, é coerente com o que prevê 

a Proposta Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos, ao orientar que “na organização 

metodológica curricular, não definimos conteúdos fechados. Propomos posturas e caminhos, 

com o objetivo de contribuir para a construção de um currículo escolar vivo, flexível e 

dinâmico” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 24).       

Quanto às discussões, a coordenação disse que a equipe da Secretaria de Educação 

está sensibilizada com a problemática da inadequação das diretrizes curriculares para a 

Educação de Jovens e Adultos e, por isso, a equipe gestora está estudando meios de reunir os 

professores dessa modalidade de ensino a fim de ouvi-los e, elaborar, em conjunto, um 

documento que sistematize novas diretrizes curriculares que atendam a especificidade do 

trabalho com as temáticas significativas.    

Uma organização curricular que respeite as especificidades próprias da Educação de 

Jovens e Adultos, em seus princípios de equidade, diferença e proporção, está preconizada na 

proposta pedagógica, onde são elencados os objetivos da Educação de Jovens e Adultos 

(conforme apresentamos no Capítulo 4). Ademais, ao propor tais discussões, a equipe de 

coordenadores possibilita ao professor a liberdade em organizar sua prática, de modo a 

trabalhar os conteúdos que julgar serem necessários aos seus alunos, articulados a projetos 

cujas temáticas sejam significativas, no sentido de elencarem problemas da realidade 

sociocultural dos alunos.     

Ao fomentar essas discussões, a equipe de coordenação busca a convergência dos 

conteúdos curriculares do processo educacional com a realidade existencial dos educandos, 

orientando os professores da Educação de Jovens e Adultos na criação e reconhecimento de 

estratégias educacionais que considerem situações particulares observadas por seus alunos 

jovens e adultos, buscando melhores maneiras de trabalhar com eles, tendo como meta 

desenvolver cidadãos capazes de integrar a sociedade atual e gerir suas decisões. De modo 

que, conforme afirma Freire (2013, p. 98), “a educação é uma forma de intervenção no 

mundo”. 

Entretanto, julgamos procedente a preocupação dos professores quanto a uma 

organização curricular que viabilize o trabalho como prevê a proposta pedagógica e, ainda, 
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acreditamos que as instâncias de formação de professores precisam estar atentas e propor 

discussões que possam ser, de fato, vinculadas à prática pedagógica de maneira à contemplar 

na ação, as angústias dos professores. Desse modo, acreditamos que as reuniões de formação 

precisam se constituir em espaços que possam promover intervenções concretas no trabalho 

pedagógico e não servirem somente como uma instância burocrática e sem poder de decisão.    

 Noutro momento, após a síntese das discussões, a equipe propôs atividades para 

trabalhar o conteúdo de números racionais em sua representação fracionária. A coordenação 

distribuiu um material impresso
34

 com sugestões de trabalho para esse conteúdo matemático, 

a partir da leitura de receitas da culinária que os próprios alunos podiam levar para as aulas e, 

daí, surgia a problematização e a sistematização dos conhecimentos. A equipe reforçou que a 

atividade era uma sugestão e os professores poderiam modificar, adequando-as à sua realidade 

de aula. 

Nos episódios em que observamos a prática pedagógica do professor, nenhuma das 

aulas foi organizada com a temática significativa a partir de receitas culinárias. Percebemos, 

portanto, que os professores têm liberdade em gerir a forma como organizam suas aulas e as 

temáticas significativas que melhor atendem às necessidades dos alunos quanto ao conteúdo 

matemático e à conscientização social e política acerca de algum problema de sua realidade 

existencial.   

No entanto, entendemos que a liberdade facultada aos professores quanto ao trabalho 

com o planejamento das aulas, de acordo uma temática significativa, precisa ser repensada no 

sentido de uma liberdade baseada na seriedade para com as orientações previstas na proposta 

pedagógica acerca dessa organização. Nas reuniões da formação de que participamos, não 

percebemos uma postura crítica da equipe em fomentar esse caráter de liberdade. Houve sim, 

orientações para o trabalho com as temáticas, mas não uma discussão crítica que envolva a 

responsabilidade do professor para com o cumprimento da proposta.          

A proposta da coordenação pedagógica em trabalhar com situações de vida dos 

educandos na problematização dos conteúdos matemáticos reconhece que os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos trazem para a escola a esperança de que o processo educativo 

lhes confira “novas perspectivas de autorrespeito, autoestima e autonomia” (FONSECA, 

2007a, p. 49). Tais perspectivas, manifestadas pelos alunos dessa modalidade, estão 

relacionadas às maneiras de lidar com assuntos específicos, relacionados ao conteúdo 
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 BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Básica. Programa Gestão da 

Aprendizagem Escolar. Matemática na Cozinha. Brasília: Cadernos do GESTAR I, 2007, p. 13-19.  
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matemático de números racionais, oriundos da realidade existencial, e questões mais gerais, 

próprias do mundo fora da comunidade, como, por exemplo, o mercado de trabalho.   

A equipe da coordenação agradeceu a participação dos professores nas discussões e 

agendou o encontro subsequente da formação, ao sugerir o trabalho com as temáticas 

significativas no ensino da Matemática, justificando a sugestão, devido ao fato de que muitos 

professores têm dificuldades em trabalhar dentro dessa proposta.    

Nesse encontro da formação continuada, vislumbramos, portanto, a orientação para 

um trabalho de organização das aulas de Matemática a partir dos pressupostos freireanos, 

compreendidos enquanto: a problematização da realidade existencial dos educandos, 

mediatizada por uma temática significativa na busca pela ação frente às mudanças necessárias 

ao contexto local, como também num contexto mais amplo; as temáticas significativas como 

forma de valorizar os conhecimentos matemáticos que os alunos já possuem, de modo que a 

organização curricular seja mais flexível e comprometida com a realidade sociocultural na 

qual os alunos jovens e adultos estão inseridos; a leitura de mundo como percepção de 

situações particulares vivenciadas pelos alunos, como também de situações mais gerais; e a 

dialogicidade enquanto ação necessária ao reconhecimento do caráter politico social 

(FREIRE, 2005) da Educação de Jovens e Adultos, como forma de respeitar e ampliar os 

saberes de vida dos alunos, permeando a organização da aula de Matemática.       

O segundo momento de observação do encontro das Atividades Curriculares ocorreu 

no dia 25/09/2013, numa sala da SMED e estiveram presentes 17 professores. A coordenação 

recepcionou os professores e apresentou a pauta das discussões para o encontro, que estava 

assim organizada: As diversas representações matemáticas e a valorização dos conhecimentos 

dos educandos; As temáticas significativas no ensino de Matemática (Diário de Campo do 

pesquisador, 25/09/2013). 

   Para iniciar os trabalhos, a equipe realizou uma dinâmica com o grupo. Reunidos em 

círculo, alguns professores, cada um em seu tempo, retiravam um número racional de uma 

urna e escreviam no quadro a maior diversidade de representações que conseguisse para o 

número retirado. Nas representações o professor poderia utilizar os diferentes conjuntos 

numéricos. Surgiram representações que utilizavam as operações de adição, subtração, 

multiplicação e divisão, bem como representações fracionárias e exponenciais.  

Em seguida, a coordenação solicitou que os professores comentassem sobre as 

diversas representações em Matemática. O grupo concluiu que há várias formas de representar 

um número e, como tal, várias formas de solucionar situações-problema em Matemática. 

Desse modo, na opinião dos professores, os alunos da Educação de Jovens e Adultos possuem 



108 

vários conhecimentos matemáticos oriundos das situações vividas por eles cotidianamente 

que a escola não aproveita.  

 Nesse sentido, os professores parecem compreender situações-problema não como 

situações envolvendo um simples problema, que geralmente serve apenas como exercício de 

fixação de conteúdos, mas como àquelas situações que auxiliam na construção de conceitos, 

procedimentos e atitudes relacionadas aos conteúdos matemáticos e às situações de vida dos 

alunos, da forma como apresenta Dante (2003, p. 20), em que “situações-problema são 

problemas de aplicação que retratam situações reais do dia-a-dia e que exigem o uso da 

Matemática para serem resolvidos. [...] Através de conceitos, técnicas e procedimentos 

matemáticos procura-se matematizar uma situação real”.  

 A coordenação parabenizou o grupo pelas conclusões e ressaltou que é necessário 

trabalhar com essa consciência no ensino de alunos jovens e adultos. Acrescentou que a 

experiência e a maturidade dispensada ao público dessa modalidade de ensino não deve ser 

desconsiderada no planejamento das aulas de Matemática e, por isso, aulas nas quais os 

alunos não se sentem corresponsáveis, no sentido de participação no processo, dificilmente 

alcançarão êxito.    

Assim, observamos que a equipe de formação compreende que o respeito aos saberes 

dos educandos se dá pelo diálogo, na busca das problematizações das temáticas significativas 

e na consciência do trabalho com o conteúdo matemático, de modo que eles possam fazer 

uma leitura crítica de mundo e, na reflexão, percebam os obstáculos existentes acerca da 

temática, despertando para a ação consciente sobre a realidade.  

A responsabilidade do professor e da escola em respeitar os saberes dos educandos, 

consoante Freire (2013, p.31), confere em “discutir com os alunos a razão de ser de alguns 

desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos”.  

Num segundo momento, a equipe da coordenação falou sobre as temáticas 

significativas para as aulas de Matemática. A equipe ressaltou que o ensino de Matemática 

para a Educação de Jovens e Adultos precisa estar alicerçado na realidade local desses 

estudantes e, que o trabalho com temas relacionados às suas experiências de vida traz essas 

realidades para o contexto da sala de aula. Ademais, falou que o planejamento com base em 

temáticas significativas dá possibilidade ao aluno jovem e adulto de sentir-se valorizado e de 

ser reconhecido, enquanto produtor de conhecimentos.      

Os professores haviam trazido, a pedido dos coordenadores, temas propostos nas 

reuniões pedagógicas ocorridas nas unidades escolares, que surgiram em decorrência de 

alguma situação vivenciada pela comunidade escolar. Desse modo, os temas circundavam 
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aspectos como: energia, água, drogas e controle de finanças
35

. Dentre os temas propostos, os 

professores decidiram por trabalhar com o tema água e esboçaram a estrutura do projeto 

“Água: nosso maior bem!” 
36

, como uma temática significativa, levando em conta que, na 

cidade, naquele momento, estávamos vivenciando o problema da falta de água e, algumas 

comunidades eram mais prejudicadas que outras no abastecimento. 

Assim, notamos que trabalhos dessa natureza contribuem para fortalecer a ação 

pedagógica em Educação Matemática que considera resgatar, a partir do conteúdo curricular, 

questões socioculturais, que implica na efetivação de um processo educativo humanista e 

emancipatório centrado na sociedade e na cultura (D´AMBROSIO, 1999). Outrossim, 

compreende uma tomada de postura para uma educação “intencionalmente” libertadora 

(FREIRE, 1991). A Matemática, trabalhada com esse caráter ativo, indagador e pesquisador, 

contribui para o desenvolvimento da consciência reflexiva, desdobrando-se no ato educativo 

“de reconhecer ou de refazer o conhecimento existente ou de desvelar e de conhecer o ainda 

não conhecido” (FREIRE, 2011, p. 160).   

Na sistematização das discussões, os professores reclamaram da falta de tempo para 

um melhor planejamento das aulas, justificando que os períodos dedicados ao planejamento 

nas unidades escolares eram insuficientes para garantir a organização necessária a um 

trabalho como esse. A equipe da coordenação mostrou-se sensível à queixa dos professores e 

se comprometeu a auxiliar a tarefa do professor, disponibilizando vários materiais de pesquisa 

e sugestões de trabalho. A equipe ressaltou que o professor precisa fazer as devidas 

ponderações no material e adequar às suas demandas (Diário de Campo do pesquisador, 

25/09/2013).  

A proposta de trabalho com a organização de aulas sobre uma temática significativa 

exige tempo para a pesquisa e planejamento das aulas. Sugestões de trabalho podem ser bem-

vindas, contudo, é necessária a consciência de que as temáticas significativas não devem ser 

entregues aos professores para que trabalhem com seus alunos. Essa atitude contraria a 

proposta de Freire (2013, p.97), segundo a qual, “o conteúdo programático da educação não é 

uma doação – um conjunto de informes a ser depositado nos educandos, mas a devolução 

organizada, sistematizada e acrescentada ao povo, daqueles elementos que este lhe entregou 

de forma desestruturada”. 
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 Na pesquisa, nos episódios de aulas observadas, dessas temáticas, foram trabalhadas: energia, água e controle 

de finanças. 
36

 Durante a pesquisa, nos episódios de aulas, apenas Iza trabalhou com essa temática (conforme episódio de aula 

7, Capítulo 6, p. 194).  



110 

Faz-se necessário, portanto, que a rede municipal ofereça condições para o trabalho do 

professor com a investigação das temáticas significativas. Tais condições referem-se a 

questões pedagógicas e administrativas das escolas e perpassam, igualmente, pelas instâncias 

de formação, numa orientação consciente e condizente com a proposta pedagógica da rede 

municipal para essa modalidade de ensino.   

Por fim, os professores assistiram a um filme que retratava a questão da 

problematização por meio da leitura de dados gráficos
37

, além de sugestões de trabalho com 

percentagem e interpretação de tabelas e gráficos
38

. Segundo os coordenadores, a forma de 

organização de dados em tabelas e gráficos é recorrente quando se trabalha com temáticas 

significativas e, especialmente, em pesquisas realizadas pelos alunos.  Desse modo, esclarece 

a coordenação, as sugestões de trabalhos com o cálculo de porcentagens e interpretação de 

tabelas e gráficos podem ser úteis na abordagem de vários conteúdos matemáticos. 

Encerrando os trabalhos, a equipe de coordenadores agradeceu a participação dos 

professores, ao tempo que agendou a próxima reunião das Atividades Complementares com a 

discussão acerca das Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 

2000).  

Assim, nesse encontro de formação continuada, nas orientações dos coordenadores 

sobre o trabalho do professor, vislumbramos, como pressupostos freireanos, a leitura de 

mundo como percepção das experiências de vida do aluno jovem e adulto enquanto produtor 

de conhecimento; as temáticas significativas enquanto possibilidade de trazer as realidades 

existenciais para o contexto de sala de aula, de modo que o aluno se sinta valorizado e 

reconhecido; a problematização como forma de facilitar a percepção dos obstáculos existentes 

no entorno da temática significativa, objetivando a superação de tais obstáculos pela reflexão 

e ação; e a dialogicidade enquanto ação sincera na busca pelas problematizações da temática 

significativa, vislumbrando uma leitura de mundo crítica (FREIRE, 2005), forjada em meio 

aos conteúdos matemáticos. 

O terceiro encontro de observação ocorreu no dia 23/10/2013, numa sala da Escola 

Estadual Maria Viana com a presença de 19 professores. Os coordenadores da área de 

Matemática deram boas vindas e apresentaram a pauta de trabalho para a reunião daquele dia, 

organizada da seguinte maneira: A concepção de currículo para a Educação de Jovens e 
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 MATEMÁTICA dos Gráficos. Produção de NovoDisc Mídia Digital Ltda. São Paulo: Editora Saraiva, 2009. 1 

DVD (34 min). 
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 Durante a pesquisa, nos episódios de aulas (Capítulo 6), foram trabalhados os conteúdos de: 

1) Porcentagens: Episódio de aulas 4; Episódio de aulas 5; Episódio de aulas 7; Episódio de aulas 1; Episódio de 

aulas 2. 

2) Interpretação de tabelas e gráficos: Episódio de aulas 2 e Episódio de aulas 7.  
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Adultos; Sentidos e Significados do Ensino da Matemática para a Educação de Jovens e 

Adultos; e Diretrizes Curriculares para a Educação Matemática na Educação de Jovens e 

Adultos (Diário de Campo do pesquisador, 23/10/2013). 

A equipe da coordenação propôs uma discussão acerca dos pontos da pauta fazendo 

uma apresentação de slides. Desse modo, apresentaram trechos do Parecer CNE/CEB nº 1, de 

05 de julho de 2000, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos. A fala da coordenadora destaca a importância de considerarmos as 

situações de vida, os perfis e as faixas etária dos estudantes dessa modalidade, ao propormos 

uma organização curricular que contemple os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, e 

discorre a respeito da dívida histórica e social relacionada a uma parte da população brasileira 

que teve negado o direito à educação. Os trechos foram os seguintes (Diário de Campo do 

pesquisador, 23/10/2013): 

 

Quadro 4 – Trechos do Parecer CNE/CEB nº 1, 05 de julho de 2000, que estabelece as            

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 
 

Trecho 1: A função reparadora da Educação de Jovens e Adultos, no limite, significa não só a 

entrada no circuito dos direitos civis pela restauração de um direito negado: o direito a uma escola 

de qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser 

humano (BRASIL, 2000, p. 7). 

Trecho 2: Por isso a heterogeneidade do público da Educação de Jovens e Adultos 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. 61).  

Trecho 3: As diretrizes curriculares nacionais da Educação de Jovens e Adultos, quanto ao ensino 

fundamental, contêm a Base Nacional Comum e sua Parte Diversificada que deverão integrar-se em 

torno do paradigma curricular que visa estabelecer a relação entre a Educação Fundamental com a 

vida cidadã, com as Áreas de Conhecimento (BRASIL, 2000, p. 65-66).  

Fonte: Reprodução de informações produzidas pela coordenação da SMED durante participação no III encontro 

da formação continuada, 23/10/2013. 

 

Foi proposta, pela equipe, uma divisão em três grupos de discussão. Cada grupo ficou 

responsável por um trecho retirado do texto da resolução. A equipe chamou a cada trecho de 

meta para a Educação de Jovens e Adultos. Assim, as metas enfocadas foram: trecho 1: 

igualdade de direitos e de oportunidades diante do direito à educação; trecho 2:  valorização e 

desenvolvimento dos conhecimentos e valores dos alunos; e trecho 3: garantias de identidade 

formativa comum aos demais participantes da escolarização básica.  

Os grupos discutiram entre si e, depois, seguiu-se a sistematização das opiniões para 

todos os presentes.  
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O grupo responsável pela meta (trecho 1) – igualdade de direitos e de oportunidades 

diante do direito à educação – discorreu sobre a necessidade do trabalho pedagógico na 

Educação de Jovens e Adultos que vise o empoderamento dos seus estudantes, no sentido de 

lhes conferir certo senso crítico e capacidade de reação frente aos problemas sociais que 

enfrentam. Esse grupo concluiu que o ensino da Matemática, nessa modalidade, deve estar 

voltado a situações problematizadoras e à constante conscientização dos alunos para que se 

sintam preparados no enfrentamento de situações-problema reais.   

 Ao oportunizar momentos de reflexão acerca do trabalho pedagógico na Educação de 

Jovens e Adultos, a formação continuada dá ênfase à responsabilidade dos educadores, dessa 

modalidade, em perceber que “o aluno é mais importante que programas e conteúdos” 

(D‟AMBROSIO, 2012, p.13). Desse modo, acreditamos que tais discussões podem conferir 

aos professores “conhecimentos, habilidades e atitudes” (IMBERNÓN, 2011, p.58) 

indispensáveis para o trabalho com jovens e adultos.    

Complementando as discussões iniciadas, o grupo seguinte responsável pela meta 

(trecho 3) – garantias de identidade formativa comum aos demais participantes da 

escolarização básica – argumentou que as situações problematizadoras no ensino da 

Matemática não podem ser dissociadas do conteúdo matemático específico para o ano de 

ensino, sob o risco da não garantia de uma identidade formativa comum aos estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos, como preconiza o Parecer CNE/CEB nº1/2000. Reafirmaram 

as conclusões do primeiro grupo, quanto à necessidade do trabalho com situações que gerem 

problematização, ao tempo que afirmaram a preocupação, também por parte do professor, em 

garantir o trabalho com o conteúdo matemático articulado à abordagem dessas situações-

problema (Diário de Campo do pesquisador, 23/10/2013). 

Os professores, também, manifestaram preocupação acerca dos conhecimentos e 

experiências que os alunos jovens e adultos já possuem e, da responsabilidade que tem em 

respeitar tais conhecimentos. A conscientização do professor na negociação entre esses 

conhecimentos e àqueles escolarizados, de modo organizado e acrescentado é resultado de 

uma formação continuada consciente, como também “de uma disposição do educador de 

indagar suas concepções, de flexibilizá-las [...]” (FONSECA, 2007a, p. 57), num movimento 

de reflexão sobre suas atitudes e da forma como percebe a transposição entre tais saberes.      

O último grupo (trecho 2) a expor o resultado de suas discussões acerca da valorização 

e desenvolvimento dos conhecimentos e valores dos alunos, argumentou que não há porque 

ceder ao “esvaziamento” de conteúdos do ensino da Matemática na Educação de Jovens e 

Adultos, ao se propor um trabalho de maneira contextualizada, de modo a assumir que os 
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significados e definições se produzem por meio de situações de trocas entre os sujeitos 

cognoscíveis e, para tanto, o professor de Matemática dessa modalidade, pode oportunizar aos 

estudantes a liberdade de trazer, para a sala de aula, temáticas construídas a partir de suas 

experiências.  

O entendimento dos professores sobre o uso de metodologias que permitem 

contextualizar os conteúdos matemáticos está previsto no Parecer CNE/CEB nº 11/2000, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. De 

acordo com o parecer, “Uma forma interessante de organizar os conteúdos é buscar contextos 

significativos para sua abordagem e, ao mesmo tempo, indicar as conexões que podem ser 

estabelecidas entre os assuntos abordados” (BRASIL, 2000, p. 25).  

Na síntese das discussões, a equipe da coordenação parabenizou os grupos pelas 

conclusões e ressaltou a necessidade da construção de um currículo de Matemática para a 

Educação de Jovens e Adultos que privilegie conhecimentos construídos ao longo de uma 

vida, e que não seja reducionista, de maneira a negar ao estudante a oportunidade de ter 

acesso a conhecimentos que ele possa decidir se e quando usá-los. Ainda, citando Paulo 

Freire, a coordenadora argumentou que, no entanto, não podemos ofertar aos estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos um currículo cujos conteúdos não correspondem aos anseios, 

expectativas e dúvidas dos mesmos, o que não significa não lhes oportunizar vislumbrar 

conteúdos que são oferecidos em outras modalidades de ensino, concluindo que uma 

possibilidade para isso é o trabalho com a resolução de problemas, especialmente como 

abordagem metodológica (Diário de Campo do pesquisador, 23/10/2013). 

 Ao término dos trabalhos, ficou acertado o calendário do próximo encontro, assim 

como a discussão acerca da metodologia de resolução de problemas, como uma possível 

abordagem metodológica para o ensino da Matemática na Educação de Jovens e Adultos, 

sempre com base na proposta das temáticas significativas, segundo a coordenação, trabalhada 

atualmente para essa modalidade de ensino.     

Os pressupostos freireanos vislumbrados nesse encontro de formação continuada 

referem-se às temáticas significativas, enquanto situações problematizadoras para os alunos, 

no sentido de lhes conferir a reflexão acerca de sua realidade existencial; à problematização, 

enquanto desvelamento das temáticas significativas em busca da conscientização; à leitura de 

mundo, enquanto percepções construídas a partir das experiências de vida dos educandos; e a 

dialogicidade, enquanto elemento indissociável para a prática pedagógica na Educação de 

Jovens e Adultos (FREIRE, 2005), por tornar possível a emergência dos demais pressupostos 

freireanos. 
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O último encontro que observamos ocorreu no dia 27/11/2013, na Secretaria 

Municipal de Educação – SMED e estiveram presentes 17 professores.  A coordenação 

recebeu a todos com boas vindas e apresentou a pauta de discussões do encontro, assim 

organizada: o jovem e as exigências do século XXI; e a resolução de problemas como uma 

das principais tendências na Educação Matemática (Diário de Campo do pesquisador, 

27/11/2013). 

Para a discussão que envolve o ser humano e as exigências do século XXI, a equipe da 

coordenação propôs o trabalho a partir de uma adaptação do texto: Códigos da 

Modernidade
39

, que retrata o ideal de ser humano de modo a atender às novas tendências do 

mundo em todas as áreas. Para tanto, enumera as competências necessárias para que as 

pessoas possam enfrentar mais adequadamente os desafios do milênio. São elas: domínio da 

leitura e da escrita; capacidade de fazer cálculos e de resolver problemas; capacidade de 

analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações; capacidade de compreender e atuar 

em seu entorno social; receber criticamente os meios de comunicação; capacidade para 

localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada; capacidade de planejar, trabalhar e 

decidir em grupo (TORO, 1997). 

Os professores foram convidados à leitura e a discussão do texto em conjunto. Após 

isso, formaram grupos para análise dos códigos da modernidade elencados no texto e o 

trabalho pedagógico associado à Matemática na Educação de Jovens e Adultos. Na síntese das 

discussões, os grupos concluíram que o ideal de ser humano, tal qual o texto preconiza, 

deverá ser de homens e mulheres autônomos e solidários, cidadãos capazes de buscar 

respostas e solucionar problemas democraticamente, isto é, em busca do bem comum. 

Concluíram também, quanto ao trabalho associado à Educação Matemática, que tais 

capacidades são construídas cotidianamente através de um modelo de Educação autônomo e 

cooperativo, em que o professor de Matemática é um orientador e um mediador para a 

aprendizagem (Diário de Campo do pesquisador, 27/11/2013). 

A formação continuada é uma instância fundamental (CANDAU, 1996) para que os 

professores possam refletir criticamente sobre sua prática, “mediante a análise, a 

compreensão, a interpretação e a intervenção sobre a realidade. A capacidade do professor de 

gerar conhecimento pedagógico por meio da prática educativa” (IMBERNÓN, 2011, p. 50).  

Após a síntese dessas discussões, a equipe questionou aos professores qual modelo de 

metodologia em Educação Matemática poderia contribuir com a formação de cidadãos ativos, 
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capazes de compreender o meio em que vivem e de se compreenderem enquanto sujeitos no 

processo de transformação desse meio, com vistas a uma sociedade mais justa e igualitária, 

socialmente falando. Novamente em conjunto, os professores concluíram que uma 

metodologia que atenda a essas aspirações, dentro da Educação Matemática, deverá surgir dos 

problemas sociais experimentados pelos alunos e conduzi-los a uma reflexão ampla de tais 

situações, para uma ação eficaz que vise à mudança social.  

Os professores pareceram conscientes quanto à necessidade de trabalhar com situações 

contextualizadas, de modo a atender esse caráter social da Educação de Jovens e Adultos e, 

não apresentar a esses alunos “conteúdos que pouco ou nada tenham a ver com seus anseios, 

com suas dúvidas, com suas esperanças, com seus temores” (FREIRE, 2005, p. 68). Esta 

forma de organização do trabalho, com situações contextualizadas, por um lado, “favorecem a 

compreensão e contribuem para a construção de conhecimentos matemáticos; por outro, os 

conhecimentos matemáticos constituem ferramentas importantes para a compreensão da 

realidade” (BRASIL, 2000, p. 31). 

Aproveitando a discussão e as considerações acerca de uma metodologia que atenda 

aos propósitos elencados no texto, quanto às exigências do século XXI e à postura necessária 

em Educação Matemática, a equipe da coordenação propôs a leitura, em grupos, do texto 

“Resolução de Problemas”
40

 e ressaltou que essa forma de trabalho já é usual entre muitos 

professores de Matemática da Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de ensino. O 

texto discorre sobre a resolução de problemas enquanto uma metodologia de trabalho em 

Matemática e, para isso, traz discussões teóricas e práticas da organização de uma aula de 

Matemática baseada na proposta.  

 Durante a sistematização das discussões, os professores concluíram que a Resolução 

de Problemas pode ser viável para o trabalho com a Matemática na Educação de Jovens e 

Adultos e os problemas devem ser significativos para os alunos, no sentido de estarem 

vinculados à realidade existencial dos mesmos (Diário de Campo do pesquisador, 

27/11/2013). 

Dessa forma, os professores compreendem que o trabalho com a Resolução de 

Problemas pode significar uma ruptura com a aula baseada exclusivamente em textos dos 

livros didáticos que, amiúde, não correspondem ao contexto de vida dos alunos. Enfatizaram, 

ainda, as dificuldades, em termos de materiais e disponibilidade de tempo para a efetivação 

dessa proposta na rede, já que o professor, sob essa metodologia tem autonomia para a 
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escolha das situações-problema a serem trabalhadas e não segue um modelo já pronto (Diário 

de Campo do pesquisador, 27/11/2013). 

A organização das aulas de Matemática, de acordo a resolução de problemas, é, pois, 

proposta e incentivada pela equipe de formadores, ao proporem tais discussões, demonstram a 

intenção de uma Educação Matemática que possa contribuir com a formação de cidadãos 

ativos, capazes de compreender as relações sociais no meio em que vivem e de se sentirem 

corresponsáveis pela transformação desse meio, de modo a torná-lo mais democrático, 

entendendo que “a resposta aos desafios da realidade problematizadora é já a ação dos 

sujeitos dialógicos sobre ela, para transformá-la” (FREIRE, 2005, p. 132). Para tanto, os 

professores consideraram que, para que ocorra a problematização na resolução de problemas, 

é necessário que os problemas se refiram a temáticas significativas (FREIRE, 2005), de modo 

que muito do “que se nota na realidade dá oportunidade de ser tratado criticamente com um 

instrumental matemático” (D‟AMBROSIO, 2012, p. 89).  

Apesar de demostrarem tal consciência, nem todos os professores trabalham nessa 

perspectiva, já que, segundo Cláudio, 

O trabalho com temáticas significativas é, também, resultado de uma 

consciência pessoal por parte do professor, a rede municipal deveria priorizar, tal 

qual o texto da Proposta Pedagógica considera, uma organização curricular que 

perpasse por esses temas, pois muitos professores não realizam o trabalho 

partindo das temáticas significativas por questões das mais diversas, mas 

também, por comodidade em encontrar o conteúdo já organizado nos livros 

didáticos (Cláudio, II encontro do Grupo Focal, 23/10/2013).  

 

Ele, portanto, concorda que o trabalho com as temáticas significativas é uma 

abordagem contrária à Matemática focada no “paradigma do exercício” (SKOVSMOSE, 

2008, p. 15), normalmente direcionada pelos livros didáticos, com exercícios formulados por 

uma autoridade externa à sala de aula. O que Freire (2005) chamou de “educação bancária”. 

Na síntese final das discussões, os coordenadores concordaram com as conclusões dos 

professores quanto à proposta da Resolução de Problemas enquanto uma metodologia de 

trabalho que possibilita a emersão de situações-problemas da realidade dos alunos e, 

reafirmaram a necessidade do trabalho com o conteúdo matemático de acordo tais situações. 

Embora tenham concordado quanto às dificuldades enfrentadas num trabalho desse tipo, 

ressaltaram que muitos professores de Matemática já organizam suas aulas conforme essa 

metodologia, ainda que não conheçam a Resolução de Problemas, em sua perspectiva teórica, 

enquanto uma tendência em Educação Matemática (Diário de Campo do pesquisador, 

27/11/2013).  
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Desse modo, compreendemos os pressupostos freireanos neste encontro de formação 

continuada, como a problematização voltada à conscientização dos sujeitos enquanto capazes 

da transformação da realidade mediatizada por sua ação; as temáticas significativas como 

forma de rompimento com a aula de Matemática organizada exclusivamente em textos de 

livros didáticos; a leitura de mundo enquanto a percepção dos problemas sociais 

experimentados pelos alunos; e a dialogicidade como ação presente em todo o processo de 

problematização acerca da leitura de mundo sobre as temáticas significativas (FREIRE, 

2005), de modo a vislumbrar uma efetiva ação sobre a realidade. 

 

 

5.2 Desafios e Limites do Processo Formativo nas Vozes dos Professores 

 

 

A observação das atividades de formação continuada, desenvolvidas no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação, demonstrou a preocupação da equipe de coordenação, 

assim como dos professores, em desenvolvê-las a partir da análise de situações e contextos 

vivenciados no cotidiano escolar. Neste momento, com seus pares, os professores têm a 

liberdade para manifestarem suas dificuldades, angústias e anseios quanto à sua prática 

pedagógica. 

A proposta de formação continuada em Freire prevê que o diálogo se dará no contexto 

da prática dos professores. Desse modo, “falarão de seus problemas, de suas dificuldades e, na 

reflexão realizada sobra a prática de que falarão, emergirá a teoria que ilumina a prática” 

(FREIRE, 2005, p. 39). Assim, o importante é que a reflexão seja um instrumento 

dinamizador entre teoria e prática.  

Contudo, nessa reflexão entre teoria e prática, apesar de a preocupação da equipe 

formadora em trabalhar situações do cotidiano escolar, não observamos nos encontros de 

formação continuada discussões teóricas sobre o pensamento de Paulo Freire. Segundo 

Milton, as reuniões das atividades complementares  

[...] discutem superficialmente sobre as contribuições de Paulo Freire para a 

educação e, isso causa uma dúvida nos professores, ao acreditarem que a 

proposta de Freire em nada contribui com a aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos (Milton, IV encontro do Grupo Focal, 18/12/2013). 

 

Cláudio concorda com a observação de Milton e ressalta que “muitos colegas, 

inclusive, acreditam que o trabalho com as temáticas significativas e o uso do diálogo e da 
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problematização não são possíveis para o ensino de Matemática, porque não valorizam o 

conteúdo que precisa ser dado” (Cláudio, IV encontro do Grupo Focal, 18/12/2013). 

 Acreditamos, com isso, que a postura da equipe formadora em garantir um espaço de 

trocas de experiências, dando liberdade aos professores para discutirem sua prática e se 

perceberem enquanto responsáveis pelo processo educativo com os jovens e adultos, é uma 

postura democrática. Entretanto, como observado pelos professores Milton e Cláudio, o 

conteúdo da formação pedagógica não privilegia a discussão teórica em torno do referencial 

que fundamenta a Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) da rede 

municipal. 

Há, portanto, uma lacuna, entre teoria e prática, na organização das atividades de 

formação. Fato que é verificado por Helena, ao salientar: “sinto a falta de discussões sobre o 

documento da Proposta Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos. Acho que esse 

documento deveria balizar todo o trabalho de organização pedagógica da equipe de 

coordenação” (Helena, IV encontro do Grupo Focal, 18/12/2013).  

Do mesmo modo, Milton comenta: “considero que há falhas em relação a discussões 

dos documentos oficiais. Nem conhecia a proposta pedagógica, porque não é discutida nos 

encontros” (Milton, II encontro do Grupo Focal, 23/10/2013). 

 Compreendemos que a prática pedagógica pressupõe a relação entre teoria e prática, 

de modo que a teoria é representada por um conjunto de ideias, constituídas pelas teorias 

pedagógicas que se sistematizam a partir da prática realizada dentro das condições concretas 

de vida e de trabalho (VEIGA, 2008). A prática pedagógica é formada pelo conjunto de 

meios, é o modo pelo qual as teorias pedagógicas são postas em ação pelo professor (VEIGA, 

2008, p. 16). Nesse entendimento, na relação teoria-prática, quando há prioridade pela teoria, 

a prática ocorre por uma posição idealista e, quando há prioridade pela prática, esta, por sua 

vez, não sabe o que pratica, gera um ativismo, um utilitarismo (FREIRE, 2013, p. 24). 

 Pelo exposto, podemos inferir, até aqui, que a formação continuada dos professores da 

Educação de Jovens e Adultos não prioriza discussões em torno da fundamentação teórica da 

proposta pedagógica para essa modalidade de ensino, conforme depoimentos dos professores 

nos encontros do grupo focal e na observação dos encontros dessa formação.   

 Essa distorção teoria-prática pode tornar as discussões propostas nas reuniões de 

formação um tanto fragilizadas, no sentido de não estarem devidamente vinculadas a uma 

teoria de suporte, criando no entendimento dos professores uma visão fragmentada da 

formação que reflete diretamente em sua prática pedagógica. Tal fato é confirmado na fala de 

Cláudio, segundo o qual “não há uma maior sistematização das discussões nos encontros, e 
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nós professores ficamos perdidos, se é pra seguir a orientação, se vai mesmo ajudar nas nossas 

aulas” (Cláudio, IV encontro do Grupo Focal, 18/12/2013).  

 Helena concorda com Cláudio quanto à necessidade de uma sistematização e declara 

que “dos encontros das atividades complementares poderia surgir um documento com 

diretrizes curriculares para toda a rede municipal, para a modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos” (Helena, IV encontro do Grupo Focal, 18/12/2013), justificando que a forma como a 

rede está estruturada atualmente, o professor organiza suas aulas de acordo uma temática 

significativa, caso se sinta disposto a isso, não há uma exigência, há propostas de trabalho 

(Diário de Campo do pesquisador, 18/12/2013). 

Percebemos no comentário de Helena, que até mesmo a liberdade que lhes é conferida 

na organização das aulas de Matemática, de acordo uma temática significativa, é vista com 

desconfiança por ela, sendo razoável supor que, uma vez que a coordenação não prioriza 

discussões sobre a proposta pedagógica e sua fundamentação teórica, os professores não se 

sentem seguros quanto a essa forma de trabalho, até porque, a maioria deles não teve em sua 

formação inicial, leituras sobre o pensamento freireano (conforme depoimentos dos 

professores no Cap. 4, p. 101).    

O conceito de “liberdade” é central na pedagogia freireana. Para Freire (2006), a 

supressão da liberdade torna o homem um ser meramente ajustado ou adaptado às forças de 

dominação presentes na realidade. Contudo, a dimensão da liberdade em Freire (2013) 

contraria a visão de liberdade como uma possibilidade de realizar todos os desejos e, está em 

comunhão com a responsabilidade. Desse modo, compreendemos que, caso a formação 

docente possibilitasse discussões sérias acerca do pensamento freireano, essa contradição 

entre a liberdade no planejamento e a efetiva ação pedagógica em sala de aula pudesse ser 

superada.    

Apesar das ressalvas manifestadas nas falas dos professores quanto à organização das 

atividades de formação continuada, eles valorizaram esses momentos, enquanto uma 

possibilidade de dialogar com os outros professores da rede municipal acerca de dificuldades 

e angústias e, assim, numa troca de experiências, aprimoram o trabalho com as temáticas 

significativas. Para Iza, “os encontros são bons, há a discussão de textos, novas formas de 

trabalho e organização das aulas em projetos” (Iza, IV encontro do Grupo Focal, 18/12/2013). 

Desse modo, o momento da formação continuada se configura para os professores 

como um momento ímpar, em que têm acesso a discussões tanto no âmbito pedagógico, 

quanto da disciplina específica.  Nas observações, tais discussões foram vislumbradas na 

leitura de textos acerca da Educação de Jovens e Adultos, formas de trabalho com projetos, 



120 

proposta de metodologia para a rede e, formas de abordagem do conteúdo matemático 

específico (Quadro 3, p. 112).  

Reiteramos, porém, na compreensão que tivemos desses momentos de formação 

continuada e nas falas dos professores: a necessidade do trabalho com discussões teóricas do 

pensamento freireano; a compreensão do conceito de liberdade como uma extensão do 

conceito de responsabilidade, tal qual visto em Freire (2013), como forma de superação da 

liberdade no planejamento pedagógico e da efetiva ação na prática pedagógica; a 

compreensão da formação continuada como uma instância capaz de promover ações concretas 

e, não apenas teóricas ou burocráticas, de modo que as angústias e sugestões dos professores 

possam ser avaliadas e, de fato vinculadas à sua prática; fomentar criticamente a 

responsabilidade do professor (FREIRE, 2013) em gerir o trabalho com as temáticas 

significativas, inclusive com discussões acerca das formas de avaliação da aprendizagem e 

elaboração de situações-problema tal como é previsto pela Proposta Pedagógica da Educação 

de Jovens e Adultos (2007) do município.    

 No capítulo seguinte, apresentaremos a prática pedagógica dos professores, 

considerando os pressupostos freireanos: dialogicidade, problematização, temáticas 

significativas e leitura de mundo, a partir do material empírico produzido na análise 

documental da Proposta Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos (2007), nas 

observações das aulas e nos encontros do grupo focal.   
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6 OS PRESSUPOSTOS FREIREANOS E A PRÁTICA PEDAGÓGICA DOS 

PROFESSORES DE MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

Pensar no amanhã é fazer profecia, mas o profeta não é um velho de barbas longas e 

brancas, de olhos abertos e vivos, de cajado na mão, pouco preocupado com suas 

vestes, discursando palavras alucinadas. Pelo contrário, o profeta é o que, fundado 

no que vive, no que vê, no que escuta, no que percebe (...) fala, quase adivinhando, 

na verdade, intuindo, do que pode ocorrer nesta ou naquela dimensão da experiência 

histórico-social. 

Paulo Freire, 2000 
 

 

Neste capítulo, apresentamos a análise e discussão da prática pedagógica, a partir dos 

depoimentos dos professores participantes da pesquisa e do modo como compreendem os 

pressupostos freireanos articulados à situação pedagógica na Educação de Jovens e Adultos. 

Desse modo, analisamos a maneira como os pressupostos freireanos estão compreendidos na 

Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) do município de Vitória da 

Conquista – BA e como são explorados nas atividades de formação para os professores de 

Matemática da Educação de Jovens e Adultos. Assim, identificamos situações da prática 

pedagógica que estão consonantes com a perspectiva freireana para a Educação de Jovens e 

Adultos, elencada na proposta e no referencial teórico deste trabalho e a compreensão que eles 

atribuem a esse referencial no ensino de Matemática para essa modalidade.  

Nosso objetivo nas observações da prática pedagógica foi encontrar situações do 

desenvolvimento de aulas que estão organizadas de acordo os pressupostos freireanos – 

dialogicidade, problematização, temáticas significativas e leitura de mundo – vislumbrados na 

análise documental da proposta pedagógica. Ademais, com os depoimentos dos professores 

no grupo focal, objetivamos captar suas percepções acerca de tais pressupostos na Educação 

Matemática e na Educação de Jovens e Adultos. Identificamos, assim, na prática pedagógica 

os pressupostos freireanos elencados e analisamos juntamente com as falas dos professores 

durante as seções do grupo focal, respaldando-os com o que está previsto na proposta 

pedagógica e da forma como são exploradas na formação continuada.  

As aulas transcritas e apresentadas numa estrutura de quadro foram organizadas em 

episódios, que correspondem a um conjunto de aulas de mesma temática e mesmo professor.   

As falas dos professores e dos alunos foram transcritas na íntegra, da maneira como se 

expressaram nas aulas e de modo que: a primeira coluna se refere ao número da fala, e 

corresponde a uma numeração para cada episódio de aulas, de maneira a identificar a 

http://pt.wikiquote.org/w/index.php?title=Profecia&action=edit&redlink=1
http://pt.wikiquote.org/wiki/M%C3%A3o
http://pt.wikiquote.org/wiki/Verdade
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participação do professor e dos alunos em cada episódio; a segunda coluna se refere às falas, 

ações e explicações, e que chamamos de diálogos dos atores sociais em face da ação; e a 

terceira coluna, aos pressupostos freireanos, descritos conforme a compreensão que tivemos 

das falas da coluna anterior. Desse modo, as linhas do quadro foram organizadas mediante a 

categorização dada pelos pressupostos freireanos, em que agrupamos as falas que se referem a 

um, ou mais pressupostos.   

Do total dos professores que participam da formação, 04 (quatro) colocaram-se à 

disposição para participar da pesquisa. Foram observadas 28 (vinte e oito) aulas em 03 (três) 

escolas municipais (Quadro 2, Cap. 3, p. 82). Para compreendermos os dados, de modo a 

vislumbrar na prática pedagógica dos professores os quatro pressupostos freireanos elencados, 

organizamos a análise tomando a dialogicidade, a problematização, as temáticas significativas 

e a leitura de mundo da maneira como são explicitados e compreendidos nos estudos de Freire 

(1980; 1989; 2001; 2005; 2006; 2011; 2013). Entendemos que na dinâmica da organização de 

uma aula, tais pressupostos encontram-se imbricados, numa relação dialética de 

interdependência, contudo foram discutidos separadamente, num primeiro momento, com 

vistas a dar maior dinamismo e aprofundamento ao processo de análise.  

(a) Dialogicidade:  

Nossa compreensão de diálogo na prática docente na Educação de Jovens e Adultos 

corrobora com a visão de Freire (2005), no sentido de que o diálogo foi constituído no 

encontro entre o professor e alunos, mediatizados pelas temáticas significativas que 

suscitavam que alunos e professores se pronunciassem conforme seu contexto e os conteúdos 

matemáticos estudados. Nas análises dos episódios de aulas, as conversações foram 

identificadas pelos envolvidos no processo (professor e aluno) e pela intenção do discurso, o 

que nos possibilitou caracterizar os diálogos conforme Quadro 5 abaixo:  

 

Quadro 5 - Organização dos Diálogos nas aulas de Matemática analisadas. 
 

Organização do Diálogo Características Principais do Diálogo 

 

Professor – Aluno 

O professor conduz o diálogo no sentido de organizar a situação didática a ser 

apresentada. Para tanto, faz o convite a problematização da situação existencial 

dos educandos e busca a sua participação efetivada na reflexão-ação.   

 

Aluno – Aluno 

Não há participação direta do professor. Uma vez imbuídos da situação 

problematizada, os educandos compartilham anseios, experiências, saberes, 

descobertas e dúvidas junto aos pares.  

 

Aluno – Professor 

O diálogo é uma devolução organizada e reflexiva a algum questionamento 

feito pelo professor ou é no sentido de um esclarecimento.   

 

 

Aluno – Professor – Aluno 

O diálogo acontece para possibilitar a participação do professor e dos alunos, 

ambos envolvidos no processo de reflexão da situação pedagógica, com a 

superação da condição educador-educando, desse modo, todos problematizam 

de maneira organizada e sistematizada.  

Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 
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As formas de organização do diálogo presentes nas falas dos professores e dos 

educandos, nos episódios das aulas de Matemática, foram contadas de acordo com nossa 

categorização no Quadro 5 e, desse modo, para cada episódio de aulas, identificamos, pelo 

professor, a predominância de uma das formas de organização do diálogo.  

(b) Problematização: 

A concepção freireana de problematização compreende o momento do 

desenvolvimento de uma consciência crítica sobre as temáticas em debate, pela identificação 

de situações desafiadoras ou de problemas da realidade concreta extraídos da vida dos 

educandos. Nesse sentido, uma educação problematizadora está fundamentada sobre a 

existência mediatizada e estimula uma ação e uma reflexão sobre a realidade, de modo a 

responder, assim, a vocação autêntica dos homens como busca pela transformação de seu 

contexto (FREIRE, 1979). 

Nessa mesma linha de pensamento, quanto ao caráter da ação-reflexão nos processos 

educativos, D‟Ambrosio (2007, p. 49) esclarece que “[...] a aprendizagem é uma relação 

dialética reflexão-ação, cujo resultado é um permanente modificar da realidade”. Assim, 

numa compreensão freireana de problematização, caracterizamos momentos das aulas de 

Matemática analisadas considerando as falas e procedimentos pela sua intensão, enquanto 

situações problematizadoras. Desse modo, organizamos as problematizações conforme 

Quadro 6 abaixo: 

 

Quadro 6 – Organização da Problematização nas aulas de Matemática analisadas. 
 

Organização da 

Problematização 

Características Principais da Problematização 

 

Problematização 

Diálogo com intencionalidades acerca das condições existenciais dos educandos. 

Ocorre como um questionamento ou uma provocação em que o professor, ou o aluno, 

faz um convite ao desafio de desvelamento da realidade pela ação-reflexão. 

 

 

Ação 

A realidade problematizada exige uma resposta no campo da ação. É o momento do 

fazer dos alunos na busca pelo conhecimento. Se efetiva nas participações pela 

construção dos diálogos durante a aula e atividades ligadas ao conteúdo matemático.  

  

 

 

Reflexão 

Com a ação, o fazer se transforma em saber que, na reflexão pode projetar a ação 

para transformar a realidade problematizada. Na ação pedagógica, esse é o momento 

em que os alunos, de posse do conhecimento matemático, refletem sobre sua 

condição no mundo, podendo mudar suas ações a fim de transformá-lo.   

 

 

 

Sistematização 

A ação-reflexão apodera os atores sociais numa possibilidade de intervenção 

organizada e sistematizada sobre a realidade problematizada. É uma resposta, em 

termos de aplicação do conteúdo matemático, a problematização inicial da aula, 

vislumbrando uma conscientização acerca das possibilidades de intervenção. Pode 

ser realizada pelo professor ou pelo aluno e é o momento das considerações finais, ao 

trazer o objetivo do conteúdo matemático aplicado na problemática.   

 

Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 
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Nas aulas, a organização das problematizações, conforme Quadro 6, foi analisada 

mediante as falas e etapas dos episódios de aulas de cada professor, de modo a vislumbrar a 

presença das formas de problematização.  

(c) Temáticas Significativas: 

As temáticas significativas referem-se aos temas colhidos na realidade sociocultural 

dos educandos e problematizados pela leitura de mundo junto ao conteúdo matemático a ser 

abordado, com vistas à superação da situação problematizada em termos da ação, num esforço 

em propor aos educandos dimensões significativas, obstáculos de sua realidade mediatizada, 

cuja análise crítica lhes possibilite reconhecer a interação de suas partes e superar as situações 

desafiadoras (FREIRE, 2005).  

As temáticas significativas, trabalhadas nas aulas observadas, referem-se a projetos 

interdisciplinares desenvolvidos na escola ou foram resultados de uma investigação realizada 

pelo próprio professor, aberto aos questionamentos e à situação de vida dos alunos, que 

chamamos de diagnóstico de situação-problema entre os educandos, conforme descritas no 

Quadro 7, abaixo: 

 

Quadro 7 – Organização das Temáticas Significativas nas aulas de Matemática                                      

analisadas.     
 

Professor Temática Significativa 

 

Helena 

Aspectos Econômicos do Município de Vitória da Conquista (Projeto 

interdisciplinar - Economia) 

Cesta Básica (Projeto interdisciplinar – Alimentação! Mais que uma necessidade, 

um direito humano) 

 

Milton 

Vendas de Cosméticos (Diagnóstico de situação-problema entre os educandos)  

Artimanhas do Comércio (Diagnóstico de situação-problema entre os educandos) 

Cláudio Poupar ou Comprar à Vista? (Projeto interdisciplinar – Cidadania) 

Economia de Energia (Projeto interdisciplinar – Energia) 

Iza Água (Projeto interdisciplinar – Água: Nosso maior bem!) 

Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

 

(d) Leitura de Mundo: 

Na situação pedagógica, a leitura de mundo corresponde à expressão das falas dos 

educandos quanto à realidade a ser problematizada. São comentários, queixas, opiniões e 

dúvidas que envolvem a realidade experiencial e passível de ser problematizada. Numa visão 

freireana, ler o mundo consiste em problematizar a realidade existencial, e mais, partindo da 

leitura do mundo, os atores sociais, abertos aos diferentes objetos cognoscíveis presentes na 
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realidade que os cerca, transcendem suas percepções já elaboradas e atingem novos níveis de 

percepção da realidade, ampliando conhecimentos (FREIRE, 2005).  

Contudo, entendemos tal qual em Freire (2005), que leitura alguma é definitiva e 

terminal, sendo recriada a cada ação e reflexão acerca da realidade. Desse modo, nas aulas, 

compreendemos a leitura de mundo enquanto uma leitura inicial, ainda não problematizada e, 

por isso mesmo ingênua, e uma leitura em processo, já problematizada e, por isso mesmo 

crítica, muito embora não definitiva, mas em constante processo. Nas aulas, a transição da 

leitura de mundo inicial à leitura de mundo em processo (consciência ingênua à consciência 

crítica) se deu pela problematização da realidade experiencial dos alunos no trato com os 

conteúdos matemáticos de uma forma organizada, sistematizada e acrescentada. Os 

professores foram os responsáveis pela ressignificação de tais conteúdos na contextualização 

crítica dessa realidade.    

Desse modo, conforme abaixo, no Quadro 8, apontamos os professores e as temáticas 

significativas por eles trabalhadas, bem como a leitura de mundo inicial e a leitura de mundo 

em processo, expressa pelos alunos, com os conteúdos matemáticos envolvidos.    

 

Quadro 8 – Organização da Leitura de Mundo nas aulas de Matemática analisadas. 
 

Professor Temática 

Significativa 

Leitura de Mundo 

Inicial 

Conteúdo 

Matemático 

Problematizado 

Leitura de Mundo 

em Processo 

 

 

 

 

 

Helena 

 

Aspectos 

Econômicos 

do Município 

de Vitória da 

Conquista  

Falta de percepção 

sobre a influência das 

atividades econômicas 

na economia 

municipal e na vida 

dos cidadãos.  

Números decimais; 

Divisibilidade; 

Porcentagem; 

Médias. 

Compreensão das 

atividades 

econômicas como 

diretamente 

relacionadas à 

qualidade de vida da 

população.  

 

 

Cesta Básica 

 

Falta conhecimento 

dos critérios da relação 

de produtos que devem 

constar numa cesta 

básica oficial. 

Tratamento da 

informação; 

Porcentagem; 

Números decimais.  

Consciência da 

relação de produtos e 

de suas quantidades 

numa cesta básica 

oficial. 

 

 

 

 

 

Milton 

 

 

Vendas de 

Cosméticos 

  

 

Dificuldades no 

cálculo de descontos e 

lucros na revenda de 

produtos cosméticos. 

Relação entre 

grandezas: 

Proporcionalidade; 

Porcentagem; 

Equação do 1º grau. 

Compreensão do 

processo de cálculo 

de desconto e lucro 

na revenda de 

produtos cosméticos. 

 

 

Artimanhas 

do Comércio 

 

 

Dificuldades no 

orçamento familiar 

devido empréstimos 

financeiros. 

Adição, subtração e 

multiplicação de 

números decimais; 

Representação 

fracionária de um 

número decimal. 

Conscientização 

quanto aos altos juros 

cobrados pelos 

bancos na concessão 

de empréstimos 

financeiros. 



126 

Professor Temática 

Significativa 

Leitura de Mundo 

Inicial 

Conteúdo 

Matemático 

Problematizado 

Leitura de Mundo 

em Processo 

 

 

 

 

Cláudio 

 

Poupar ou 

Comprar à 

Vista? 

 

Dificuldades no 

controle do orçamento 

familiar devido o alto 

número de compras a 

prazo. 

Juros simples; 

Relação entre 

grandezas: 

Proporcionalidade; 

Números decimais; 

Porcentagens.  

Conscientização 

acerca do consumo 

exagerado e das 

vantagens de compras 

à vista. 

 

Economia de 

Energia 

 

 

Dificuldade na 

economia de energia. 

Relação entre 

grandezas: 

Proporcionalidade; 

Números decimais. 

Conscientização 

quanto ao consumo 

de energia 

 

Iza 

 

Economia da 

Água 

 

 

Dificuldades na 

economia de água. 

Tratamento da 

informação; 

Porcentagem; 

Números decimais; 

Equações do 1º grau. 

 

Conscientização 

quanto ao consumo 

de água. 

Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

 

Para a apresentação dos episódios das aulas dos professores, optamos por descrever os 

diálogos na íntegra, da forma como aconteceram em sala de aula e, em seguida, fizemos 

nossas considerações acerca de como compreendemos os pressupostos freireanos presentes na 

organização das aulas observadas.    

Para tanto, além de trazermos os referenciais freireanos e de seus colaboradores, 

também fizemos uso das contribuições do Programa Etnomatemática na perspectiva 

d‟ambrosiana e da Educação Matemática Crítica na análise do material empírico, por nos 

ajudar a compreender as influências dos pressupostos freireanos presentes na prática 

pedagógica dos professores que lecionam Matemática para a Educação de Jovens e Adultos.  

 

 

6.1 Episódio 1 - Aulas de Helena 

 

 

As aulas de Helena foram organizadas por meio do projeto interdisciplinar com a 

temática Economia. Nesse projeto, Helena trabalhou com a temática significativa: Aspectos 

Econômicos do Município de Vitória da Conquista nas de Matemática. Ela iniciou reiterando 

as atividades já desenvolvidas no projeto e anuncia que, conforme planejado, três alunos 

dialogariam com a turma. 

 

Temática significativa: Aspectos Econômicos do Município de Vitória da Conquista. 

Módulo: III 
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Professora: Helena  

Nº de aulas: 04 h/aula 

Datas: 29/08/2013 (02 aulas) e 03/09/2013 (02 aulas) 

Conteúdo Matemático: Sistema de numeração decimal; Divisibilidade; Porcentagens e 

Cálculo e Interpretação de Médias. 

 

Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

1 Helena: Conforme combinamos, nossa aula de hoje terá início com 

aquela conversa com nossos colegas daqui da turma que trabalham 

em atividades econômicas estudadas ao longo do projeto e que 

vocês já viram também nas aulas de Língua Portuguesa, História, 

Geografia e Ciências.   

Dialogicidade, 

Temática Significativa 

e Problematização. 

Três alunos (alunos 1, 2 e 3) da turma se levantaram e foram à frente da sala. 

2 Aluno 1: Boa noite colegas! Vou falar um pouco sobre o tempo que 

fiquei trabalhando na Limeira com a lavoura do café.  

Dialogicidade e 

Temática 

Significativa. 

O aluno falou sobre a produção, armazenamento e venda do produto. Foi questionado pelos outros 

alunos e respondeu prontamente as indagações dos colegas. Já no final, um aluno questionou: 

3 

 

4 

 

 

 

 

Aluno 4: Você sente que é valorizado nesse emprego? (fez sinal 

com os dedos indicando dinheiro) 

Aluno 1: Gosto muito de lidar com a terra. Sei que eles poderiam 

me pagar melhor porque o café tem preço alto no supermercado, 

mas às vezes eles têm até prejuízo porque até chegar no comércio 

passa por muita gente. Têm vezes que me pagam mais do que um 

salário. Depende da safra.  

Dialogicidade, 

Temática 

Significativa, Leitura 

de Mundo e 

Problematização. 

5 Aluno 2: Trabalhei um tempo na Lagoa das Flores com a plantação 

de hortaliças. Vou falar sobre a produção e as máquinas que a gente 

usa lá. 

Dialogicidade e 

Temática 

Significativa. 

O aluno falou sobre a tecnologia utilizada na irrigação, das estufas e da aplicação de agrotóxicos nas 

hortaliças. Surgiram questionamentos: 

6 Aluno 5: Você usa aquela roupa para proteger? Dialogicidade e 

Problematização. 

7 

 

Aluno 2: Uso luvas e máscara. Quando é pra aplicar um produto 

mais forte, usamos um macacão de plástico também. 

Dialogicidade, 

Temática Significativa 

e Problematização. 

8 

 

 

Aluno 6:  Nas aulas de Ciências a gente viu que pode dar problemas 

na respiração e até  câncer. Como eles fiscalizam lá? 

Dialogicidade e 

Problematização. 

9 Aluno 2: Tem um fiscal que passa lá no sítio e olha o estoque dos 

agrotóxicos e a quantidade nas notas fiscais. Daí eles fazem o 

controle pra usar só o que precisa.  

Dialogicidade, 

Temática Significativa 

e Problematização. 

10 Aluno 3: Bem, trabalhei ano passado em uma fazenda lá em 

Veredinha. 

Dialogicidade e 

Temática 

Significativa. 

O aluno falou sobre a criação de animais para abate e produção de leite. Quando questionado sobre 

a quantia que recebia pelos serviços, os alunos acharam o valor de R$ 500,00 baixo, por todo o 

trabalho.  

11 Aluno 3: Eu achei bom o que ganhei lá, porque recebia o leite que 

usava pra minha família e ainda morava na casa sem pagar aluguel.  

Dialogicidade, 

Temática Significativa 

e Problematização. 

Após a apresentação e a discussão da temática, Helena distribuiu uma atividade com os textos 

produzidos pelos alunos ao longo do projeto e nas demais disciplinas.  
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Fonte: Reprodução de atividade proposta por Helena na turma do Módulo III (2013). 

 

 

 
Fonte: Reprodução de atividade proposta por Helena na turma do Módulo III (2013). 
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Para a realização da atividade, os alunos discutiram em grupos e também entre todos 

da turma. Helena observou atenta às discussões e não interferiu nas resoluções. Permitiu que 

todos trocassem ideias e, assim, encontrassem a resolução que considerassem ser a mais 

adequada. 

 

Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

12 

 

13 

 

 

14 

15 

 

16 

 

17 

Aluno 7: Um Produto Interno Bruto de R$ 567 milhões não é baixo! 

Bem que a gente podia ter melhores condições de saúde e educação! 

Aluno 6: Ah! Mas você não tá vendo aí ó, que a renda de cada 

habitante é de R$ 2.162,87?! Assim, é uma renda média da 

população, não quer dizer que a gente ganha isso!  

Aluno 8: Só aí a gente vê o tanto que uns ganham mais que os outros.  

Aluno 4: Os 74% da lavoura do café significa que a produção de café 

é maior? Nunca sei esse negócio de porcentagem! 

Aluno 9: É assim ó! É 74% de alguma coisa. Agora no texto não fala 

nada de quanto é não. Deve ser desse 2012 aqui ó!  

Aluno 5: Né não! Esse aí é o ano. A gente vai colocar só a 

porcentagem mesmo, e daí falar o que significa. Ó, 74% é a maioria. 

Se você tiver 100, aí você fica com 74 de 100, entendeu?  

 

 

 

 

 

Dialogicidade, 

Temática Significativa 

e Problematização. 

Helena solicitou que, para a próxima aula, os alunos continuassem com os grupos para terminar a 

atividade e iniciar a sistematização.  

 

Na aula seguinte, Helena iniciou as discussões, ainda, com a turma dividida em 

grupos, tal como na aula anterior. Pediu que os alunos terminassem as atividades e que seria 

feito uma avaliação oral sobre as impressões da turma acerca das experiências apresentadas 

pelos colegas e das questões propostas quanto aos aspectos econômicos do Município de 

Vitória da Conquista. Ao término das atividades, os alunos se manifestaram livremente sobre 

as apresentações dos colegas e o que era solicitado nos trabalhos. 

 

Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

 

21 

Aluno 5: Gostei muito da apresentação sobre a agricultura e a 

produção de hortaliças! Não sabia que aqui em Conquista essa 

produção era assim, forte! 

Aluno 7: Agora fiquei um pouco preocupado com os agrotóxicos 

nos alimentos. Conversei sobre isso também na aula de Ciências. 

Acho que podemos ficar mais de olho e cobrar que usem menos! 

Aluno 3: Eu achei interessante sobre a lavoura do café!  Nunca 

trabalhei em plantação não, sempre com o gado! Agora entendo que 

quem trabalha no pesado no café recebe muito pouco no fim do 

mês. Os donos ficam com muito mais lucro! 

Aluno 8: Olha, acho que o trabalhador que cuida das criações 

também recebe bem pouco. O bom é que, às vezes, ficam com uma 

parte do leite. 

 

 

 

 

Dialogicidade, 

Temática Significativa 

e Problematização. 
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Helena direcionou as falas e os grupos foram desfeitos.   

22 Helena: Agora vamos falar um pouco sobre a atividade que 

fizeram? Concordam com o texto com relação ao setor que mais 

emprega em nosso município? O que acham? E o valor do Produto 

Interno Bruto? Há uma distribuição justa da renda? 

 

Dialogicidade e 

Problematização 

23 

 

 

 

Aluno 2: O comércio aqui [na cidade] é muito forte mesmo! As 

pessoas de várias cidades vizinhas vêm fazer suas compras aqui. 

Tem muita gente empregada em lojas e mercados. 

Dialogicidade, 

Temática Significativa 

e Problematização. 

24 

 

 

25 

 

Aluno 10: O dinheiro não é distribuído não professora. Mas ainda 

não entendi com é que acha essa renda média! Eu não recebo isso e 

não conheço ninguém dos meus vizinhos que ganham isso tudo aí! 

Helena: Aí nós temos uma renda média. Se pegarmos a soma de 

todas as riquezas que o município produz, juntando todas essas 

atividades econômicas que estamos estudando, temos um total. Ao 

dividirmos esse total, que está aí no texto que vocês produziram, 

pela quantidade de habitantes do município, temos a renda média 

por habitante.  

 

 

 

Dialogicidade e 

Problematização. 

 

26 Aluno 1: É uma média né?! Alguns ganham muito e outros bem 

pouco! Eu não entendia isso quando os políticos falavam da 

distribuição de renda. Sabia que era muito diferente, mas não 

entendia como é feito esse cálculo. A gente fica mais é retado, com 

raiva mesmo, quando vemos o tanto que é diferente. 

 

 

Problematização. 

27 Aluno 6: Mas isso é bom pra gente cobrar deles [os políticos]. É 

difícil pra gente entender e aí eles falam o que querem e a gente é 

enganado toda eleição. Ontem mesmo tava falando na televisão de 

como a cidade tá bonita, a prefeitura trabalhando e até falou que a 

distribuição de renda tá melhor. Será que tá mesmo?! Nas contas lá 

de casa não tô percebendo não! 

 

 

Problematização. 

28 Helena: Muito bem! Um dos objetivos para esta atividade é que 

vocês aprendam mais do que calcular porcentagens e escrever 

números! Conhecendo um pouco mais de nossas principais 

atividades econômicas, percebam o quanto a distribuição de renda é 

desigual e como podemos lutar para mudar isso. Vamos agora 

corrigir as atividades para ver quem ainda tem dúvidas? 

 

 

Dialogicidade e 

Problematização 

Helena corrigiu as atividades e esclareceu as dúvidas que surgiram na resolução.  

   

Na análise da apresentação da aula de Helena (episódio 1), a dialogicidade teve início 

com o convite à leitura de mundo feito por ela (fala 1), em dar voz às experiências de vida dos 

educandos (falas 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11) e na proposta de trabalho em que os conteúdos 

matemáticos são construídos a partir da realidade local e, para além dela, problematizados. 

Nessa perspectiva, o diálogo se assume freireano, enquanto se inicia na busca do conteúdo 

programático, em que estão implicados diferentes saberes, que não podem ser impostos, mas 

emergiram de uma comunicação crítica sobre nossa condição no mundo (FREIRE, 2005).  

A postura de Helena, no diálogo acerca da busca pelo conteúdo programático, está 

prevista na Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) ao ressaltar que na 

construção do conteúdo programático, o educador busca o diálogo com os educandos para 
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problematizar o conteúdo matemático. Desse modo, ao permitir situações de troca de 

experiências entre os alunos (falas: 2 a 11, 12 a 21), estes se sentem corresponsáveis pelo 

processo educativo e, valorizados em seus saberes experienciais, uma vez que, ao privilegiar o 

diálogo em uma atividade investigativa, se explora as perspectivas dos alunos por meio de 

seus pensamentos, sentimentos e seus diferentes modos de vivências acerca da situação 

problematizada. O diálogo é imprescindível numa atividade de investigação por explorar as 

perspectivas dos participantes como fonte de investigação (ALRØ; SKOVSMOSE, 2010). 

Compreendemos que a aula de Matemática organizada de maneira investigativa 

pressupõe uma ideia de diálogo como uma conversação que visa à aprendizagem e não como 

uma conversação qualquer (ALRØ; SKOVSMOSE, 2010). Tal compreensão condiz com 

aquela vista em Freire (2005) em que o diálogo é uma exigência existencial, não podendo 

reduzir-se a um ato de depositar ideias, ou a uma simples troca de experiências entre 

educador-educando. Concebido dessa forma, o diálogo esteve presente ao longo das diversas 

etapas da aula (Quadro 5, p. 134): professor-aluno (falas: 1 e 22), aluno – aluno (falas: 2 a 11, 

12 a 21), aluno – professor (fala 24) e aluno – professor – aluno (falas: 23, 25 a 28). 

No Gráfico 1, segue a organização do diálogo nas aulas de Helena no episódio 1: 

 

Gráfico 1 – Organização dos Diálogos nas aulas de Helena no episódio 1. 
 

 
Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

 

Desse modo, vimos que nesta aula, Helena privilegiou o diálogo aluno – aluno, 

evidenciado numa conversação de troca de experiências da realidade mediatizada (falas: 2 a 

11, 18 a 21) e, também sobre o conteúdo matemático abordado (falas: 12 a 17).  Nesse tipo de 

organização de aula, em que o diálogo é privilegiado, o professor fala pouco e permite que os 

alunos sejam corresponsáveis pela atividade pedagógica. Para Freire (2005), esse é um 

diálogo em que educador-educando podem realizar uma leitura crítica e desvendar a 

realidade, de maneira que a relação vertical educador-educando dá lugar à troca de 

experiências e saberes e, desse modo, o educador já não educa sozinho, mas, enquanto educa, 
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também é educado num processo de diálogo permanente com o educando. Nesse processo 

educativo, ambos se tornam responsáveis pela aprendizagem e, os “argumentos de 

autoridade” já não valem.  

Em relação às atividades realizadas em sala de aula com os alunos, Helena reitera que 

fazem parte do projeto interdisciplinar Economia, e diz que “nas reuniões pedagógicas da 

escola os professores discutem um tema de um projeto para ser trabalhado” (Helena, III 

encontro do Grupo Focal, 27/11/13).  

A supracitada professora complementa informando à turma que os professores de 

Matemática da escola decidiram trabalhar com esse projeto os Aspectos Econômicos do 

Município de Vitória da Conquista, como temática significativa, por entender que as 

temáticas precisam ser colhidas na realidade sociocultural dos alunos para serem, de fato, 

significativas para eles.   

O trabalho com as temáticas significativas é, também, incentivado e discutido nas 

reuniões de formação continuada dos professores de Matemática para a Educação de Jovens e 

Adultos. De acordo a coordenação pedagógica,  

O ensino de Matemática para a Educação de Jovens e Adultos precisa estar 

alicerçado na realidade local desses estudantes e, o trabalho com temas 

relacionados às suas experiências de vida traz essas realidades para o contexto 

da sala de aula de Matemática. Ademais, o planejamento com base em temáticas 

significativas dá possibilidade ao aluno jovem e adulto de se sentir valorizado e 

de ser reconhecido, enquanto produtor de conhecimentos (Coordenadora, II 

reunião das Atividades Curriculares, 25/09/13). 

 

Os professores de Matemática da escola, onde Helena atua, têm liberdade na escolha 

da temática significativa, como também na organização do trabalho pedagógico, conforme ela 

nos esclarece de que, após a escolha de tal temática, “[...] nas reuniões por área, os 

professores decidem como vão trabalhar os conteúdos matemáticos e quais materiais irão usar 

para isso” (Helena, III encontro do Grupo Focal, 27/11/13). 

As temáticas significativas nem sempre fazem parte de um projeto interdisciplinar da 

escola e, por vezes, os professores de Matemática organizam suas aulas a partir do 

diagnóstico de situações-problemas presentes na vida cotidiana dos alunos, como nos 

esclarece Helena, 

Algumas vezes programamos uma atividade com uma temática significativa que 

não faz parte de um projeto da escola. É que às vezes os alunos nos pedem para 

explicar uma dúvida que eles têm em algum conteúdo, pode ser que não sabem 

medir as hortas e fincar as forquilhas, pode ser dificuldades com a quantidade de 

vacina para o peso do gado, pode ser com dificuldades com porcentagens para 
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descontos no comércio e por aí vai (Helena, III encontro do Grupo Focal, 

27/11/13).   

 

O trabalho interdisciplinar, a partir de uma temática significativa, está previsto na 

Proposta Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos (2007) da rede municipal de 

Vitória da Conquista. De acordo a proposta, o ensino da Matemática deve buscar a 

compreensão do mundo em suas variadas situações, numa perspectiva de um ensino 

interdisciplinar, de modo a estabelecer ligações com a realidade envolvendo as diversas áreas 

do conhecimento. Ainda segundo a proposta, nesse trabalho, o aluno será capaz de explicar a 

presença do instrumental matemático e sua utilidade nos vários campos da ação humana.  

Neste episódio de aulas, Helena organizou uma situação pedagógica na qual a cultura 

dos educandos foi valorizada, em termos de dar espaço para eles manifestarem o seu 

saber/fazer na construção de sua realidade cultural imersa em suas condições de trabalho 

(FREIRE, 2006). Ao oportunizar aos educandos (fala 1) problematizarem acerca de seus 

contextos de trabalho (lavoura de café, plantação de hortaliças, criação de gado) (falas: 2 a 

11), Helena possibilitou-lhes uma visão crítica da realidade, utilizando instrumentos de 

natureza matemática (D‟AMBROSIO, 2007) na valorização de sua cultura, o que coaduna 

com os princípios orientadores para a Educação de Jovens e Adultos (VITÓRIA DA 

CONQUISTA, 2007) quanto a um processo educativo voltado para o trabalho. 

Para Helena, o trabalho com as temáticas significativas, além de possibilitar a 

interdisciplinaridade, como preconizada pela proposta pedagógica, com o envolvimento de 

outras áreas do conhecimento no ensino da Matemática (falas: 1, 8, 19), responde às 

expectativas, em termos de conteúdo, dos alunos jovens e adultos, porque os contextos sociais 

podem ser problematizados com o auxílio dos conteúdos matemáticos e, daí, tais conteúdos se 

tornam mais acessíveis. Segundo Helena, “os alunos jovens e adultos necessitam de situações 

de trocas, onde a dialogicidade esteja sempre presente, é que a problematização feita a partir 

de uma temática significativa torna o conteúdo matemático mais acessível” (Helena, II 

encontro do Grupo Focal, 23/10/13).    

A aula mediante uma temática significativa (Aspectos Econômicos do Município de 

Vitória da Conquista) está consonante com Freire (2005, p. 118) ao esclarecer que “[...] é na 

realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos educadores e povo, que iremos 

buscar o conteúdo programático da educação”. Assim, ao tomar a realidade mediatizada a 

partir de uma temática significativa (fala 1), Helena e seus alunos desvelam seus níveis de 
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compreensão desse contexto (falas: 2 a 5; 7, 9 a 11) e determinam um mundo comum entre si, 

a partir do qual ocorre o conhecimento (falas: 12 a 21, 23).  

 A prática pedagógica de Helena no episódio 1, condiz com o seu discurso, quando 

esclarece que “as temáticas significativas surgem, justamente, para possibilitar momentos de 

troca de experiências entre os alunos. Não temos mais uma única resposta correta, mas 

situações em que aquela resposta pode solucionar o problema” (Helena, III encontro do Grupo 

Focal, 27/11/2013).  

 Tais momentos de troca de experiências entre os alunos correspondem ao diálogo 

aluno-aluno, forma mais frequente de diálogo observado na aula analisada (Gráfico 1).  

Ao permitir a comunicação dialógica entre os alunos na troca de seus saberes 

existenciais, Helena também apreendeu sobre suas realidades (falas: 2, 4, 5, 7, 9, 11), o que 

rompe com os esquemas verticais entre educador e educandos (FREIRE, 2005) e possibilita 

superar a contradição entre o educador e os educandos, tão característico da “educação 

bancária”. 

A problematização inicial (Quadro 6, p. 135) na aula de Helena ocorre enquanto uma 

provocação inicial feita por ela no convite à discussão da temática significativa a ser 

desenvolvida durante a aula (fala 1). Nessa problematização, é explícito que o desenrolar da 

atividade será pela participação dos alunos no processo educativo. Desse modo, ela faz o 

chamamento à ação dos alunos para expor suas experiências de mundo acerca da realidade a 

ser problematizada. 

Enquanto ação (Quadro 6, p. 135), a problematização é percebida nas falas em que os 

alunos questionam os colegas acerca das atividades econômicas em que trabalham, 

questionando seus anseios (falas: 3 e 4), seus riscos (falas: 6 a 9) e suas vantagens (fala 11). 

Também, a problematização, enquanto ação é percebida nas falas em que os alunos aprendem 

o conteúdo matemático e problematizam suas realidades (falas 12 a 17). Neste momento, os 

alunos dialogam sobre questões da atividade acerca dos setores que mais geram empregos, os 

valores do produto interno bruto e os principais produtos agrícolas produzidos, intercalados 

aos conteúdos de números decimais, divisibilidade, porcentagem e cálculo de médias. 

Durante o trabalho com os conteúdos matemáticos, problematizados por meio da 

temática significativa, identificamos falas em que os alunos refletem sobre conclusões iniciais 

acerca de suas realidades (falas: 12 a 14). Esse é o momento da problematização enquanto 

reflexão (Quadro 6, p. 135) quando, garantidos pelo conteúdo matemático, os alunos iniciam a 

reflexão de sua condição ativa para a mudança social naquela realidade. Agora, usando de 
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uma expressão freireana, já percebem as situações-limites que lhes são impostas pela 

realidade existencial e, que não eram percebidas anteriormente.  

Já em face das considerações sobre o que aprenderam das atividades econômicas 

desenvolvidas no município (falas: 18 a 28), alunos e professora realizaram a problematização 

enquanto sistematização (Quadro 6, p. 135). Nessa etapa da aula, eles socializaram suas 

conclusões (fala 18, 20, 21, 23, 25, 26 e 27), seus anseios (fala 19) e suas dúvidas (fala 24), 

instigados por Helena (fala 22 e 28) na sistematização da atividade na oralidade. 

Pela problematização ocorrida no desenvolver da aula, os alunos puderam transcorrer 

de uma leitura inicial de mundo (Quadro 8, p. 137) (falas: 4, 7, 9 e 11), ainda ingênua, acerca 

das atividades econômicas desenvolvidas no município, para uma leitura de mundo em 

processo (falas: 18 a 21; 23, 24, 26 e 27), já problematizada mediante os conteúdos 

matemáticos e de outras disciplinas da Educação de Jovens e Adultos.  

Como uma leitura inicial, as falas dos alunos circundavam em torno de suas 

experiências no trabalho com a plantação de café, hortaliças e na criação de gado. As falas 

não transcendem o nível da experiência e não revelam uma aguçada reflexão crítica sobre a 

prática. Os alunos, nessa fase de leitura de mundo, ainda se encontravam presos às situações-

limites da realidade existencial e não percebiam as tramas econômicas ligadas às atividades 

que exerciam. 

Após a discussão e o trabalho da temática significativa problematizada por meio dos 

conteúdos matemáticos, seguiu-se a conscientização dos alunos acerca da influência das 

atividades econômicas para a economia do município, como também diretamente relacionadas 

à qualidade de vida da população. Nesse momento, a leitura de mundo está em processo, já 

que os alunos, na reflexão crítica possibilitada pelos conteúdos matemáticos, transcenderam 

de um nível de consciência ingênua para uma consciência crítica relacionada à realidade 

experimentada, desenvolvendo a “matemacia” (SKOVSMOSE, 2012). Julgamos que tal 

transição foi facilitada pela organização (fala 22) e sistematização (falas: 25 e 28) dada à 

atividade proposta na aula e nas várias disciplinas. 

Ressaltamos, no entanto, que embora tenhamos vislumbrado a problematização na 

oralidade (dialogicidade) e na ação de Helena nas aulas deste episódio, a maneira como as 

atividades avaliativas propostas (p. 140) foram elaboradas não contemplam uma situação-

problema, configurando-se como exercícios de fixação do conteúdo matemático, uma vez que 

trazem referência a uma “semi-realidade” (SKOVSMOSE, 2008) não dão margens a 

investigações e possuem uma única resposta correta.  
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Desse modo, as atividades propostas representam o conteúdo matemático estudado, 

entretanto deveriam se aproximar mais com a organização das aulas de acordo a Proposta 

Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos (2007) para uma temática significativa. No 

entanto, não inviabilizaram a estruturação da aula como um todo, e a presença dos 

pressupostos freireanos nas demais etapas.  

Assim, na análise da apresentação da aula de Helena (episódio 1), compreendemos a 

presença dos pressupostos freireanos articulados às ações e falas  da professora e dos alunos. 

A dialogicidade presente no transcorrer da aula viabilizou que a temática significativa: 

Aspectos Econômicos do Munícipio de Vitória da Conquista fosse problematizada no nível 

das exigências existenciais dos educandos e, os possibilitou uma releitura de mundo, frente ao 

conteúdo matemático (números decimais, porcentagens, médias, divisibilidade), despertando-

os para a conscientização da sua condição nessa realidade, no município de Vitória da 

Conquista – BA.  

Assim, conforme Quadro 9, abaixo, sistematizamos a organização da aula de Helena 

no episódio 1: 

 

Quadro 9 – Organização das aulas de Helena no Episódio 1. 
 

Datas 29/08/2013 (02 aulas) e 03/09/2013 (02 aulas) 

Temática 

Significativa 

Projeto interdisciplinar: Economia 
Temática Significativa: Aspectos Econômicos do Município de 

Vitória da Conquista. 

 

Conteúdo 

Matemático 

1. Sistema de numeração decimal;  

2. Divisibilidade;  

3. Porcentagens; 

4. Cálculo e Interpretação de Médias. 

Leitura de Mundo Compreensão das atividades econômicas como diretamente relacionadas à 

qualidade de vida da população, os cuidados no trabalho, a produção, 

renda e satisfação pessoal. 

Organização do 

Diálogo 

Predomínio do diálogo (Gráfico 1): (1°) Aluno – Aluno; (2º) Al – Prof. – 

Al; (3º) Prof. – Al; (4º) Al – Prof.  

Problematização Problematização – Ação – Reflexão – Sistematização. 
Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

 

 

6.2 Episódio 2 - Aulas de Helena 

 

 

A unidade escolar estava trabalhando com o projeto interdisciplinar: Alimentação! 

Mais que uma necessidade, um direito humano. Nesse projeto, os professores de Matemática 

decidiram trabalhar a temática significativa: Cesta Básica. A orientação dada por Helena foi 
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que os alunos organizassem uma pesquisa sobre o valor da cesta básica nos bairros 

circunvizinhos à escola. Na culminância do projeto os grupos ficaram responsáveis pela 

apresentação dos resultados para a comunidade escolar. 

Os alunos estavam reunidos em três grupos e decidiram que cada grupo pesquisaria 

em um supermercado diferente. Assim, definiram por pesquisar no Supermercado São José, 

no Rondelli Supermercados e no Supermercado Nova Economia.  

 

Temática Significativa: Cesta Básica. 

Módulo: IV 

Professora: Helena 

Nº de aulas: 04 h/aula 

Datas: 24/09/2013 (02 aulas) e 26/09/2013 (02 aulas) 

Conteúdo Matemático: Tratamento da Informação; Porcentagens; Sistema de Numeração 

Decimal. 

 

 

Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

1 Helena: Olhe, com os dados da pesquisa que vocês fizeram, agora, 

vão ver a melhor maneira para apresentar no pátio na semana que 

vem. Antes, vamos fazer a apresentação em sala e discutir o que 

aprenderam com a atividade. Vocês usarão os conhecimentos que já 

aprenderam sobre tratamento da informação, porcentagens e 

números decimais. 

 

Dialogicidade 

Problematização e 

Temática Significativa. 

Os grupos discutiram sobre os dados da pesquisa, buscando a melhor maneira para expor. 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

 

9 

 

 

 

 

10 

11 

 

12 

13 

Aluno 1: Fiz pesquisa no Nova Economia. [fala sobre a pesquisa 

nos supermercados]  

Aluno 2: deixa eu ver aqui. Carne!  Carne aqui tem quinze reais...  

Não é 15 reais![discutem sobre o preço da carne]  

Aluno 3: É 15 reais sim. No Rondelli, tá de quinze reais. [discutem 

sobre o preço da carne]  

Aluno 4: A carne no São José tava de catorze. 

Aluno 1: No Nova Economia  tá  de quinze reais. [discutem sobre o 

preço da carne] 

Aluno 5: Mas tem que ver a marca, o tipo. [da carne] 

Aluno 6: Vamos ver... Qual que tá mais em conta, Rondelli ou São 

José? Calcula tudo! Calculem todos dois. [o aluno orienta o grupo]  

Aluno 7: Tá bom... Tô fazendo isso! Fazendo todas as coisas que 

não pode faltar, depois o resto... Mais um e trinta e cinco, mais 

quarenta e dois centavos, mais dez reais, mais cinco e trinta. Aí deu 

39 ponto 8. Tá baixo! [se referindo à soma dos preços dos alimentos 

que achava mais importante].   

Aluno 5: Pronto! Vamos fazer o outro agora! [orienta] 

Aluno 8: Tem coisa errada nessa cesta aí! Vocês não colocaram 

café. [apontando para o outro grupo]  

Aluno 9: Aqui ninguém gosta de café! Aí nem colocamos. 

Aluno 6: Ué, assim nossa cesta vai ficar mais cara, mesmo se a 

carne aqui é mais barata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Leitura de mundo e 

Temática Significativa. 

Helena circulava pela sala observando os grupos e percebe a falta de critérios dos alunos na seleção 

dos produtos que compõem a cesta básica. Os alunos constituíram a cesta básica de acordo os 



138 

produtos que mais consumiam em casa, aqueles que consideravam essenciais e, assim, pesquisaram 

os preços nos supermercados. De modo que, também, não estabeleceram a quantidade que deveriam 

considerar de cada item que compõe uma cesta básica.   

14 

15 

16 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

21 

 

Helena: Vocês ouvem falar sempre em cesta básica, não é? 

Alunos: Ouvimos! 

Helena: Então sabem quais os produtos que devem fazer parte de 

uma cesta básica? 

Aluno 10: Pois é professora, eu pensava que eram aqueles produtos 

que não pode faltar em casa. Mas aqui deu problema porque cada 

grupo montou uma cesta diferente, e aqui mesmo no meu grupo não 

acho que detergente tem que entrar na cesta não. 

Aluno 8: E olha que já ganhei algumas cestas básicas da prefeitura e 

outras da igreja. Elas são diferentes. Nunca vem com as mesmas 

coisas. Tem umas que vem carne e outras não vem. Qual a 

verdadeira? [a aluna sorrir] 

Helena: Olha! A Cesta de Produtos Básicos, ou Cesta Básica, foi 

definida por um decreto lei, e é composta por uma relação de 

alimentos necessários para o sustento e bem estar de uma pessoa 

adulta. Os produtos e as quantidades estipuladas são diferenciados 

por região. Tem um órgão chamado DIEESE que monitora a 

evolução dos preços dos produtos que uma cesta básica deve conter. 

A cesta básica que os cidadãos devem receber de organizações 

públicas, como prefeituras, deve ser uma cesta que contenha esses 

produtos. 

Aluno 3: É mesmo porque se não eles podem dividir uma em duas e 

fazer a propaganda que deram uma inteira pra gente.  

Aluno 9: Vai saber se aquela que recebi ano passado era uma inteira 

heim? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Temática Significativa.  

22 

23 

 

 

24 

 

25 

Aluno 11: Mas e agora? [referindo-se a atividade] 

Helena: Calma! Vocês pesquisaram muitos produtos. Temos que 

saber quais compõem a Cesta Básica, porque assim vamos poder 

saber em qual supermercado ela é mais barata.  

Aluno 5: Posso pesquisar isso na internet. [o aluno vai à sala de 

informática da escola] 

Helena: Enquanto isso, vamos pensar como organizar os dados? 

 

 

Dialogicidade e 

Temática Significativa. 

 Os grupos discutiram entre si.   

26 Helena: Muito bom! Vocês perceberam como uma cesta básica pode 

ser diferente? Não podemos nos enganar e acreditar que qualquer 

quantidade ou tipo de produto é uma cesta básica. Pelo menos não é 

uma Cesta Básica oficial. Vamos fazer assim, nosso objetivo hoje era 

esse mesmo, que vocês descobrissem que uma Cesta Básica necessita 

de determinados produtos, em determinadas quantidades e, que às 

vezes, a imprensa noticia que a cesta está mais cara, ou que tal 

comunidade foi beneficiada por cestas básicas, mas precisamos ficar 

atentos a que tipo de cesta se refere. É, também, direito do cidadão 

ser bem informado quando envolve dinheiro público. Vamos 

continuar as discussões na próxima aula, quando vocês já terão a lista 

dos produtos e as quantidades de uma Cesta Básica oficial, pela 

legislação. 

 

 

 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Leitura de Mundo e 

Temática Significativa.  
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Fonte: Reprodução de atividade proposta por Helena na turma do Módulo IV (2013). 

 

Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

Com os dados da pesquisa sobre a cesta básica os alunos, em grupos, iniciaram as discussões: 

27 

 

28 

 

29 

 

Aluno 4: Olha, essa cesta aí não dá lá pra casa não! Lá gasta quatro 

quilos de café no mês. Isso aí não dá.  

Aluno 2: Aqui é uma média nacional da cesta, o café é de trezentos 

gramas. [explica para a colega] 

Aluno 12: Ué na nossa região não colocaram batata não! A gente 

gosta tanto lá em casa! 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Leitura de Mundo 

e Temática 

Significativa. 

30 

31 

 

 

Helena: Como estão pensando em apresentar os dados da pesquisa? 

Aluno 1: Estamos vendo aqui a região dois, que é a cesta para 

nordeste e norte [aponta no papel, para a professora, a qual cesta está 

se referindo]. 

 

Dialogicidade e 

Problematização. 
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32 

33 

34 

35 

36 

Helena: E para apresentarem os dados? [insiste a professora] 

Aluno 6: A gente pode botar num quadro. 

Aluno 9: É numa tabela. [corrige o colega] 

Helena: Ok! E nas colunas a gente coloca o que?  

Aluno 10: Quilo e preço! 

Dialogicidade e 

Temática 

Significativa. 

 

37 

 

 

 

Helena: Ótimo! Comecem aí então! [...] Mas vocês viram como tá aí? 

Isso é uma tabela oficial! Por exemplo, por ela uma pessoa deve 

receber três quilos e seiscentos gramas de arroz no mês. [explica e 

aponta para o material pesquisado] 

 

Dialogicidade e 

Problematização. 

 

38 

 

 

 

 

Aluno 4: Olha, a cesta básica aqui em nossa região ela é três vírgula 

seis quilos de arroz, quatro vírgula cinco quilos de feijão, setecentos e 

cinquenta mililitros de óleo e três quilos de açúcar pra passar um 

mês! [explica sobre a cesta oficial da região 2, apontando para o 

material pesquisado] 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Leitura de Mundo 

e Temática 

Significativa. 

39 

 

 

 

 

Helena: Vejam que a cesta básica é um conceito, que em geral serve 

para medir se o poder de compra do salário mínimo consegue suprir 

as necessidades alimentares básicas de uma pessoa durante um mês. 

Por que vocês acham que têm diferenças de uma região pra outra? 

Dialogicidade, 

Problematização 

e Temática 

Significativa.  

40 

 

 

Aluno 5: Olha, farinha por exemplo, não é fácil de achar lá no sul. 

Por isso que tem mais farinha aqui pra região dois, que é a nossa. 

Acho que é por isso. 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Leitura de 

Mundo. 

41 

 

Helena: Isso mesmo! A quantidade dos ingredientes varia de acordo 

com o costume alimentar dessas três regiões aí. 

Dialogicidade, 

Problematização. 

42 

 

 

43 

 

44 

 

45 

 

 

46 

 

 

 

 

Aluno 7: Então é só a gente pesquisar os preços da cesta que tá 

pedindo aqui. Nada de colocar detergente não! [aponta para o 

material pesquisado] 

Aluno 3: Escreve aqui ó, quatro quilos e meio de feijão. Um quilo sai 

por um real e sessenta e três centavos. 

Aluno 5: Já vai fazendo do quilo e do preço. Bota o mais barato, se 

tiver dois com preço diferente. 

Aluno 2: Tem que ver a quantidade. São três quilos de farinha. Bota a 

quantidade aqui e o preço já multiplicado nessa aqui ó. [explica como 

fazer os cálculos]. 

Aluno 9: Pronto! Tá quase saindo já...! Aqui tá faltando somar os 

pontos agora... Você soma? Sabe como deve fazer? É só você 

multiplicar! [...] depois que vai somar... Aí são seis vezes [...], depois 

vezes quatro vírgula cinco [...]. E aqui é um vírgula cinco quilos 

vezes três [...]. [explica como faz os cálculos] 

 

 

 

 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Leitura de Mundo 

e Temática 

Significativa. 

47 Helena: Pronto! Os grupos já podem apresentar. Vocês deixem as 

tabelas nesse papel, mas depois devem passar pra uma cartolina para 

que todos no pátio vejam no dia da apresentação geral.  

 

Dialogicidade. 

Os grupos apresentaram as tabelas referentes as pesquisas nos três supermercados diferentes. Na 

conclusão dos grupos, a cesta básica mais barata foi a do Supermercado Nova Economia, com o 

valor de R$ 209,97. No Supermercado São José o valor da cesta foi de R$ 230,31 e no Rondelli 

Supermercados de R$ 253,33.  

Surgiram algumas discussões acerca das cestas básicas: 

48 

 

49 

 

50 

 

Aluno 3: Mas será que vocês olharam o arroz da mesma marca? 

Porque se não, dá diferença no preço mesmo!  

Aluno 8: Olha, nosso grupo procurou o mais barato que tinha no 

supermercado.  

Aluno 12: Foi isso mesmo, o nosso grupo também. Era pra pegar os 

produtos mais baratos do mercado.  

 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Leitura de 

Mundo. 
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51 

 

Helena: Muito bom! Acredito que vocês tenham compreendido o que 

é uma cesta básica heim! 

Dialogicidade e 

Leitura de 

Mundo. 

52 

 

 

 

53 

 

 

54 

 

Aluno 4: Eu mesmo não sabia quais os produtos que tinha nela não! 

Mas digo que não recebi esses produtos todos não. Recebi uma lá do 

meu trabalho e não tinha carne e nem leite. Aí tinha outras coisas, 

como sabonete e pasta de dente. 

Aluno 1: Mas aí a gente sabe que a cesta pode mudar, mas que pela 

lei tem que ser essa daí que nós pesquisamos. Agora ela não dá pra 

gente se manter não viu! 

Aluno 7: Mas também essa lei é de mil, novecentos e trinta e oito! 

Época de minha avó! Naquele tempo o povo comia pouco. [risos] 

 

 

Dialogicidade, 

Problematização 

e Temática 

Significativa. 

55 

 

 

Helena: Bem, e vocês decidiram como vão apresentar no pátio da 

escola? [se referindo à apresentação geral com a culminância do 

projeto] 

 

Dialogicidade. 

 

56 

 

 

57 

 

 

58 

 

59 

Aluno 10: A gente faz três cartazes com as tabelas dos 

supermercados. Daí dois alunos podem apresentar pra não ficar muito 

cheio lá na frente.  

Aluno 3: E a gente pode fazer a porcentagem. Assim, quanto cada 

uma está mais cara que a outra. [se referindo aos preços das cestas 

nos três supermercados pesquisados] 

Aluno 8: E pode fazer aquele graficozinho também. Aquele dos 

pauzinhos! 

Aluno 5: De barras! [corrige e complementa o colega] 

 

 

 

Dialogicidade, 

Problematização. 

60 Helena: Ok então! Façam assim e na aula anterior ao dia da 

apresentação corrigimos e tiramos as dúvidas.  

Dialogicidade. 
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Fonte: Reprodução de atividade proposta por Helena na turma do Módulo IV         

          (2013). 

 

A aula de Helena, no episódio 2, tem início com o convite (fala 1), feito por ela, à ação 

dos educandos na organização da situação pedagógica. Tal convite refere-se a uma orientação 

inicial, que revela a postura dialógica de Helena acerca do engajamento que espera dos alunos 

na construção dos cenários relativos às problematizações.  

Freire (2013), ao apresentar as características de um educador democrático, traz a 

rigorosidade metódica como uma das tarefas primordiais para trabalhar a aproximação dos 

objetos cognoscíveis pelos educandos. A rigorosidade metódica não ocorre, pois, com o 

discurso bancário, em que o professor é meramente transferidor do conteúdo, mas representa 

um compromisso, por parte do educador, em possibilitar que a atividade pedagógica não se 

esgote na exposição do conteúdo matemático, mas que se alongue numa postura crítica acerca 

do objeto, tomando-o como potencial para transformar a realidade existencial dos educandos.   

Desse modo, Helena, ao oportunizar aos educandos a liberdade para construírem, 

juntos, a organização do trabalho em sala, valoriza a participação na construção do ambiente 

pedagógico. Esse envolvimento, de educador e educandos, no controle do processo 

educacional, refere-se a uma competência crítica, necessária a um educador dialógico, em que 

os educandos são convidados a exporem suas experiências e expectativas acerca da situação 

problematizada (SKOVSMOSE, 2001).   

Assim, entendemos que a organização da aula de Helena no episódio 2, desde o seu 

início, ainda na orientação da atividade, compreende uma postura dialógica que permitiu a 

eminência das diversas formas de diálogos (Quadro 5, p. 134) ao longo das etapas da aula, a 

saber: diálogo professor – aluno (falas: 1, 25, 26, 30, 32, 35, 37, 39, 41, 47, 55 e 60) diálogo 
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aluno – aluno (falas: 2 a 13, 27 a 29, 42 a 46, 48 a 50), diálogo aluno – professor (falas: 18, 

22, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 56 a 59) e diálogo aluno – professor – aluno (falas: 14 a 17, 19 a 21, 

23, 24, 51 a 54). Abaixo, no Gráfico 2, segue o modo como apresentamos a organização dos 

diálogos nas aulas de Helena no episódio 2: 

 

Gráfico 2 – Organização dos Diálogos nas aulas de Helena no Episódio 2. 
 

   

     Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

 

Observamos que nas aulas de Helena no episódio 2, houve a predominância da  forma 

de diálogo aluno – aluno, tanto na troca de experiências entre saberes de sua realidade 

existencial (falas 2 a 13), ainda ingênua, quanto na problematização dessa realidade e a 

aprendizagem do conteúdo matemático (falas: 27 a 29, 42 a 46, 48 a 50) e, por isso, agora, 

numa percepção mais crítica.  

Essa forma de organização da aula, priorizando o diálogo coletivo entre os envolvidos 

no processo educacional, está prevista na Proposta Pedagógica para a Educação de Jovens e 

Adultos (2007) do município de Vitória da Conquista – BA, segundo a qual, para que essa 

modalidade de ensino atinja seu objetivo de promover a cidadania e a inclusão social, 

mediante o desenvolvimento da capacidade de leitura crítica e criativa do mundo, o espírito de 

abertura, reflexão e discussão deve estar presentes entre todos os sujeitos participantes do 

processo educativo, sobretudo entre os professores, que são agentes fundamentais nesse 

processo. 

 A maneira como Helena priorizou situações dialógicas nas suas aulas do episódio 2, 

condiz com seu discurso quanto à organização das aulas de Matemática para a Educação de 

Jovens e Adultos. E continua dizendo:  

Não há como planejar uma aula para jovens e adultos em que não se privilegie o 

diálogo e situações de problematização, até porque a Matemática está 

diretamente envolvida em situações de problematização. Exercícios de repetição 
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podem até ser necessários às vezes, como forma de fixação do conteúdo, mas 

para virar rotina não (Helena, II encontro do Grupo Focal, 27/11/13). 

 

Assim, Helena mostra-se consciente da responsabilidade no planejamento das aulas de 

Matemática para essa modalidade de ensino e, ainda, responsabiliza o professor, enquanto 

educador autônomo e à frente do processo educacional, em organizar sua prática pedagógica 

de modo a considerar as especificidades da Educação de Jovens e Adultos, afirmando que 

Cabe ao professor, oportunizar nas aulas de Matemática que esses jovens e 

adultos tragam seus anseios e dúvidas, utilizando uma metodologia que 

contemple suas experiências, ao passo que lhes confira o direito aos conteúdos 

para uma formação íntegra, tal qual seria numa outra modalidade. A escola nos 

dá essa autonomia na organização de nosso trabalho (Helena, I encontro do 

Grupo Focal, 25/09/13). 

 

Helena acredita que o trabalho em Matemática a partir de uma temática significativa, 

condiz com os anseios e expectativas do público jovem e adulto, ao mesmo tempo em que 

garante a formação em nível curricular aos alunos da Educação de Jovens e Adultos. Sobre 

isso, esclarece que  

No início trabalhava com os alunos da EJA como fazia com os alunos do ensino 

regular. Até as atividades que aplicava pela manhã realizava também à noite. Era 

quase sempre uma decepção. Os alunos não aprendiam e, muitos eram 

reprovados. Depois que entrei em contato, através da coordenação da SMED, 

com o trabalho baseado nas temáticas significativas, percebo o quanto mudou. 

Trabalho os conteúdos do currículo, mas a motivação e a aprendizagem dos 

alunos melhoraram muito (Helena, II encontro do Grupo Focal, 23/10/13). 

 

A unidade escolar, em que Helena atua, estava trabalhando com o projeto 

interdisciplinar: Alimentação! Mais que uma necessidade, um direito (Quadro 7, p. 136). Os 

professores de Matemática decidiram por trabalhar, com a temática geral, enfatizando a 

constituição de uma cesta básica, problematizando o contexto social dos jovens e adultos por 

meio de situações-problema com os conteúdos matemáticos.  

Essa forma de trabalhar os conteúdos, em forma de situações-problema na temática 

significativa, é prevista na Proposta Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos (2007), 

que reitera um ensino baseado na resolução de problemas e, que esse ensino envolva reflexão 

e questionamento. Compreendemos que a organização da aula de Matemática de acordo a 

temática significativa “Cesta Básica”, permitiu a percepção da utilidade da Matemática no 

contexto de vida dos educandos, além de atender aos princípios orientadores para a Educação 

de Jovens e Adultos (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007), por trazer à tona uma discussão 

acerca de um problema coletivo. 
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No momento em que Helena propõe a forma de organização do trabalho a ser 

realizado pelos educandos (fala 1), ocorre a problematização inicial (Quadro 6, p. 135) na 

situação pedagógica descrita. Ela provoca os educandos a assumirem a responsabilidade pela 

atividade educativa, quando dá liberdade para que construam as problematizações acerca da 

temática em foco.  

A problematização enquanto ação (Quadro 6, p. 135) ocorreu quando os alunos 

discutiram acerca da pesquisa sobre a cesta básica, problematizando conforme os 

conhecimentos que possuem pela experiência de vida (falas: 2 a 13, 17). Também, a 

problematização enquanto ação foi vislumbrada no momento em que os alunos recorreram ao 

conteúdo matemático para organizar a apresentação da pesquisa sobre a cesta básica de menor 

valor (falas: 27 a 29, 31, 38, 40, 42 a 46). Neste momento, socializaram suas dúvidas sobre a 

estrutura da cesta básica e, também, sobre os conteúdos matemáticos utilizados na elaboração 

da apresentação dos dados. Após terem elaborado a apresentação dos dados da pesquisa 

acerca da cesta básica, puderam refletir (Quadro 6, p. 135) sobre a quantidade de produtos que 

deve conter uma cesta básica oficial (falas: 48 a 50, 52) e a maneira para organizar os dados, 

visando a apresentação para a comunidade escolar (falas: 56 a 59).  

Ao refletirem sobre a estrutura de uma cesta básica, perceberam pela conscientização 

que nem todas podem ser consideradas como uma cesta básica oficial e, que talvez já tenham 

sido enganados ao receberem cestas com um número menor de produtos (falas: 18, 20, 21). A 

problematização enquanto sistematização (Quadro 6, p. 135) se deu na socialização das 

conclusões feitas por Helena (falas: 19, 26, 37, 39, 41) e, pelos alunos (falas: 53 e 54). 

Mediante a problematização vislumbrada nas situações descritas, os alunos puderam 

transcorrer de uma leitura de mundo inicial (Quadro 8, p. 137) (falas: 2 a 13), com uma visão 

ainda ingênua da realidade mediatizada, para uma leitura mais elaborada, agora 

problematizada pelos conteúdos matemáticos em vias de reflexão sobre a realidade, é a leitura 

de mundo em processo (Quadro 8, p. 137) (falas: 27 a 29, 38, 40, 42 a 46, 48 a 50). 

Ainda em face de uma leitura de mundo inicial, os alunos socializaram suas 

experiências existenciais, não conheciam os critérios da relação de produtos que devem 

constar numa cesta básica oficial e, não reconheciam situações em que podem ter sido 

enganados pela falta de conhecimento.  

Após a problematização, com a temática significativa e os conteúdos matemáticos, os 

alunos se conscientizaram da relação de produtos e de suas quantidades numa cesta básica 

oficial, como também se tornaram mais críticos e vigilantes quanto ao recebimento das 

mesmas (SKOVSMOSE, 2012). Acreditamos que a transição do nível de leitura de mundo 
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inicial ao nível de leitura de mundo em processo, foi facilitada pela mediação de Helena na 

organização (fala 1), discussão (fala 19, 37, 39, 41) e sistematização (fala 26) da atividade 

pedagógica no episódio 2.  

As atividades avaliativas propostas neste episódio (fala 1) foram organizadas na forma 

de investigações, em que os educandos foram convidados a formular questões, fazer pesquisa 

e a procurar explicações para as mesmas, sendo desafiados a utilizarem do instrumental 

matemático numa situação real (DANTE, 2003). Desse modo, trazem uma referência à 

“realidade” (SKOVSMOSE, 2008), e possibilitaram a problematização com levantamento de 

hipóteses e análise de resultados. Consideramos, pois, que as atividades desenvolvidas 

reiteram o trabalho com as temáticas significativas no ensino de Matemática para alunos 

jovens e adultos e, estão consoantes com a Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e 

Adultos (2007). 

Assim, compreendemos que a análise da apresentação da aula de Helena no episódio 

2, evidencia a influência dos pressupostos freireanos na organização pedagógica, articulados 

às ações e falas  dela e dos alunos. A temática significativa: Cesta Básica, foi problematizada 

em nível das experiências existenciais dos alunos mediante os conteúdos matemáticos 

(Tratamento da informação, Porcentagem, Números decimais) (D´AMBROSIO, 1999), 

possibilitando a leitura de mundo ao se tornarem conscientes e vigilantes quanto à relação de 

produtos, e de suas quantidades, numa cesta básica oficial. A dialogicidade, presente nas falas 

e na organização das ações de Helena, facilitou o envolvimento dos alunos na situação 

pedagógica e criou um ambiente propício às problematizações ocorridas.  

  Assim, conforme Quadro 10, abaixo, sistematizamos a organização da aula de Helena 

no episódio 2: 

 

Quadro 10 – Organização das aulas de Helena no Episódio 2. 
 

Datas 24/09/2013 (02 aulas) e 26/09/2013 (02 aulas) 

Temática 

Significativa 

Projeto Interdisciplinar: Alimentação! Mais que uma necessidade, um direito 

humano.  

Temática Significativa: Cesta Básica. 

 

Conteúdo Matemático 

1. Tratamento da Informação;  

2. Cálculo de Porcentagens;  

3. Sistema de Numeração Decimal. 
Leitura de Mundo 1. Pesquisa: Cesta Básica; 

2. Pesquisa, produção, comparação de produtos, preços e organização de dados 

realizada pelos educandos. 

Organização do 

Diálogo 

Predomínio do diálogo (Gráfico 2): (1°) Aluno – Aluno; (2º) Al – Prof. – Al; (3º) 

Prof. – Al e Al – Prof.  

Problematização Problematização – Ação – Reflexão – Sistematização. 

Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 
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6.3 Episódio 3 - Aulas de Milton 

 

 

Os professores da escola haviam diagnosticado problemas com empréstimos 

financeiros feitos pelos alunos, pelos pais ou familiares, principalmente os avós. Estes, 

geralmente aposentados ou pensionistas, têm certas facilidades em conseguir empréstimos em 

bancos e corretoras que fazem consignados, isto é, descontam diretamente no valor da pensão 

ou aposentadoria. Diante da problemática, ao trabalhar com o projeto “Cidadania”, Milton 

organizou as aulas de Matemática para essa turma com enfoque nos empréstimos financeiros. 

 

Temática Significativa: Artimanhas do Comércio 

Módulo: I 

Professor: Milton 

Nº de aulas: 02 h/aula 

Data: 04/10/2013 (02 aulas) 

Conteúdo Matemático: Sistema de Numeração Decimal: Significado e Operações – Adição, 

Subtração e Multiplicação; Representação Fracionária de um Número Decimal. 

 

 

Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

1 Milton: Estamos discutindo sobre números decimais desde a semana 

passada. Hoje, vamos conhecer mais sobre empréstimos, e vocês 

poderão constatar o quanto os bancos e financeiras lucram com esse 

sistema. Vamos discutir sobre isso? Vamos conversar sobre cidadania? 

Sobre o que vocês têm a dizer sobre os empréstimos? Eles são válidos 

ou só pioram a situação de quem os utiliza?   

 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Temáticas 

Significativas. 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

 

7 

Aluno 1: Minha avó tá sofrendo porque tomou um empréstimo pra meu 

tio e desconta da aposentadoria dela. Ela não recebe quase nada porque 

já tinha outro empréstimo dela. Eles aproveitam dos mais velhos. 

Devia ter lei pra não deixar isso!  

Aluno 2: Olha, os empréstimos podem ajudar, mas a gente tem que 

saber quanto pode pagar né?! 

Aluno 3: Eu acho que a cidadania nesse caso é que você pode estar 

sendo enganado. Aprender sobre como ficar mais atento é cidadania.  

Aluno 4: É uma utilidade pública, como falou na rádio hoje.   

Aluno 5: Faz dois anos que tomei um empréstimo lá no banco pra 

pagar a geladeira. Demorou muito pra mim pagar tudo. No final eu 

nem fiz as contas, mas paguei umas duas geladeiras com o valor.  

Aluno 6: Os bancos ganham muito, eles não iam fazer empréstimos à 

toa. E olha que a rua tá cheio dessas lojas que fazem. [empréstimos] 

 

 

 

 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temáticas 

Significativas e 

Leitura de 

Mundo. 

8 Milton: Ok! Temos que ficar atentos e, se for necessário fazermos 

empréstimos, ter consciência de que pode pagar sem apertar o 

orçamento da família. Sentem-se em grupos e leiam esta reportagem.  

Dialogicidade e 

Temáticas 

Significativas. 



148 

 
           Fonte: Reprodução de atividade proposta por Milton na turma do Módulo I (2013). 
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Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

9 Milton: Vamos compreender esta tabela?  Dialogicidade. 

Milton explicou o que significa cada coluna da tabela enquanto os alunos, atentos, a observavam. 

 

10 

 

 

Aluno 4: Mas é muito dinheiro que os bancos lucram mesmo! 

Nunca pensei que fosse esse tanto!  

Dialogicidade, 

Problematização e 

Leitura de Mundo. 

11 

 

12 

 

13 

 

 

Aluno 7: E tem esse IOF ainda pra pagar né?! Não basta que no 

final você paga muito mais do que pegou emprestado. 

Aluno 2: E de um banco pra outro tem muita diferença mesmo! A 

gente tem que ficar atento pra não perder dinheiro. 

Aluno 8: A gente fica pensando que uma prestação pequena fica 

 mais fácil de pagar. Depois descobre que paga muito mais do que 

tomou emprestado. 

 

 

Dialogicidade, 

Problematização 

 

14 

 

 

 

Aluno 1: O melhor mesmo é não fazer empréstimo! Só se não tiver 

jeito heim! 

 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Leitura de Mundo. 

 

15 

 

Aluno 5: Não vou deixar meu pai pegar mais dinheiro emprestado 

do banco não! Todo mês desconta um tanto de empréstimo que ele 

faz. E o pior, é que no final ele nem sabe com o que gastou o 

dinheiro.   

Dialogicidade, 

Problematização 

Temática 

Significativa e 

Leitura de Mundo. 

16 Milton: Vamos, agora, fazer uma atividade sobre esta tabela? Antes, 

vou repassar o que vimos sobre o sistema de numeração decimal. 

Estamos trabalhando com as operações de adição, subtração e 

multiplicação. Vamos lá então? 

 

Dialogicidade. 

Milton explicou o conteúdo reiterando que há várias formas para se representar um mesmo 

número, sendo cada forma mais conveniente para um tipo de representação do que outra. Existem 

momentos em que uma fração é mais utilizada do que a porcentagem. Neste momento pediu a 

ajuda dos alunos para que citassem exemplos. 

17 

 

 

18 

 

 

Aluno 4: Ah eu sei de um! Nos livros com receitas da cozinha tem 

um sobre dois copo de água, assim em fração, e não cinquenta por 

cento de um copo de água. 

Aluno 3: A gente vê no comércio que o desconto tá em porcentagem. 

Então tem trinta por cento de desconto e não trinta sobre cem, não é?  

 

Dialogicidade e 

Leitura de Mundo. 

19 Milton: Exatamente! As taxas em porcentagens, como vocês podem 

ver no texto, costumam ser representadas em decimais. Verifiquem 

isso no texto! 

 

Dialogicidade. 

Então, ele distribui a atividade e os alunos discutiram em grupos. 
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             Fonte: Reprodução de atividade proposta por Milton na turma do Módulo I (2013). 
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Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

Na realização da atividade, os alunos discutiram entre si as possibilidades de resolução. 

20 

 

21 

 

22 

23 

24 

Aluno 7: Êta, como vamos fazer quatro décimos olhando estes de quatro 

quintos? [referindo à atividade] 

Aluno 2: Olha a gente tem que simplificar os quatro décimos. Faz assim que 

fica dois quintos. 

Aluno 9: É, aí você tem dividido em cinco e pega dois. 

Aluno 5: Ok! Podemos usar o mesmo pensamento pra fazer os outros. 

Aluno 4: Esse número cinco vírgula quarenta e dois é mais perto de três, né 

não?  

 

 

Dialogicidade e 

Problematização. 

25 

 

Aluno 10: Não moço, você lembra que a gente tem que olhar o número antes da 

vírgula? É cinco, então tá no meio de cinco e de seis. 

Dialogicidade e 

Problematização. 

26 

 

 

 

 

 

Aluno 9: Mas é mais perto do cinco porque a gente pode botar com o mesmo 

denominador, Aí fazemos que cinco vírgula quarenta e dois é igual a quinhentos 

centésimos e cinco é igual a quinhentos centésimos e seis é igual a seiscentos 

centésimos. Assim ó 
100

542
42,5  , 

100

500
5   e 

100

600
6   [escreve no 

caderno]. 

 

 

Dialogicidade e 

Problematização. 

27 

 

 

28 

Aluno 11: Ah é, daí que quinhentos e quarenta e dois é mais perto de quinhentos 

do que de seiscentos, então cinco vírgula quarenta e dois é mais perto de cinco 

do que de seis! 

Aluno 6: Dá pra fazer a mesma coisa com os outros números. 

Dialogicidade 

Problematização. 

29 

 

 

 

Aluno 2: Pra saber quanto foi o reajuste da taxa o que a gente vai fazer? Ó, era 

de quatro vírgula sessenta e oito por cento e foi para cinco vírgula vinte e oito 

por cento. [referindo-se a taxa do empréstimo pessoal cobrada por um dos 

bancos e descrita no texto] 

Dialogicidade 

Problematização e 

Temática 

Significativa. 

30 

 

31 

 

 

32 

 

33 

 

34 

 

 

35 

 

Aluno 5: A gente vê de quanto aumentou. [...] então, a gente tem de diminuir o 

maior do menor. 

Aluno 12: [...] outra coisa, a gente tem de colocar vírgula debaixo de vírgula, 

lembra do professor? [referindo-se a explicação que Milton havia dado] 

Aluno 4: Lembro! [balança a cabeça afirmando que se lembra da explicação] 

Aluno 1: Como vamos saber o valor futuro desse banco aqui ó? [mostra ao 

colega a atividade] 

Aluno 3: A parcela é de duzentos e oitenta e três reais e oitenta e nove centavos. 

A pessoa vai pagar isso aí em doze vezes. Olha aí em cima. [aponta a tabela 

distribuída por Milton]  

Aluno 8: A gente pega e multiplica por doze então. A conta é de vezes. Aí a 

gente vai achar o total que a pessoa vai pagar até o final. 

 

 

 

 

 

Dialogicidade e 

Problematização. 

36 

 

 

 

Aluno 10: Deu R$ três mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e quatro 

centavos. É muito dinheiro no final. Isso tudo só de juros heim? O sujeito pega 

mil e oitocentos reais e paga três mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e 

quatro centavos.  

Dialogicidade 

Problematização e 

Leitura de Mundo. 

37 

 

 

Milton: Perceberam o quanto é importante estar atento à taxa de juros cobrada 

pelos bancos? Antes de fazer um empréstimo é importante verificar isso! 

Dialogicidade 

Problematização e 

Temática 

Significativa. 

38 

 

 

39 

 

 

Aluno 8: O melhor mesmo é a gente nem fazer empréstimo. Os bancos nunca 

saem perdendo nada. A gente é que paga uma verdadeira fortuna de juros e 

outas taxas. 

Aluno 1: Só pode pegar empréstimo se for muita precisão mesmo. Vou 

conversar com minha avó porque ela pensa que a prestação baixa ela tá 

lucrando.  

Dialogicidade 

Problematização, 

Leitura de Mundo e 

Temática 

Significativa. 

40 Milton: Vamos, então, esclarecer as dúvidas que vocês tiveram durante a 

resolução da atividade?  

Dialogicidade. 

Ele corrigiu a atividade e esclareceu alguns pontos em que os alunos tiveram mais dúvidas.   



152 

Milton iniciou a aula fazendo um convite à participação dos alunos nas discussões 

acerca da temática significativa que foi problematizada (fala 1). A dialogicidade na fala e ação 

dele efetiva-se com a postura democrática em querer ouvir as experiências de vida dos alunos 

(falas: 2 a 7), incentivando-os a se expressarem. Buscar o diálogo nas vozes dos alunos, tal 

como Milton fez neste episódio de aulas, é uma característica necessária ao educador 

democrático, que tem o dever de motivar os educandos a falar sobre seus saberes de 

experiência, não se comportando como um educador autoritário detentor de sua verdade 

(FREIRE, 2013). 

Ainda, essa postura dialógica de Milton em incentivar e ouvir a expressão dos alunos 

na busca pelo conhecimento está prevista na Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e 

Adultos (2007) do município de Vitória da Conquista, segundo a qual, o educador é o 

mediador do diálogo do aluno com o conhecimento, com o outro e com o mundo, numa 

postura em que aluno e professor se colocam lado a lado.   

Do mesmo modo, o incentivo ao diálogo e a valorização das experiências de vida dos 

alunos jovens e adultos é incentivado e discutido nas reuniões de formação continuada dos 

professores de Matemática para a Educação de Jovens e Adultos. De acordo a coordenação 

pedagógica, 

A experiência e a maturidade dispensada ao público da Educação de Jovens e 

Adultos não deve ser desconsiderada no planejamento das aulas de Matemática 

e, por isso, aulas onde os alunos não se sentem corresponsáveis, no sentido de 

participação no processo, dificilmente alcançarão êxito. Cabem aos professores 

ouvir os anseios e desejos dos alunos de maneira organizada, situando suas falas 

dentro de uma temática significativa a ser trabalhada junto ao conteúdo 

curricular daquele módulo (Coordenadora, II reunião das Atividades 

Curriculares, 25/09/13). 

 

As situações dialógicas estiveram presentes ao longo da aula de Milton, desde o 

convite feito aos alunos à problematização da temática significativa, como também na 

discussão e apropriação do conteúdo matemático específico. Desse modo, compreendemos o 

diálogo (Quadro 5, p. 134), neste episódio, enquanto: diálogo professor – aluno (falas: 1, 9, 

16, 19, 40), diálogo aluno – aluno (falas: 10 a 15, 20 a 36), diálogo aluno – professor (falas: 

17 e 18), diálogo aluno – professor – aluno (falas: 2 a 8, 37 a 39).  
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No Gráfico 3, segue a organização do diálogo nas aulas de Milton no episódio 3: 

 

Gráfico 3 – Organização dos Diálogos nas aulas de Milton no Episódio 3. 

 

 

                                   Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

 

No desenvolver da aula de Milton, no episódio 3, como destacado no Gráfico 3, 

predominou a forma do diálogo aluno – aluno, com o atendimento a orientação da 

coordenação pedagógica quanto a objetividade das situações dialógicas, no sentido de estarem 

organizadas sob uma temática significativa, com aporte nos conteúdos matemáticos previstos 

no currículo para o módulo I. Já no início da aula (fala 1), ele esclareceu qual conteúdo 

matemático estava sendo solicitado para o trabalho com a temática significativa, de modo a 

não permitir que o trabalho ficasse sem direcionamento. Para ele, 

As situações problematizadoras no ensino da Matemática, dentro de uma 

temática significativa, não podem ser dissociadas do conteúdo matemático 

próprio para o módulo de ensino, pois corremos o risco de não garantir o direito 

dos alunos ao conteúdo programático para a sua formação na Educação de 

Jovens e Adultos (Milton, IV encontro do Grupo Focal, 18/12/2013). 

 

Compreendemos dessa maneira, que a preocupação de Milton em explicitar o 

conteúdo matemático aos alunos, logo no início de sua aula, é consequência de uma forma de 

direcionamento para a organização da situação pedagógica, de modo a não perder de vista a 

sistematização da temática significativa por meio dos conteúdos.     

Aí, que tentamos trabalhar o conteúdo a partir dessas atividades. São temáticas 

significativas porque elas estão presentes na vida dos alunos, de uma maneira 

muito própria e que cada turma vai abordar diferentemente. Por isso é tão 

trabalhoso para o professor, porque em cada turma, ainda que a temática seja a 

mesma, o trabalho será direcionado de acordo os anseios dos alunos (Milton, III 

encontro do Grupo Focal, 27/11/2013).    
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A escola estava trabalhando o projeto interdisciplinar com a temática Cidadania. Neste 

projeto, diante da problemática com os empréstimos financeiros, os professores de 

Matemática decidiram trabalhar com a temática significativa: Artimanhas do Comércio, como 

forma de conscientizar os alunos jovens e adultos para as altas taxas de juros cobradas pelos 

bancos e financeiras na concessão de empréstimos.    

A problematização (Quadro 6, p. 135) nas aulas de Milton no episódio 3, compreende 

uma problematização inicial, feita com o convite à participação dos alunos na discussão de 

suas  experiências de vida (fala 1). Nessa problematização, ele busca resgatar a realidade 

existencial dos alunos para o seu posterior desvelamento. Os alunos foram motivados a 

explicitarem suas vivências sobre a temática, de modo a terem consciência daquilo que 

sabiam e das limitações que precisavam ser vencidas via ação e reflexão.   

Na perspectiva da ação, a problematização ação (Quadro 6, p. 135) é vislumbrada no 

momento em que os alunos explicitam suas vivências ou suposições acerca dos empréstimos 

financeiros (falas: 2 a 7) e suas opiniões, no instante em que problematizam a temática junto 

aos conteúdos matemáticos (falas: 17, 18, 20 a 35). Nessa etapa, os alunos discutem sobre as 

vantagens e desvantagens dos empréstimos financeiros, dependendo da taxa de juros e das 

condições de parcelamento do montante.   

Enquanto reflexão, a problematização reflexão (Quadro 6, p. 135) ocorreu quando os 

alunos refletiram sobre os empréstimos financeiros, agora, já problematizados por intermédio 

dos conteúdos matemáticos: adição, subtração, multiplicação e representação fracionária de 

números decimais (falas: 10 a 15, 36). Neste momento, os alunos conscientizaram-se das altas 

taxas de juros cobradas pelos bancos e financeiras com os empréstimos e, que a facilidade 

recorrente dos longos parcelamentos do empréstimo recai sobre o consumidor. 

A problematização sistematização (Quadro 6, p. 135) ocorreu quando Milton e os 

alunos sistematizaram suas conclusões sobre os empréstimos financeiros, quais suas 

vantagens e quando é viável optar por um deles (falas: 37 a 39). Neste momento, os alunos 

vislumbraram as situações limites às quais não percebiam anteriormente, como as altas taxas 

de juros cobradas pelos bancos e financeiras, a cobrança de juros maiores pelo prazo de 

parcelamento e o lucro dos bancos e financeiras com os empréstimos descontados 

automaticamente na conta bancária do consumidor.   

Entendemos que a forma como Milton organizou a problematização acerca da 

temática significativa, Artimanhas do Comércio, possibilitou que os alunos pudessem 

transcorrer de uma leitura de mundo inicial (Quadro 8, p. 137) (falas: 2 a 7), ainda ingênua 

sobre as condições oferecidas pelos bancos e financeiras e como suas famílias eram 
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envolvidas nessas situações, para a concessão de empréstimos financeiros, para uma leitura de 

mundo em processo (Quadro 8, p. 137) (falas: 10 15, 36, 38, 39), com a conscientização 

quanto aos altos juros cobrados pelos bancos e financeiras.  

Enquanto uma leitura de mundo inicial, os alunos manifestaram em seus diálogos as 

experiências próprias ou com os familiares (falas: 2 e 5), com dificuldades em quitar 

empréstimos junto a bancos ou financeiras. Compreendiam que pagavam juros altos, mas não 

sabiam como fazer os cálculos financeiros para verificar o quanto pagavam.  

Estudando os conteúdos matemáticos na problematização da temática significativa, os 

alunos puderam conscientizar-se das altas taxas de juros que os bancos e financeiras cobram 

pelos empréstimos realizados e, vislumbraram uma leitura de mundo em processo, no sentido 

de terem possibilidade de intervenção crítica no seu meio social, compreendendo os 

mecanismos do modelo matemático para a concessão de empréstimos (SKOVSMOSE, 2012). 

Apesar de termos vislumbrado a problematização na oralidade e nas intenções 

dialógicas de Milton nas diversas etapas das aulas deste episódio, as atividades avaliativas 

realizadas inicialmente (questões 1 e 2, p. 163) ainda não se aproximam da organização das 

aulas de Matemática mediante uma temática significativa como prevê a Proposta Pedagógica 

para a Educação de Jovens e Adultos (2007). Não são atividades que despertam o interesse 

dos alunos para a investigação, sendo, num primeiro momento, organizadas como exercícios 

de fixação, centrado no conteúdo matemático tal qual fora explicado pelo professor. 

Entretanto, num segundo momento, possui referências à “semi-realidade” (SKOVSMOSE, 

2008), de modo que a questão 03 (p.163) indica situações com várias possibilidades para 

resolver a atividade, direcionando para o questionamento, a comparação entre as taxas de 

juros de um banco a outro e a consciência para a tomada de decisão, no caso de precisar fazer 

um empréstimo. Ainda assim, esse momento de avaliação não comprometeu toda a 

estruturação das aulas e pudemos perceber os pressupostos freireanos nas demais etapas do 

processo.  

Desse modo, na análise da apresentação das aulas de Milton no episódio 3, 

compreendemos os pressupostos freireanos articulados às ações e falas dele e dos alunos, de 

modo como a dialogicidade esteve presente no transcorrer da aula, ao viabilizar que a 

temática significativa sobre as Artimanhas do Comércio fosse problematizada no nível das 

exigências existenciais dos educandos, o que possibilitou uma releitura de mundo, frente ao 

conteúdo matemático (operações com números decimais, representação fracionária de um 

número decimal) e despertou os alunos para a conscientização da sua condição no mundo.  
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Assim, conforme Quadro 11, abaixo, sistematizamos a organização da aula de Milton 

no episódio 3: 

 

Quadro 11 – Organização das aulas de Milton no Episódio 3. 

 

Data 04/10/2013 (02 aulas) 

Temática 

Significativa 

Artimanhas do Comércio 

 

Conteúdo 

Matemático 

1. Sistema de Numeração Decimal: Significado e Operações – Adição, 

Subtração e Multiplicação. 

2. Representação Fracionária de um Número Decimal. 

 

Leitura de Mundo 

1. Artimanhas do Comércio: Problemas com empréstimos financeiros 

feitos pelos alunos, pelos pais ou familiares, comparação das taxas de 

juros entre os bancos. 

2. Leitura e interpretação de tabelas em textos de reportagens. 

Organização do 

Diálogo 

Predomínio do diálogo (Gráfico 3): (1°) Aluno – Aluno; (2º) Al – Prof. – 

Al; (3º) Prof. – Al; (4º) Al – Prof.  

Problematização Problematização – Ação – Reflexão – Sistematização. 
Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

 

 

6.4 Episódio 4 - Aulas de Milton 

 

 

Neste episódio de aulas, Milton iniciou trazendo para discussão a situação de algumas 

alunas que são revendedoras de produtos cosméticos.   

 

Temática significativa: Venda de Cosméticos. 

Módulo: III 

Professor: Milton 

Nº de aulas: 04 h/aula 

Datas: 27/09/2013 (02 aulas) e 01/10/2013 (02 aulas). 

Conteúdo Matemático: Relação entre grandezas: Proporcionalidade; Porcentagens; Equação 

do 1º grau. 

 
Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos Freireanos 

1 

 

Milton: Elas estão com dificuldades em fazer alguns cálculos para 

conhecer a porcentagem dos produtos que revendem nas revistas. Por 

isso, a nossa aula será conduzida de maneira que todos possam aprender 

como fazer estes cálculos. 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Temáticas Significativas. 

2 

 

 

 

Aluno 1: Professor eu não vendo estes produtos, mas também tenho 

dificuldade lá na feira. Sei fazer a conta, sei quanto vai dá, mas não sei 

escrever e organizar pra entregar ao dono da barraca. E ele quer assim, 

tudo organizado! 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temáticas Significativas e 

Leitura de Mundo. 

3 Aluno 2: Eu não sei fazer de jeito nenhum estes cálculos. No outro ano o 

professor ensinou, mas não aprendi não!  

Dialogicidade, 

Problematização e Leitura 

de Mundo. 

Duas alunas (alunos 3 e 4) vão à frente falar sobre o trabalho com revenda de cosméticos e as dificuldades que 

enfrentam: 
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4 

 

 

5 

Aluno 3: A gente revende no bairro mesmo. No final, a gente fica com 

vinte por cento de tudo o que vende. Então quanto mais a gente vender, 

melhor! 

Aluno 4: Aí nós temos dificuldade em tirar esse valor e tem que ficar 

pedindo ajuda para outras pessoas. Ah, e também tem vezes que tem um 

desconto em produtos que vem por fora da revista e a gente não sabe 

fazer. Tem um catálogo, sabe? Ele não vem com os preços não! A gente 

tem que dar o desconto. Aí não é igual a revista que já vem tudo 

calculado.  

 

 

Dialogicidade, Temáticas 

Significativas e Leitura de 

Mundo. 

6 Milton: Pois bem! Os problemas que vamos resolver na explicação do 

conteúdo e também nas atividades foram sugeridos pelas alunas que 

revendem cosméticos.  

Dialogicidade e Temáticas 

Significativas. 

Ele explicou o conteúdo porcentagens. Esclareceu como calcular a porcentagem de um número e 

porcentagens de porcentagens, o que são grandezas proporcionais e o cálculo de porcentagens utilizando valor 

desconhecido (equação do 1º grau) e como usar a calculadora para fazer os cálculos mais rapidamente. 

7 Milton: Agora, vamos fazer atividades para que vocês possam esclarecer 

as dúvidas relacionadas ao conteúdo que vimos na aula passada. Podem 

se agrupar em duplas ou trios. 

 

Dialogicidade. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Reprodução de atividade proposta por Milton na turma do Módulo III (2013). 
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Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

Os alunos discutiram a resolução da atividade. 

8 

 

 

Aluno 5: Professor, posso fazer os vinte por cento fazendo dez por 

cento e depois mais dez por cento? Aprendi assim e acho melhor. 

Aí não erro não!  

Dialogicidade, 

Problematização e 

Leitura de Mundo. 

9 Milton: Pode sim! Faça da maneira que achar mais fácil! Dialogicidade e 

Problematização. 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

 

12 

 

 

 

Aluno 6: Olha, lá na feira eu multiplico assim ó: duzentos e oitenta 

por vinte, depois divide por cem. Dá certinho como o cálculo que o 

professor explicou. [referindo-se ao uso do valor desconhecido para 

a porcentagem procurada – equação do 1º grau] 

Aluno 5: Eu prefiro fazer de dez em dez, calculando dez por cento. 

Só que às vezes complica sabe?! Quando é pra tirar a porcentagem 

como três por cento, aí fica ruim. Por isso que é bom saber de outro 

jeito. [referindo-se a maneira que o professor explicou e que o outro 

aluno utiliza na feira]  

Aluno 7: Neste daqui, que tem vários produtos, é só fazer a conta 

separado. A gente faz assim quando vai separar o terreno pra 

plantar a horta lá no sítio: vinte por cento plantam coentro; 30 por 

cento plantam cebola e o resto planta alface.  

 

 

 

 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Leitura de Mundo. 

13 Milton: Podemos corrigir então?!   

Ele fez a correção da atividade respeitando as diversas maneiras diferentes de resolução utilizadas 

pelos alunos.  

14 

 

 

Milton: E agora? Especialmente vocês que trabalham com a 

revenda de cosméticos, dá para fazer as contas já, ou ainda vão 

precisar pedir a outras pessoas? 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Temáticas 

Significativas. 

15 

 

 

 

 

16 

 

 

17 

Aluno 4: Olha, posso até pedir ajuda ainda, mas agora eu mesmo 

faço minhas contas. Não era sempre que a gente conseguia ajuda 

pra fazer! Teve tempo que ia pegar meu lucro sem saber quanto 

deu. Quando vejo que poderia ter feito tudo direito como agora, fico 

até sem graça. Foi muito bom ter tido coragem pra pedir ajuda aqui.  

Aluno 3: Agora eu mesmo faço sim! Se tiver uma conta mais difícil 

peço ajuda, mas sei como faz. Antes parecia tudo muito difícil. 

Agora não sei tudo, mas já tenho uma ideia de como fazer.  

Aluno 6: Dá pra ajudar a fazer as contas no comércio mesmo. Se a 

gente quer saber um desconto de trinta por cento a gente calcula. 

 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temáticas Significativas 

e Leitura de Mundo. 

 

A apresentação da aula de Milton no episódio 4, tem início com o convite ao 

desvelamento da realidade existencial dos alunos na busca pela temática significativa a ser 

problematizada (fala 1). Assim, ao permitir que os alunos expressem suas experiências de 

vida (falas: 2 a 5), de modo a revelar os problemas que os afligem e, a partir deles propor uma 

problematização com vistas à superação de tal situação, organiza seu fazer pedagógico no 

diálogo, de modo que o conteúdo matemático não foi uma doação do professor aos alunos, 

mas uma devolução organizada e sistematizada na problematização da realidade de trabalho 

dos alunos (FREIRE, 2005). 
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O diálogo acerca do conteúdo a ser problematizado também está previsto pela 

Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) do município de Vitória da 

Conquista – BA, a qual prevê que o planejamento acerca do conteúdo matemático é um 

processo articulado com toda a comunidade escolar e, que por meio do diálogo será 

problematizado. Neste episódio de aulas, consideramos que Milton agiu conforme a 

orientação da proposta, recorrendo ao diálogo para construir a organização do conteúdo 

matemático, articulado às vivências experienciais dos alunos.   

Nesse processo de organização de aulas, percebemos que Milton oportuniza situações 

dialógicas na organização de sua prática pedagógica, ao considerar as experiências de vida 

dos educandos (falas: 4, 5, 10 a 12), não dando as respostas já prontas para os problemas e 

considerando as perspectivas dos alunos em seu diálogo (ALRØ; SKOVSMOSE, 2010).  

Compreendemos, desse modo, que na organização das aulas de Milton no episódio 4, 

as situações dialógicas permearam todos os momentos da atividade desenvolvida, desde a 

apresentação da temática significativa, feita por meio do convite à participação dos alunos no 

desvelamento de suas realidades, como nos exemplos dados de situações de venda na feira e 

na divisão do terreno para o plantio de hortaliças (falas: 2, 10, 11, 12), como também pela 

problematização nos demais momentos da aula. Assim, o diálogo se manifestou nas formas 

(Quadro 5, p. 134): diálogo professor – aluno (falas: 1, 6, 7, 13), diálogo aluno – aluno (falas: 

10 a 12), diálogo aluno – professor (falas: 8 e 9) e diálogo aluno – professor – aluno (falas: 2 a 

5, 14 a 17).  

No Gráfico 4, abaixo, segue a organização do diálogo nas aulas de Milton no episódio 

4: 

 

Gráfico 4 – Organização dos Diálogos nas aulas de Milton no Episódio 4. 

 

 

                                 Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 
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 Conforme Gráfico 4, o diálogo aluno – professor – aluno foi o que mais se destacou no 

desenvolvimento das aulas. Está forma de diálogo privilegia a dialogicidade na organização 

pedagógica da aula, de modo que educando e educador se encontram juntos, numa relação 

horizontal, desvelando e problematizando suas realidades.  

Milton organizou suas aulas, no episódio 4, a partir de uma temática significativa de 

uma necessidade imediata dos alunos quanto aos cálculos com porcentagens nas atividade 

desenvolvidas no comércio.  No entendimento de Milton,  

Temos um conteúdo programático a cumprir na EJA também. Então, a questão 

do conteúdo é importante porque a gente não pode negar o direito dos alunos 

jovens e adultos ao conteúdo que é oferecido no ensino em outra modalidade. 

Mas veja bem, no caso da EJA, esses alunos têm anseios, desejos e dificuldades 

muito próprias. Muitas vezes querem ver um conteúdo porque estão 

necessitando dele no trabalho ou para fazerem uma seleção de emprego. Na 

EJA, essa necessidade de conteúdos é muito imediata no sentido de necessitarem 

para as suas atividades rotineiras (Milton, III encontro do Grupo Focal, 

27/11/13). 

 

Assim, compreendemos que, além de Milton manifestar seu compromisso com o 

conteúdo programático a ser cumprido para a Educação de Jovens e Adultos, reconhece que 

essa modalidade de ensino exige uma metodologia própria, que possibilite o trabalho com a 

Matemática de modo a, não somente, assegurar os conteúdos de uma identidade formativa 

comum às demais modalidades de ensino, como também valorizar as especificidades próprias 

dos jovens e adultos, seus anseios, experiências e expectativas, também relacionadas ao 

mundo do trabalho, bem como das necessidades de compra dos diversos produtos para a 

sobrevivência. 

Organizado de acordo a temática significativa: Venda de Cosméticos, no episódio 4, 

Milton reconhece os anseios dos alunos na dificuldade em lidar com o cálculo de porcentagens 

na revenda de produtos cosméticos e propõe desenvolver o trabalho com aporte nos conteúdos 

matemáticos sobre proporcionalidade,  porcentagens e equação do 1º grau. Também, valoriza 

os saberes da prática que esses alunos trazem consigo e sistematiza-os na busca por ampliá-

los (fala 6). Do mesmo modo, reitera os princípios orientadores para a Educação de Jovens e 

Adultos (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007), que prevê um processo educativo com práticas 

sociais voltadas para o trabalho. 

A problematização (Quadro 6, p. 135) que se segue, vista no episódio 4, inicia-se pelo 

convite de Milton à participação dos alunos na problematização da temática significativa 

sugerida por um grupo de alunas (fala: 1). Os alunos se reconhecem na temática significativa 
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proposta (falas: 2 e 3) e aceitam o convite à problematização de situações que se referem às 

suas experiências cotidianas mas, que manifestam o desejo em otimizadas. 

A problematização ação (Quadro 6, p. 135), foi percebida no diálogo que os alunos 

desenvolveram ao resolverem as situações-problema acerca da temática significativa (falas: 8 

a 12). Neste momento, trouxeram suas experiências de vida com os cálculos de porcentagem 

provenientes de diversas situações de trabalho, as quais puderam ampliar, por conta da 

explicação, dada por Milton, ao conteúdo matemático.   

Seguiu-se após esse momento, uma reflexão (Quadro 6, p. 135) (falas: 15 a 17) dos 

alunos sobre o quanto o conhecimento acerca do cálculo de porcentagens facilitará o trabalho 

com a revenda de cosméticos, como também em outras atividades econômicas que realizam. 

As alunas que trabalhavam com a revenda de cosméticos, admitiram que por diversas vezes 

não encontravam ninguém disposto a ajudá-las com os cálculos de porcentagens e, por isso, 

perderam até mesmo algumas oportunidades de vendas.  

Milton provocou à sistematização (fala 14) das conclusões a que os alunos chegaram. 

Sua fala foi objetivada no sentido de provocar nos alunos, especialmente nas revendedoras de 

cosméticos, a conscientização acerca das “situações-limites” as quais não percebiam, 

anteriormente a problematização da temática significativa. Agora já vislumbram maior 

independência na atividade econômica que praticam, o que é condizente com o 

desenvolvimento da “matemacia” (SKOVSMOSE, 2012). 

Assim, pela problematização ocorrida no desenvolver das aulas de Milton no episódio 

4, os alunos puderam transcorrer de uma leitura de mundo inicial (Quadro 8, p. 137) (falas: 2 

a 5 ), ainda ingênua, acerca das dificuldades no cálculo de porcentagens de descontos e lucros 

na revenda de produtos cosméticos, a uma leitura de mundo em processo (falas: 8, 10 a 12, 15 

a 17), com potencial crítico, pois já foi problematizada com o auxílio dos conteúdos 

matemáticos. 

As atividades avaliativas desenvolvidas durante as aulas deste episódio (p. 170) fazem 

referência a uma “semi-realidade” (SKOVSMOSE, 2008), de modo que as problematizações 

ocorreram dentro do que fora previsto por Milton.  Portanto, da forma como planejadas, as 

atividades tentam se aproximar da organização do trabalho pedagógico de acordo as temáticas 

significativas, como preconizado pela Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos 

(2007). Apesar de fazerem referência a uma situação vivenciada pelos alunos, exigindo o 

conhecimento matemático para a resolução (DANTE, 2003), não viabilizaram uma 

construção do conhecimento, como num ambiente de investigação. Entendemos, no entanto, 
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que os pressupostos freireanos influenciaram a organização do trabalho nas demais etapas das 

aulas.     

Desse modo, na análise da apresentação das aulas de Milton no episódio 4, 

compreendemos  que os pressupostos freireanos estiveram articulados às ações e falas dele e 

dos alunos. A dialogicidade que permeou toda a atividade permitiu que a temática 

significativa, sobre a venda de cosméticos, fosse problematizada junto aos conteúdos 

matemáticos (relação entre grandezas: proporcionalidade, porcentagens e equação do 1° 

grau), o que possibilitou aos alunos, jovens e adultos, a transição de uma leitura de mundo 

ingênua a uma leitura de mundo mais crítica, com potencial para a ação e reflexão acerca da 

prática.  

Assim, conforme Quadro 12 abaixo, sistematizamos a organização da aula de Milton 

no episódio 4: 

 

Quadro 12 – Organização das aulas de Milton no Episódio 4. 
 

Datas 27/09/2013 (02 aulas) e 01/10/2013 (02 aulas) 

Temática Significativa Venda de Cosméticos 

 

Conteúdo Matemático 

1. Relação entre grandezas: Proporcionalidade;  

2. Porcentagens;  

3. Equação do 1º grau. 

Leitura de Mundo Compreensão do processo de cálculo de desconto (porcentagem) e 

lucro na revenda de produtos cosméticos. 

Organização do Diálogo Predomínio do diálogo (Gráfico 4): (1°) Al – Prof. – Al; Aluno – 

Aluno; (2º) Prof. – Al; (3º) Al – Al; (4º) Al – Prof.  

Problematização Problematização – Ação – Reflexão – Sistematização. 
Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

 

        

6.5 Episódio 5 - Aulas de Cláudio 

 

 

A escola estava trabalhando com o projeto interdisciplinar Cidadania. Os professores 

de Matemática decidiram trabalhar os conceitos de Matemática financeira na resolução de 

situações-problema socialmente significativas. Desse modo, a cidadania seria exercida no 

momento em que os alunos tivessem conhecimentos financeiros que os possibilitassem tomar 

importantes decisões a partir da análise de situações envolvendo compras parceladas. Assim, 

dentro do projeto decidiram trabalhar a temática significativa: Poupar ou comprar à vista?  
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Temática Significativa: Poupar ou comprar à vista? 

Módulo IV 

Professor: Cláudio 

Nº de aulas: 04 h/aula 

Datas: 08/10/2013 (02 aulas) e 10/10/2013 (02 aulas) 

Conteúdo Matemático: Juros Simples; Relação entre grandezas: Proporcionalidade; Sistema 

de numeração decimal; Porcentagens. 

  

 
Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

1 

 

 

 

 

Cláudio: Numa outra aula vocês me disseram que já passaram, ou ainda 

passam por problemas envolvendo compras a prazo. Vocês acham que a 

matemática pode ajudar para que vocês não entrem em armadilhas do 

comércio? E o que isso tem de cidadania, já que é o tema geral do projeto da 

escola? 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temática 

Significativa. 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

5 

 

6 

Aluno 1: Comprei uma televisão, dessas de led sabe?! Queria ver os jogos 

numa TV grande. Aí dividi em 10 vezes. No final, paguei quase duas 

televisões. Se eu soubesse fazer os cálculos direitinho não comprava. Então, a 

Matemática ajuda a entender quando a gente vai ficar no prejuízo. 

Aluno 2: É, e nós vimos em Geografia que a cidadania também é isso! De 

saber decidir e ter a opção de fazer ou não. Aí que quando a gente sabe tirar 

as contas, podemos mudar de ideia e não querer daquele jeito, com tantas 

prestações. Se dá a gente compra e se não dá a gente deixa, ué! 

Aluno 3: Eu gosto de comprar a vista! Só se não der mesmo viu!  

Aluno 1: Eu prefiro comprar a prazo mesmo. Mas, agora, depois da TV vou 

ficar esperto no tanto de prestação. 

Aluno 4: Ela compra na loja que tem o cartão. Aí se você divide em mais de 

cinco vezes eles cobram seguro e um monte de taxa lá. Fica bem mais caro. 

Ela não vê porque paga um tanto de vezes e fica pouco dinheiro. [referindo-

se a sua mãe] 

 

 

 

 

 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temática 

Significativa e 

Leitura de 

Mundo. 

7 Cláudio: Ah então vocês entendem que a Matemática ajuda na tomada de 

decisões! É verdade! O cálculo que utilizamos para descobrir a vantagem do 

pagamento à vista ou a prazo faz parte da matemática financeira. Quando o 

comércio possibilita os pagamentos a prazo ele visa vantagem, na maioria das 

vezes esse tipo de pagamento nunca é para o cliente mais vantajoso do que o 

pagamento à vista. Para a loja é mais lucrativo, pois quando um cliente faz 

um pagamento parcelado, a empresa ganha em cima do juro pago pelo cliente 

no financiamento da mercadoria. A decisão de qual modo comprar depende 

do preço e da necessidade que você tem da mercadoria.  

 

 

 

Dialogicidade, 

Problematização 

e Temática 

Significativa. 

8 

9 

10 

 

Aluno 5: Então tenho razão em comprar à vista!  

Aluno 6: Mas se a gente não tiver o dinheiro? Não tem outro jeito! 

Aluno 7: Você pode se controlar e não comprar agora! Junta o dinheiro e 

compra à vista, pagando na hora. 

  

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temática 

Significativa e 

Leitura de 

Mundo. 

11 

 

 

 

Cláudio: Muito bem! Isso se chama consumidor consciente. O comércio quer 

mesmo que você compre. Se você vai passar necessidade para pagar, não é 

interesse do mercado. Isso é claro no modelo capitalista que vivemos. 

Dialogicidade, 

Problematização 

e Temática 

Significativa. 

12 

13 
14 

Aluno 8: Sim! Estudamos isso não foi?! Foi em História? 

Aluno 2: Em Geografia, eu acho! 
Cláudio: Bom! De início, vou passar pra vocês duas situações para a gente 

discutir. Não precisa formar grupos. Toda a sala vai discutir. Vamos lá! 

 

 
Dialogicidade. 

Ele distribuiu material com as atividades.  
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      Fonte: Reprodução de atividade proposta por Cláudio na turma do Módulo IV (2013). 

 

 

 

Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

Os alunos leram a atividade proposta por Cláudio e iniciaram as discussões. 

15 

16 

17 

18 

 

Aluno 6: A lavadora é melhor comprar no prazo! Tá na cara né?! 

Aluno 8: Eu acho que não, porque vai pagar R$ 840,00.  

Aluno 9: Ah mas aí a gente paga de R$ 70,00 e nem percebe! 

Aluno 2: Hum, eu prefiro juntar o dinheiro e comprar pagando na hora. 

Vou ter um desconto de R$ 120,00. Isso é muito dinheiro! 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temática 

Significativa e 

Leitura de Mundo. 

19 

 

 

20 

Aluno 7: Não me lembro direito como faz essa conta pra saber não! Vi 

esse assunto ano passado, mas esqueci! Também o professor passava 

umas contas grandes e que eu não entendia para que usar! 

Aluno 10: Tá vendo agora onde é que usa?! 

 

Dialogicidade, 

Problematização. 

21 

 

22 

23 

 

24 

 

Aluno 8: Agora no caso da televisão é melhor você comprar parcelado. 

Não tem juros! 

Aluno 3: Esse aí com certeza! Eu olho quando não tem juros. 

Aluno 5: Aí a gente vai pagar na televisão 12 parcelas de R$ 83,33. Não 

tem juros não! É melhor você comprar assim! 

Aluno 4: Se eu tiver o dinheiro ainda compro à vista porque vou pagar 

R$ 900,00.  

 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temática 

Significativa e 

Leitura de Mundo. 

25 Aluno 7: Como você achou R$ 900,00?  Dialogicidade e 

Problematização. 

6 

 

27 

 

28 

 
29 

30 

 

Aluno 4: Aí ó! Se você comprar à vista tem desconto de 10%. Aí tem R$ 

100,00 de desconto.  

Aluno 7: Sem a matemática a gente é enganado! Tenho que lembrar 

como faz essa conta! 

Cláudio: Muito boa a discussão de vocês! Então percebem o quanto a 

matemática financeira faz parte de nossas vidas?  
Aluno 3: Ah sem esses cálculos aí a gente ia perder dinheiro! 

Aluno 8: É cidadania mesmo porque a gente pode decidir se vai comprar 

ou não vai um produto. Não fica enganado fácil não! 

 

 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Temática 

Significativa. 
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31 Cláudio: Muito bem! Vamos então relembrar como fazer esses 

cálculos?! Depois voltamos a essas situações! 

Dialogicidade. 

Ele explicou o conteúdo de Matemática financeira, como fazer cálculo de porcentagens e juros simples. 

O horário venceu e a aula chegou ao final. 

Em outro dia, o professor continua a aula relembrando o conteúdo trabalhado.    

32 Cláudio: Agora, que já relembraram os cálculos com porcentagens e 

aprenderam como calcular juros simples, se juntem em grupos e 

discutam novamente aquelas situações. Ainda tem a mesma opinião de 

antes? Discutam aí entre vocês. Vejam o que é mais vantajoso para o 

consumidor.  Olhem que no caso do televisor, os R$ 1000,00 investidos 

na poupança virariam R$ 1.074,42 nos doze meses.      

 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Temática 

Significativa. 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

Aluno 3: Olha só! Fazendo os cálculos a gente vê que nessa lavadora vai 

dar R$ 120,00 só de juros! 

Aluno 6: É a gente vê a prestação de R$ 70,00 e não faz as contas. No 

final paga bem mais caro! 

Aluno 9: Tá vendo aí ó, como o comércio ganha dinheiro?! É pra 

enganar a gente mesmo!  

Aluno 11: É bom desconfiar dessas promoções que tem na rua! 

Aluno 1: Então é melhor comprar a lavadora à vista! Se não tem 

desconto, é melhor à vista! 

Aluno 5: Junta o dinheiro e compra! Tem que saber esperar a melhor 

hora, a promoção certa! 

Aluno 7: Mudei de ideia depois de fazer as contas! Pagar esse tanto de 

juros para a loja é de revoltar! 

Aluno 4: Olha que o dinheiro da televisão na poupança vai render R$ 

1.074,42. Vamos ganhar pouco então! Só R$ 74,42. Ah é melhor 

comprar logo na prestação! 

 

 

 

 

 

 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temática 

Significativa e 

Leitura de Mundo. 

41 

42 

Aluno 6: Ei, você esqueceu que tem os 10% de desconto à vista?  

Aluno 4: Ah é mesmo! Vou pagar R$ 900,00 à vista!  

Dialogicidade, 

Problematização e 

Temática 

Significativa. 

43 

 

44 

 

Aluno 5: É, a gente vai pagar R$ 900,00 à vista. Dai que na poupança vai 

ter R$ 1.074,00. Dá R$ 174,00 de lucro pra gente! 

Aluno 1: Rapaz! Se a gente não saber fazer as contas a gente perde é 

dinheiro! 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temática 

Significativa e 

Leitura de Mundo. 

45 Cláudio: Estou vendo que os grupos conseguiram perceber o quanto a 

matemática financeira pode ajudar na tomada de decisões, se é melhor 

comprar à vista ou a prazo. Partindo do princípio que o consumidor tem 

como pagar à vista, é importante ele saber quais os descontos estão 

disponíveis. Os descontos interessantes são os maiores. Isso porque há 

alguns descontos que podem nos fazer preferir fechar a compra à vista. 

Se a loja não dá nenhuma vantagem de pagar à vista, vale parcelar. 

 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Temática 

Significativa. 

Cláudio dá visto nos cadernos e encerra a aula.  

 

Cláudio, ao organizar suas aulas no episódio 5 (fala 1), manifesta uma preocupação 

acerca dos problemas existenciais dos alunos e, de como o ensino da Matemática pode 

contribuir para torná-los mais capacitados na organização de suas finanças. É através do 

diálogo que Cláudio busca efetivar a ação consciente dos alunos na tomada de decisões sobre 

as situações que lhes são impostas, e que necessitam de uma resposta reflexiva no campo da 
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ação, de modo a selarem o relacionamento educador-educando e sistematizar a reflexão 

consciente (falas: 27, 29, 30, 44) (FREIRE; SHOR, 2006).  

Percebemos que essa atitude de Cláudio em querer dialogar com os alunos sobre os 

problemas que enfrentam e, estar disposto a problematizá-los junto aos conteúdos 

matemáticos, reitera sua concepção de professor para a Educação de Jovens e Adultos. Na 

opinião de Cláudio,  

O professor que se dedica a trabalhar com a EJA precisa ter essa consciência, de 

que tem em sua sala alunos com muitos problemas sociais e que isso vai 

influenciar diretamente no planejamento de suas aulas. O professor da EJA 

precisa ter um perfil de modo que ele fique à vontade em meio aos seus alunos, e 

tente da melhor maneira, contribuir para o crescimento intelectual e humano 

deles (Cláudio, I encontro do Grupo Focal, 25/09/13).  

 

Diante dessa perspectiva, consciente de sua responsabilidade para com a formação 

crítica dos alunos jovens e adultos, as aulas de Cláudio no episódio 5, foram organizadas de 

modo que os alunos fossem, no diálogo ação-reflexão, conscientizando-se sobre a necessidade 

de aprender a lidar com a matemática financeira. Com isso, o diálogo (Quadro 5, p. 134) foi 

vislumbrado enquanto: diálogo professor – aluno (falas: 1, 14, 28, 31, 32, 45), diálogo aluno – 

aluno (falas: 15 a 27, 33 a 44), diálogo aluno – professor (fala 2) e diálogo aluno – professor – 

aluno (falas: 3 a 6, 7 a 13, 29, 30). 

Abaixo, no Gráfico 5, segue o modo como apresentamos a organização dos diálogos 

nas aulas de Cláudio no episódio 5: 

 

Gráfico 5 – Organização dos Diálogos nas aulas de Cláudio no Episódio 5. 
 

 

                                       Fonte: Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

 

A forma do diálogo aluno – aluno, conforme Gráfico 5, foi predominante nas aulas de 

Cláudio neste episódio. Ao problematizar a temática significativa com os conteúdos 

matemáticos, os alunos dialogaram (falas: 15 a 27) sobre a resolução das atividades 
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envolvendo as problematizações e, também, sobre suas conclusões acerca da temática 

significativa (falas: 33 a 44). 

Os professores de Matemática desta escola elegeram a Matemática Financeira para ser 

trabalhada nas aulas e, como temática significativa, a questão: Poupar ou comprar à vista? 

Desse modo, elencaram os conteúdos matemáticos que foram trabalhados nas 

problematizações: Juros Simples, Relação entre grandezas: proporcionalidade, Números 

decimais e Porcentagens (Diário de campo do pesquisador, 08/10/13).    

A cidadania é exercida no momento em que os alunos têm conhecimentos 

financeiros que os possibilitem tomar importantes decisões a partir da análise de 

situações envolvendo as vantagens e desvantagens de compras à vista e a prazo 

(Cláudio, Diário de campo do pesquisador, 08/10/13).  

 

Acerca da problematização sobre a realidade social dos alunos junto aos conteúdos 

curriculares, ao propor um trabalho de organização das aulas de acordo com a temática 

significativa “Poupar ou comprar à vista?”, Cláudio parece possuir uma intimidade entre os 

saberes curriculares matemáticos e a experiência social dos educandos (FREIRE, 2013) de 

modo a associar a realidade concreta do consumo, ao conteúdo da Matemática Financeira e, 

assim atender aos princípios orientadores para a Educação de Jovens e Adultos (VITÓRIA 

DA CONQUISTA, 2007), que preconiza um processo educativo com práticas voltadas aos 

problemas coletivos, como a organização do orçamento familiar.  

 Quanto à aplicabilidade da Matemática e a valorização das experiências existenciais 

dos alunos no planejamento das aulas, a utilização do cotidiano das compras para ensinar 

Matemática revela a valorização de práticas apreendidas fora do ambiente escolar 

(D‟AMBROSIO, 2007) que influenciam diretamente na vida dos educandos.   

Pelo exposto, compreendemos que numa relação dialógica, num planejamento das 

aulas de Matemática com uma temática significativa, os conteúdos matemáticos são 

essenciais para a problematização das situações existenciais. Enquanto os obstáculos, que 

constituem as temáticas significativas, não são percebidos, os alunos não vislumbram uma 

solução e não transcendem as situações-limites (FREIRE, 2005). No entanto, os conteúdos 

serão tomados mediante a intenção de desvelar a realidade, numa acepção crítica e 

transformadora e, não do modo como se encontram engessados no currículo, sequencialmente 

preestabelecidos.   

Quanto a uma organização curricular que respeite os saberes e os tempos próprios dos 

alunos jovens e adultos, a Proposta Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos (2007) 

da rede municipal de Vitória da Conquista, propõe uma organização metodológica curricular 
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onde não estão definidos conteúdos fechados e sim uma organização curricular flexível e 

dinâmica, que privilegia a organização de aulas tal qual essas do episódio 5.   

O enfoque no trabalho desenvolvido pela escola na qual Cláudio leciona, na forma de 

projetos interdisciplinares, também está previsto na Proposta Pedagógica para a Educação de 

Jovens e Adultos (2007) e, em específico para a área de Matemática, esclarece que o ensino 

dessa disciplina deve estabelecer ligações com a realidade, de forma que o aluno perceba sua 

presença e utilidade nos vários campos da ação humana. 

Nas aulas de Cláudio no episódio 5, esse caráter interdisciplinar é reconhecido na 

própria forma de organização da temática significativa para o ensino em Matemática, 

reconhecendo e valorizando os saberes plurais dos alunos, como também  nas falas em que os 

alunos se reportam diretamente aos assuntos abordados em outras disciplinas curriculares 

(falas: 3, 12, 13), ou na fala de Cláudio em trazer para o ensino de Matemática situações e 

expressões próprias de outras áreas do conhecimento (fala 11), ainda, que não as explicite 

diretamente.    

A problematização (Quadro 6, p. 135) já se inicia no convite feito aos alunos por 

Cláudio (fala 1) em discutir as formas de pagamento para compras, se à vista ou a prazo, e em 

que a Matemática é útil numa decisão desse tipo. Ao questionar com os alunos sobre qual a 

relação dessa temática com a cidadania, ele justificou a organização da temática: poupar ou 

comprar à vista?, dentro do tema interdisciplinar que a escola estava trabalhando.     

A problematização enquanto ação (Quadro 6, p. 135) ocorreu no momento em que os 

alunos socializaram suas experiências pessoais com compras à vista e a prazo (falas: 2 a 6, 8 a 

10), problematizando sobre as vantagens e desvantagens do tipo de pagamento. Do mesmo 

modo, a problematização ação foi vislumbrada no momento em que, de posse do 

conhecimento matemático, os alunos discutiram acerca da atividade relativa à temática 

significativa (falas: 15 a 30). Neste momento, os alunos utilizaram dos conhecimentos 

matemáticos para verificar qual tipo de pagamento era melhor para o consumidor, observados 

a taxa de juros e o valor do montante das prestações em comparação com o valor do 

pagamento à vista, e se colocaram no lugar do consumidor. 

Após fazerem os cálculos referentes à melhor forma de pagamento de uma máquina de 

lavar roupa, observadas às condições oferecidas na compra, os alunos fizeram a 

problematização enquanto reflexão (Quadro 6, p. 135), ao refletirem criticamente sobre 

quando é mais vantajosa para o consumidor a compra à vista ou a prazo (falas: 33 a 44). Tal 

problematização foi facilitada pela organização e sistematização (falas: 7, 11, 32, 45) (Quadro 

6, p. 135).    
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Pela problematização da temática significativa os alunos puderam transcorrer de uma 

leitura de mundo inicial (Quadro 8, p. 137) (falas: 2 a 6, 8 a 10), ainda com uma compreensão 

ingênua da realidade no nível de suas experiências existenciais, para a leitura de mundo em 

processo (Quadro 8, p. 137) (falas: 33 a 40, 43, 44), agora uma leitura mais elaborada, 

problematizada pelos conteúdos matemáticos em vias de reflexão sobre a realidade.   

Em nível da leitura de mundo inicial, os alunos dialogaram se valendo das 

experiências da realidade mediatizada, de situações cotidianas relativas a compras à vista e a 

prazo e das dificuldades no controle do orçamento familiar devido ao alto número de compras 

a prazo. Ainda, sem a devida problematização da temática significativa, não percebiam o jogo 

de interesses comerciais envolvidos nas formas de pagamento dos produtos, como a alta taxa 

de juros e as facilidades do pagamento em várias prestações.   

Com a problematização facilitada pelos conteúdos matemáticos os alunos puderam 

verificar o quanto pagam a mais com os longos parcelamentos, conscientizando-se acerca do 

modelo matemático utilizado no comércio (SKOVSMOSE, 2012). Também, perceberam 

quando é mais vantajoso para o consumidor comprar à vista ou a prazo, se conscientizando 

acerca do consumo exagerado e das vantagens de compras à vista.  

As atividades avaliativas desenvolvidas neste episódio de aulas (p. 177) referem-se a 

uma “semi-realidade” (SKOVSMOSE, 2008), na qual se encontram todas as descrições 

necessárias à resolução do exercício. No entanto, as atividades foram organizadas de modo 

que permitiram problematizações para além daquelas já programadas por Cláudio. Apesar de 

fazerem referência a uma “semi-realidade”, foram organizadas de modo que possibilitaram a 

problematização acerca da forma de pagamento mais vantajosa para o consumidor. Notamos, 

no entanto, a intenção de Cláudio na problematização pela oralidade, no diálogo com os 

educandos (falas: 15 a 30).  

Portanto, apesar de as atividades não corresponderem à organização de aula de acordo 

uma temática significativa conduzida por uma investigação, como prevê a Proposta 

Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007), consideramos que os pressupostos 

freireanos influenciaram a prática pedagógica neste episódio.  

Desse modo, compreendemos que a análise da apresentação das aulas de Cláudio no 

episódio 5, traz a influência dos pressupostos freireanos na prática pedagógica deste 

professor, no episódio em específico. Tal influência é vislumbrada nas falas e ações dele e dos 

educandos no modo como as aulas foram organizadas. A temática significativa: Poupar ou 

comprar à vista? foi problematizada ao nível das experiências existenciais dos educandos 

mediante os conteúdos matemáticos (Juros simples, Relação entre grandezas: 
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proporcionalidade, Números decimais, Porcentagem), possibilitando a leitura de mundo pela 

conscientização acerca do consumo exagerado e das vantagens de compras à vista. A 

dialogicidade permeou o processo de organização das aulas e possibilitou a emergência dos 

demais pressupostos freireanos aqui discutidos.  

Assim, como consta no Quadro 13, sistematizamos a organização da aula de Cláudio 

no episódio 5:  

 

Quadro 13 – Organização das aulas de Cláudio no Episódio 5. 
 

Datas 08/10/2013 (02 aulas) e 10/10/2013 (02 aulas) 

 

Temática Significativa 

Projeto interdisciplinar: Cidadania 

Temática Significativa: Poupar ou comprar à vista?  

 

Conteúdo Matemático 

1. Juros Simples;  

2. Relação entre grandezas: Proporcionalidade;  

3. Sistema de Numeração Decimal;  

4. Porcentagens. 

 

Leitura de Mundo 

Conscientização acerca do consumo exagerado e das vantagens de 

compras à vista e os juros nas compras parceladas. 
 

Organização do Diálogo 
Predomínio do diálogo (Gráfico 5): (1°) Aluno – Aluno; (2º) Al – Prof. 

– Al; (3º) Prof. – Al; (4º) Al – Prof.  

Problematização Problematização – Ação – Reflexão – Sistematização. 
Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

 

 

6.6 Episódio 6 - Aulas de Cláudio 

 

 

Este episódio aconteceu a partir do projeto interdisciplinar com a temática Energia. 

Dentro desse projeto, Cláudio trabalhou com a temática significativa: Economia de Energia. 

Assim, iniciou a aula com alguns questionamentos à turma: 

 

 

Temática Significativa: Economia de Energia. 

Módulo: III/IV 

Professor: Cláudio 

Nº de aulas: 04 h/aula 

Datas: 22/10/2013 (02 aulas) e 24/10/2013 (02 aulas) 

Conteúdo Matemático: Relação entre grandezas: Proporcionalidade; Sistema de numeração 

decimal; Operações aritméticas.  
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Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

 

1 

 

Cláudio: - Vocês já imaginaram a vida sem a energia elétrica? Como seria?  

Dialogicidade, 

Problematização e 

Temática Significativa. 

Os alunos pareceram não entender o que queria Cláudio. Questionaram: 

2 Aluno 1: É aula de Matemática? Dialogicidade. 

3 Cláudio: É aula de Matemática sim! Lembra que pedi a vocês que 

trouxessem uma conta de energia elétrica pra fazermos um trabalho? 

Trouxeram? 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Temática Significativa. 

Os alunos, em sua maioria, responderam que sim.  

4 

 

Cláudio: Pois bem! E sobre a pergunta que fiz sobre a vida sem energia 

elétrica? 

Dialogicidade e 

Temática Significativa. 

5 

 

6 

 

 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

 

Aluno 2: Olha seria como na época de minha avó. A gente ia dormir bem 

cedo e não podia estudar à noite. 

Aluno 3: Também não ia ter indústrias. Pelo menos não ia ter as máquinas 

elétricas das indústrias. Ia ser bem difícil porque muita coisa que temos 

hoje não ia existir não! 

Aluno 4: Ah e vocês esqueceram o principal! Não teria computador, nem 

celular e nem o vídeo game!      

Aluno 5: Ah mas o telefone teria porque ele funciona sem a energia. 

Aluno 4: Mas é só por um tempo. Ele fica sem linha se faltar energia por 

muito tempo.  

Aluno 6: Estou pensando aqui, que sem a luz os bandidos iam fazer a 

festa! Lá no meu bairro eles já atacam no dia claro, imagina no escuro 

total! 

 

 

 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temática Significativa e 

Leitura de Mundo. 

11 

 

 

Cláudio: Então vocês concordam que a eletricidade é algo muito 

importante que possibilitou todo o chamado mundo moderno e o progresso 

que dispomos hoje?  

Dialogicidade e 

Temática Significativa. 

 

12 

 

Alunos: Concordamos sim! 

Dialogicidade, Temática 

Significativa e Leitura de 

Mundo. 

13 

 

Cláudio: Pois bem, saibam que estamos vivendo uma crise de energia que 

pode ser desastrosa para a humanidade. 

Dialogicidade e 

Temática Significativa. 

 

14 

 

Aluno 5: É do apagão?  

Dialogicidade, Temática 

Significativa e Leitura de 

Mundo. 

15 Cláudio: O apagão é uma consequência sim! Mas eu estou falando em 

nível mundial e não apenas no Brasil. 

Dialogicidade e 

Temática Significativa. 

Ele falou sobre as fontes de energia, as renováveis, as consideradas limpas, as que poluem e as que podem ser 

alternativas possíveis para um futuro próximo. Os alunos ouviram atentamente. 

16 

 

17 

Aluno 7: Nunca imaginei viver num mundo sem energia. Quando me 

mandava economizar pensava só no dinheiro. 

Aluno 8: O dinheiro é importante também, mas tô vendo que a gente tem 

que economizar a energia não é só por dinheiro não. 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temática Significativa e 

Leitura de Mundo. 

Cláudio esclareceu que o conteúdo matemático a ser trabalhado será a proporcionalidade entre grandezas. 

Explicou o conteúdo aos alunos e, com a sala disposta em grupos, distribuiu uma atividade. 
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                     Fonte: Reprodução de atividade proposta por Cláudio na turma do Módulo III/IV (2013). 
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Os alunos realizaram a leitura da atividade e se assustaram com as informações da 

tabela quanto ao consumo de energia elétrica de alguns equipamentos domésticos. Discutiram 

a resolução da atividade entre os grupos e, quando alguma dúvida persistia, consultavam 

Cláudio ou os próprios colegas da turma. 

 

Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

18 

 

 

19 

 

Aluno 5: Eu sei que o chuveiro e o ferro elétrico gastam muita 

energia, mas não pensei que fosse esse tanto assim. Vou avisar lá 

em casa pra poder economizar. Mas o pior é que não tem jeito 

né? 

Aluno 8: É só juntar a roupar e passar de uma vez! Lá em casa a 

gente faz assim e, só usa o ferro uma vez na semana.   

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temática Significativa e 

Leitura de Mundo. 

20 Aluno 9: A gente toma banho rápido lá em casa. Nada de ficar 

gastando energia assim. O chuveiro gasta muito tá vendo aí? 

Vou mostrar lá [em casa] porque quando eu digo, eles não 

acreditam muito não.  

Dialogicidade, Temática 

Significativa e Leitura 

de Mundo. 

Cláudio caminhava pela sala, atento aos comentários e dúvidas dos alunos.  

21 

 

22 

 

 

 

 

Aluno 10: Para consumir 36 kWh por mês o computador tem 

que ficar ligado por 2 horas no dia. 

Aluno 3: Claro que não! Você aí tem que multiplicar por quatro. 

Lembra que o professor explicou? Se você dividiu 0 36 por 4 pra 

dá 9, então tem que multiplicar o 2 por quatro também. Usa a 

proporção! É o mesmo pensamento para a questão do chuveiro, 

mas não pode esquecer que tem 5 banhos por dia. 

 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Leitura de Mundo. 

23 Cláudio: Na próxima aula retomamos a discussão e corrigimos a 

atividade. Tragam a conta de energia elétrica. Vamos usar na 

outra aula. 

Dialogicidade e 

Temática Significativa.  

Na aula seguinte, ele pediu que os alunos continuassem com a formação em grupos e pegassem a 

conta de eletricidade para que fosse utilizada na atividade. 

24 

 

 

 

 

 

Cláudio: Bem, na aula anterior percebi que vocês ficaram bem 

assustados com a possibilidade de um colapso de energia e, 

também com os valores altos de kWh que podemos gastar em 

casa. Agora, que já fizeram aquela atividade, o que podemos 

fazer concretamente pra evitar a crise de energia e ainda 

economizar no orçamento? 

 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Temática Significativa. 

25 

 

 

26 

 

 

 

Aluno 2: olha a gente pode economizar mesmo! Agora não só 

por causa do dinheiro, mas também porque pode ficar sem 

energia e o desperdício só piora a situação. 

Aluno 6: Se fosse mais barato a gente podia colocar painéis 

solares na casa, mas fica muito caro. Daí a gente tem que 

economizar no banho, saber usar o ferro e trocar as lâmpadas 

que esquentam por aquelas frias.  

 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temática Significativa e 

Leitura de Mundo. 

 

27 

 

Cláudio: Muito bem! Todos concordam com isso? 

Dialogicidade e 

Temática Significativa. 

 

28 

 

Alunos: Sim! 

Dialogicidade, Temática 

Significativa e Leitura 

de Mundo. 

29 Cláudio: Então ótimo! Para esta atividade vocês usarão os dados 

do boleto de energia. 

Dialogicidade e 

Temática Significativa. 
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               Fonte: Reprodução de atividade proposta por Cláudio na turma do Módulo III/IV (2013). 

 

 

Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

30 Cláudio: Agora é com vocês! Dialogicidade. 

31 

 

 

32 

Aluno 4: Esse plano de Roberta não está muito bom! Gasta muito tempo 

no chuveiro e pouco tempo para as lâmpadas. No meu plano de 

economia vou fazer diferente. 

Aluno 7: Como não tem muita gente em casa vou economizar mais do 

que este plano de Roberta. Para três pessoas posso colocar 40 minutos de 

chuveiro. Basta fechar o registro pra ensaboar. 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temática 

Significativa e 

Leitura de Mundo. 

 

33 

 

Cláudio: Vamos socializar os planos de economia agora? 

Dialogicidade e 

Temática 

Significativa. 

34 

 

 

35 

 

 

36 
 

 

37 

Aluno 3: O meu teve uma economia de 32 KWh. É um plano pra 6 

pessoas e uma casa com 6 cômodos. Vou economizar R$ 13,19 por mês.  

Aluno 9: Já o meu é pra uma casa com 5 cômodos e 4 pessoas. Diminuiu 

R$ 10,71 e 26 KWh. Apertei mais no chuveiro e no ferro elétrico. 

Aluno 11: O meu diminuiu 23 kWh e R$ 9,48. Ele é pra uma casa de 5 

cômodos e 7 pessoas. Lá em casa a gente não tem quase nada de 

aparelho não. Daí coloquei 30 minutos de chuveiro por dia. 
Aluno 2: Olha eu fiz um plano pra 5 pessoas e uma casa de 6 cômodos. 

Deu 22 kWh e economia de R$ 9,10. Vou levar esse pra lá e pedir para o 

povo seguir. No final economiza muito.  

 

 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temática 

Significativa e 

Leitura de Mundo. 
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38 

 

 

Cláudio: Todos concordam que dá pra economizar com atitudes 

pequenas, mas que representam muito?  

 

Dialogicidade e 

Temática 

Significativa. 

 

39 

 

Aluno 5: Dá sim professor. Vou dá essa ideia lá em casa. Vou fazer as 

contas pra eles verem o tanto que podem economizar. 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temática 

Significativa e 

Leitura de Mundo. 

40 Cláudio: Ótimo então! Gostei de ver que vocês aprenderam mais do que, 

somente, a proporcionalidade. 

Dialogicidade. 

 

 

Na organização das aulas de Cláudio no episódio 6, a dialogicidade manifesta-se, 

ainda, no início da aula, com o convite aos alunos (falas: 1 e 4) para refletir como seria a vida 

sem a energia elétrica (falas: 5 a 10). Cláudio, por meio do diálogo, manifesta sua 

preocupação, não apenas, com as questões estritamente relacionadas à Matemática, como 

também àquelas que envolvem a vida social e econômica dos alunos, num sentido de que 

ensinar não se esgota no estudo do objeto ou do conteúdo matemático superficialmente, mas 

requer a produção das condições para aprender criticamente (FREIRE, 2013).   

 Acreditamos que a postura de Cláudio, em insistir na busca pelo diálogo acerca da 

problematização da temática significativa sobre a “Economia de Energia”, condiz, pois, com 

as características de um educador democrático, problematizador, que refaz constantemente 

sua prática na prática com os educandos, que, depois da reflexão (falas: 24 e 39) se tornaram 

investigadores críticos e conscientes sobre a temática em questão.   

A disposição manifestada por Cláudio no episódio 6, em insistir no diálogo em busca 

da problematização das temáticas significativas, é aceita por ele enquanto uma necessidade 

nesse tipo de organização da aula de Matemática. Para ele, num trabalho nessa perspectiva, o 

envolvimento entre alunos e professor é essencial e, exige uma postura dialógica. 

Tinha receio que usando o diálogo, não dando as respostas de imediato, fazendo 

perguntas ou propondo trabalhos em grupo, a aula de Matemática virasse uma 

baderna, sem organização e controle. Estava enganado. Percebi o quanto os 

alunos se envolveram nas situações-problemas. Eles discutiam formas para 

resolver uma situação real (Cláudio, II encontro do Grupo Focal, 23/10/13). 

 

Também, a organização das aulas de Cláudio, nesse episódio, está em conformidade 

com a orientação da Proposta Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos (2007) do 

município de Vitória da Conquista, segundo a qual o trabalho com a Matemática para essa 

modalidade é resultado de uma construção mental, que se realiza, gradativamente, nas 

diversas situações do cotidiano, aproveitando os conhecimentos prévios dos alunos sobre a 
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economia de energia e propondo investigar acerca de como otimizar os gastos com os 

aparelhos elétricos que eles possuíam em casa.  

Da maneira como foram realizadas as situações de diálogo no episódio 6, a 

dialogicidade esteve presente nas etapas do trabalho de Cláudio, desde o convite inicial à 

temática significativa, perpassando pelas problematizações em torno do conteúdo matemático 

até a sistematização das discussões.  Assim, compreendemos o diálogo (Quadro 5, p. 134), 

neste episódio, enquanto: diálogo professor – aluno (falas: 1, 3, 4, 23, 24, 29, 30, 33), diálogo 

aluno – aluno (falas: 16 a 22, 31, 32), diálogo aluno – professor (falas: 2, 14, 15) e diálogo 

aluno – professor – aluno (5 a 13, 25 a 28, 34 a 40).  

 Da forma como compreendemos as situações dialógicas nas aulas de Cláudio no 

episódio 6, segue, abaixo, no Gráfico 6, a organização dos diálogos neste episódio: 

 

Gráfico 6 – Organização dos Diálogos nas aulas de Cláudio no Episódio 6. 
 

 

                               Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

 

Neste episódio, conforme o Gráfico 6, a forma do diálogo aluno – professor – aluno 

foi a predominante. Educandos e educador estiveram juntos, imbuídos da problematização da 

temática significativa, com o auxílio dos conteúdos matemáticos e, na busca pela 

sistematização das conclusões acerca da conscientização do uso racional da energia elétrica. 

A organização das aulas com uma temática significativa é, também, orientação dos 

coordenadores pedagógicos da Educação de Jovens e Adultos para a área de Matemática, 

sendo 

Importante considerarmos as situações de vida, os perfis e as faixas etárias dos 

estudantes dessa modalidade ao propormos uma organização curricular que 

contemple os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos. O trabalho com as 

temáticas significativas tem sido uma forma de contemplar essas 

particularidades dos alunos jovens e adultos (Coordenadora, III reunião das 

Atividades Curriculares, 23/10/13). 
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Parece-nos que Cláudio tem consciência dessas especificidades da Educação de 

Jovens e Adultos, vista pela organização de suas aulas no episódio 6, sob uma temática 

significativa, como também em sua fala sobre o uso das temáticas em outros momentos de sua 

prática. 

Lembro que uma das minhas primeiras aulas com temáticas significativas foi 

com um projeto sobre a dengue. Organizei o trabalho de forma que os alunos 

iriam calcular o volume da caixa d‟água de suas casas para saber a quantidade de 

veneno que deveriam colocar na água. Foi um trabalho muito gratificante 

(Cláudio, II encontro do Grupo Focal, 23/10/2013).  

 

A escola onde Cláudio leciona estava trabalhando com o projeto interdisciplinar 

Energia. Nas reuniões pedagógicas da escola, os professores de Matemática decidiram que 

iriam abordar a questão da economia de energia para o trabalho com a temática significativa, 

dando enfoque aos conteúdos matemáticos de proporcionalidade e números decimais para a 

problematização acerca do uso consciente da energia, por se tratar de um tema recorrente e 

que é do interesse de todos, além de atenderem o que preconiza os princípios orientadores 

para a Educação de Jovens e Adultos (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007) sobre um processo 

educativo voltado para problemas coletivos (Diário de campo do pesquisador, 22/10/13).  

Nesse episódio de aulas, a problematização (Quadro 6, p. 135) teve início com o 

convite à problematização da temática significativa Economia de Energia (falas: 1 e 3). No 

início, os alunos pareciam não compreender muito bem o convite feito por Cláudio (fala 2) e 

questionavam se, de fato, a aula era de Matemática. Ele confirmou que sim e refez o convite 

(fala 3). Percebemos que, apesar da fala de Cláudio (II encontro do Grupo Focal, 23/10/2013), 

explicando que trabalha com temáticas significativas, nessa turma, alguns alunos ainda acham 

estranhas as discussões que não sejam específicas, ao menos no início, da área de Matemática.  

 Aceitar a participação diante do convite feito por Cláudio foi fundamental para o 

trabalho com as temáticas significativas, de modo que os alunos e o professor assumiram a 

responsabilidade pelas problematizações. A fala do professor em refazer o convite (fala 3), 

denota a consciência de que os alunos precisam estar dispostos e compreender que será 

necessária sua participação, por meio do diálogo que não foi imposto, mas conquistado e 

construído em sala de aula (ALRØ; SKOVSMOSE, 2010).  

 Compreendemos a problematização enquanto ação (Quadro 6, p. 135) nos diálogos 

que foram estabelecidos entre os alunos e Cláudio para socializar suas opiniões ao refletir 

sobre a vida sem a energia elétrica (falas: 5 a 10, 16, 17), assim como nos diálogos acerca das 
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resoluções das situações-problema junto aos conteúdos matemáticos específicos (falas: 21, 22, 

31, 32, 34 a 37).  

 Com a problematização e a resolução das situações-problema se utilizando dos 

conhecimentos matemáticos, os alunos realizaram a reflexão (Quadro 6, p. 135) (falas: 18, 19, 

25, 26) sobre a temática significativa. Neste momento, os alunos refletiram sobre o quanto 

podem economizar na energia e traçaram metas, como planos de consumo de energia para as 

famílias. 

 A sistematização (Quadro 6, p. 135) ocorreu nos diálogos em que Cláudio e os 

educandos reconhecem que é possível economizar energia elétrica com atitudes simples, 

como utilizar racionalmente o chuveiro elétrico e o ferro de passar roupas, o que ajuda na 

economia da eletricidade (falas: 24 e 39) e essas atitudes precisam transformar-se em rotinas a 

fim de que se crie um consumo consciente (SKOVSMOSE, 2012). 

Percebemos que o modo como foi organizada a problematização no episódio 6, 

favoreceu que os alunos pudessem transcorrer de uma leitura de mundo inicial (Quadro 8, p. 

137) (falas: 5 a 10, 12, 14, 16, 17), em que socializaram suas opiniões, ainda não 

problematizadas com o auxílio dos conteúdos matemáticos, para uma leitura de mundo em 

processo (Quadro 8, p. 137) (falas: 18 a 22, 25, 26, 28, 31, 32, 34 a 37, 39), mais crítica, 

problematizada, acrescentada e sistematizada pelas discussões das situações-problema 

propostas e pelos conteúdos matemáticos específicos. 

Na leitura de mundo inicial, os alunos manifestaram dificuldades em pensar sobre a 

economia de energia e socializaram experiências pessoais de como imaginam a vida sem a 

energia elétrica. Manifestaram disposição em economizar energia elétrica, entretanto, a 

preocupação pela economia estava vinculada somente à questão econômica, e não tinham 

consciência das questões ambientais e mundiais envolvidas. 

No desenvolvimento da atividade, os alunos vislumbraram a leitura de mundo em 

processo, na qual se conscientizaram quanto ao consumo de energia elétrica não só por razões 

econômicas, como também por uma questão ambiental e mundial, manifestando a intenção de 

agirem conscientizando suas famílias com relação ao uso consciente dos aparelhos elétricos 

que possuem em casa. 

As atividades avaliativas desenvolvidas neste episódio de aulas referem-se a diferentes 

referências. Uma das atividades (p. 186), possui referência à “semi-realidade” 

(SKOVSMOSE, 2008) e não permitiu uma problematização que extrapolasse o que já havia 

sido planejado por Cláudio, enquanto que a outra atividade (p. 188) possui uma referência à 

realidade (SKOVSMOSE, 2008) e se constituiu enquanto um ambiente de investigação e 
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planejamento, em que fez sentido o questionamento dos alunos acerca das possíveis 

resoluções. Por conseguinte, consideramos que, neste episódio, ocorreu a problematização na 

oralidade e no modo como foi organizado o diálogo ao longo das aulas. Todavia, as atividades 

compreenderam, em parte, o trabalho com as temáticas significativas da forma como 

preconizada pela Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007).   

Com a análise das falas e ações de Cláudio e dos alunos na apresentação das aulas no 

episódio 6, compreendemos a influência dos pressupostos freireanos na prática pedagógica, 

articulados às suas ações e diálogos, no modo como a dialogicidade esteve presente no 

transcorrer da aula, ao viabilizar que a temática significativa sobre a Economia de Energia 

pudesse ser problematizada no nível das exigências existenciais dos educandos, assim a 

possibilitar uma releitura de mundo, frente aos conteúdos matemáticos (Relação entre 

grandezas: proporcionalidade, Números decimais) e despertar os alunos para a 

conscientização frente a sua responsabilidade para com a consciência ambiental ao 

desenvolver a “matemacia” (SKOVSMOSE, 2012).   

No Quadro 14, abaixo, sistematizamos a organização da aula de Cláudio no episódio 

6: 

 

Quadro 14 – Organização das aulas de Cláudio no Episódio 6. 
 

Datas 22/10/2013 (02 aulas) e 24/10/2013 (02 aulas) 

Temática 

Significativa 

Projeto interdisciplinar: Energia 
Temática Significativa: Economia de Energia. 

 

Conteúdo 

Matemático 

1. Relação entre grandezas: Proporcionalidade;  

2. Sistema de numeração decimal;  

3. Operações aritméticas. 

 

Leitura de Mundo 

Conscientização quanto ao consumo consciente de 

energia elétrica.  

Organização do 

Diálogo 

Predomínio do diálogo (Gráfico  6): (1°) Al – Prof. – Al; (2º) 

Aluno – Aluno; (3º) Prof. – Al; (4º) Al – Prof.  

Problematização Problematização – Ação – Reflexão – Sistematização. 
Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

 

 

6.7 Episódio 7 - Aulas de Iza 

 

 

Este episódio foi desenvolvido a partir do projeto interdisciplinar com a temática: 

Água! Nosso maior bem. Dentro desse projeto, Iza trabalhou com a temática significativa: 
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Economia de Água, nas aulas de Matemática. Para a aula do dia 12/09/2013, ela solicitou que 

os alunos levassem o boleto da conta de água. Iniciou a aula falando sobre o problema no 

abastecimento de água na cidade. Explicou que o motivo da falta de água era devido às 

escassas chuvas na região e, também, pelo desperdício. Desse modo, inicia o convite à 

participação dos alunos:  

 

Temática significativa: Economia de Água. 

Módulo: II 

Professora: Iza 

Nº de aulas: 04 h/aula 

Datas: 10/09/2013 (02 aulas) e 12/09/2013 (02 aulas). 

Conteúdo Matemático: Tratamento da Informação; Porcentagens; Sistema de Numeração 

Decimal; Equações do 1º grau. 

 

 

Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos Freireanos 

 

1 

 

 

Iza: - Como está o abastecimento de água na casa de vocês? 

Dialogicidade, 

Problematização e Temáticas 

Significativas. 

 

2 

 

Alunos: Tá faltando água! 

Dialogicidade, 

Problematização, Temáticas 

Significativas e Leitura de 

Mundo. 

3 Iza: - Falta água em todos os bairros da cidade? Dialogicidade, 

Problematização e Temáticas 

Significativas. 

 

4 

 

 

Aluno 1: No bairro dos ricos falta menos. Eles têm caixas 

grandes para guardar. 

Dialogicidade, 

Problematização, Temáticas 

Significativas e Leitura de 

Mundo. 

 

5 

 

Iza: - Isso é justo? 

Dialogicidade, 

Problematização e Temáticas 

Significativas. 

 

6 

 

 

Aluno 2: Não é não professora, mas eles não importam não! 

Lá em casa falta há quatro dias. 

Dialogicidade, 

Problematização, Temáticas 

Significativas e Leitura de 

Mundo. 

 

7 

 

Iza: O que podemos fazer então? 

Dialogicidade, 

Problematização e Temáticas 

Significativas. 

 

8 

 

Aluno 3: É, podemos economizar e reclamar com a 

EMBASA que a água não chega! 

Dialogicidade, 

Problematização, Temáticas 

Significativas e Leitura de 

Mundo. 

Iza balançou a cabeça sinalizando que sim. Neste momento mostrou à turma um gráfico de setores 

no qual está representada a quantidade de água na superfície terrestre.  
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                                           Fonte: Reprodução de atividade proposta por Iza na turma do Módulo II (2013). 

 

9 

 

Iza: - Há muita água na superfície da Terra? [aponta para o 

gráfico]  

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temáticas 

Significativas. 

 

10 

 

Aluno 4: - Mais água do que terra. 

 

Dialogicidade, 

Temáticas Significativas 

e Leitura de Mundo. 

 

11 

 

Iza: - Por que estamos racionando? 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Temáticas 

Significativas. 

 

12 

 

Aluno 2: - Nós jogamos muita água fora, daqui a pouco não temos 

mais. 

Dialogicidade, 

Temáticas Significativas 

e Leitura de Mundo. 

Iza mostrou outro gráfico, agora de barras, com a porcentagem de água nos oceanos, calotas polares 

e as reservas potáveis. Explicou o nome dos gráficos, para que servem e como fazer a leitura em 

cada um deles. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Reprodução de atividade proposta por Iza na turma do Módulo II (2013). 

 

 

 

13 

 

 

Iza: - Quanto por cento de água há na superfície da Terra? 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temáticas 

Significativas. 
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14 

 

Alunos: - Setenta e cinco por cento! 

Dialogicidade, 

Temáticas Significativas 

e Leitura de Mundo. 

 

15 

 

Iza: - Isso é muito? 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Temáticas 

Significativas. 

 

16 

 

Aluno 5: - Acho que é muito. 

Dialogicidade, 

Temáticas Significativas 

e Leitura de Mundo. 

17 

 

 

 

 

 

Iza: - Mas estamos economizando. Vejam que as informações nos 

gráficos precisam de leitura e interpretação. Elas podem não 

retratar a realidade que vivemos. È uma coisa geral. Apesar de 

tanta água na superfície estamos passando por problemas aqui. 

Vocês precisam aprender a ler as informações que estão aqui no 

gráfico. 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Temáticas 

Significativas. 

 

18 

 

Aluno 6: - É mesmo professora, porque se fosse como tá aí, não 

estava faltando. [referindo-se a faltar água] 

Dialogicidade e 

Temáticas 

Significativas. 

Iza escreveu as porcentagens no quadro e explicou como fazer os cálculos. Em seguida, distribuiu 

uma atividade relacionada com os gráficos. 

19 Iza: - Agora é com vocês! Escrevam o que pensam de cada 

questão. Não deixe de fazer, preciso ver a opinião de vocês.  

 

Dialogicidade. 

 
                           

         

Fonte: Reprodução de atividade proposta por Iza na turma do Módulo II (2013). 
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Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

Num segundo momento da aula, Iza pediu que os alunos observassem a conta de água. 

20 

 

 

21 

Iza: - Quanto de água estão gastando? [em casa] Sabem como 

olhar?  

 

Alunos: - Sabemos! 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temáticas Significativas 

e Leitura de Mundo. 

22 

 

23 

Aluno 7: Este metro cúbico não sei não! [o aluno falou olhando 

para o seu boleto de água] 

Iza: - Chama-se medida de capacidade. É a quantidade de água em 

uma caixa de 1m de comprimento por 1m de altura por 1m de 

largura. Daí tem o nome de metro cúbico. Anotem aí quantos 

metros cúbicos cada um de vocês gastou no último mês. 

 

Dialogicidade e 

Temáticas 

Significativas. 

Os alunos anotavam nos cadernos. 

 

24 

 

25 

 

Iza: - Essa quantidade dá pra fazer muita coisa? 

 

Alunos: - A gente gasta demais. É muita água! 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temáticas Significativas 

e Leitura de Mundo. 

 

26 

 

Aluno 6: - Mas é bom saber os litros! 

Dialogicidade e 

Temáticas 

Significativas. 

27 Iza: - Isso mesmo, vamos ver como é?! Dialogicidade e Leitura 

de Mundo. 

Ela explicou como converter metros cúbicos em litros. 

 

28 

 

Aluno 3: Vixe! Lá em casa gastamos muito! Deve ser no banho!  

Dialogicidade e 

Temáticas 

Significativas. 

Iza distribuiu informações impressas e solicitou que os alunos, em duplas, fizessem a discussão. 

29 Iza: - Vamos continuar a discutir sobre isso na próxima aula. Vão 

pensando em casa como economizar água. 

Dialogicidade e 

Temáticas 

Significativas. 

   

 
                   Fonte: Reprodução de atividade proposta por Iza na turma do Módulo II (2013). 
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Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

Na aula seguinte, no dia 19/09/2013, Iza retomou a discussão e apresentou uma tabela com a 

seguinte problemática: Quanta água uma pessoa gasta para... 

30 

 

 

31 

 

Iza: - Vamos ver quanto de água a gente gasta para fazer nossas 

tarefas diárias? Vejam essa tabela aí. Vocês acham que esses 

dados estão corretos? 

Aluno 1: - Acho que tá porque 1 litro deve dar 4 copos de água 

mesmo. E isso dá pra escovar os dentes muito bem! 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temáticas Significativas 

e Leitura de Mundo. 

 

32 

 

 

Aluno 2: - Mas aí depende da torneira. Tem umas que saem mais 

água do que outras. 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Temáticas 

Significativas. 

33 Iza: - Então, os dados de uma tabela, assim como dos gráficos, 

retratam uma realidade geral. A gente tem apenas uma noção das 

quantidades. Nem sempre é possível ter certeza de que está tudo 

correto. Para a Matemática, foi preciso encontrar um padrão de 

medida que nem sempre é o nosso padrão.  

Dialogicidade. 

 
                               Fonte: Reprodução de atividade proposta por Iza na turma do Módulo II (2013). 
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Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

34 Iza: - Com base nos dados da tabela, vamos responder estas 

questões. Façam em duplas para discutirem a resolução. 

Dialogicidade.  

Ela distribuiu uma atividade. Os alunos começaram a responder. 

 
Fonte: Reprodução de atividade proposta por Iza na turma do Módulo II (2013). 

 

 

Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

Surgiram algumas dúvidas que foram esclarecidas por Iza.  

35 Iza: - Podemos discutir agora? Dialogicidade e Leitura 

de Mundo. 

36 Alunos: - Mais um tempinho... Dialogicidade. 

 

37 

 

Iza: - Estão conseguindo fazer? 

Dialogicidade, 

Problematização e 

Leitura de Mundo. 

38 

 

 

Aluno 7: - Dá pra fazer porque aí tá falando quanto de água ele 

gastou. Só não sei se essa torneira é igual a lá de casa. Pode ser 

que a de lá gaste menos água. 

Dialogicidade, 

Problematização, 

Temáticas 

Significativas. 

39 

 

 

 

 

 

Iza: - É verdade! Por isso que nós usamos as informações apenas 

como um padrão. Elas não retratam fielmente a realidade porque 

tem muitas diferentes, particulares. A Matemática não dá conta de 

tudo não! Mas dá pra gente ter uma noção da quantidade de água 

que podemos economizar com ações pequenas que dá resultado. 

Dialogicidade, 

Temáticas Significativas 

e Leitura de Mundo. 

 

 

40 

 

Aluno 6: - É verdade professora! Vou falar lá em casa.  

Dialogicidade e 

Temática Significativa.  

Logo a seguir, tocou o sinal e acabou a aula. 

 



186 

Na organização das aulas de Iza, no episódio 7, o diálogo tem início com o convite à 

problematização da temática significativa (falas 1, 3, 5, 7), feito em forma de questionamentos 

formulados com base nas respostas dada pelos alunos (2, 4, 6, 8). Ela mediou a situação 

dialógica de modo a obter dos alunos a problematização necessária à investida do conteúdo 

matemático, entretanto sem perder de vista o foco, numa discussão mais geral, em torno da 

temática significativa.  

A postura de Iza em insistir na resposta dos alunos, na maneira como compreendem 

sua realidade, buscando provocar sua curiosidade, sobre a qual organiza o objeto do 

conhecimento, parece-nos ser uma característica do educador democrático (FREIRE, 2013), 

que é curioso, se insere na busca, que estimula a pergunta e a reflexão crítica sobre a própria 

pergunta, em lugar de dar respostas prontas aos questionamentos dos alunos. 

Nesse sentido, entendemos que Iza é consciente da organização de sua prática 

pedagógica, ao propor o trabalho com as temáticas significativas e valorizar momentos de 

diálogos com os alunos, na busca pelas problematizações necessárias ao desvelamento da 

realidade com o suporte dos conteúdos matemáticos, quando diz que:  

Planejamos a aula de Matemática dentro de um projeto de uma temática 

significativa, não podemos trazer tudo pronto para a sala, colocar o conteúdo no 

quadro e ir logo explicando, dando as respostas e querendo ouvir dos alunos 

aquilo que achamos ser o correto (Iza, III encontro do Grupo Focal, 27/11/2013).  

 

Desse modo, a compreensão que Iza faz do ensino de Matemática para a Educação de 

Jovens e Adultos, condiz com a proposta pedagógica de Vitória da Conquista para essa 

modalidade de ensino, segundo a qual, no ensino de Matemática “[...] O trabalho com 

problemas envolve discussão, análise, propicia a formulação de conjecturas, favorece, 

sobretudo, a reflexão, o questionamento [...]” (VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007, p. 33). 

Organizar as aulas de Matemática de modo a propiciar um espaço para 

questionamentos e discussões de forma sistematizada, em busca dos saberes dos alunos, 

conforme percebemos neste episódio, corresponde à busca, por meio do diálogo, em explorar 

as perspectivas dos alunos acerca da economia de água e tentar ajudá-los a expressar seu 

conhecimento em torno da temática (ALRØ; SKOVSMOSE, 2010).  

Portanto, Iza, ao questionar insistentemente os alunos na busca pela problematização 

da temática significativa, realiza também, no diálogo, uma busca pelas perspectivas dos 

mesmos acerca da temática em questão e, os desafia (fala 5 e 7) a se posicionarem 

criticamente quanto à problemática anunciada. 
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Desse modo, compreendemos que os questionamentos feitos por ela em busca do 

objeto da investigação, ou seja, da problematização sobre a temática significativa foram 

possíveis mediante o diálogo, que vislumbramos nas formas (Quadro 5, p. 134): diálogo 

professor – aluno (falas: 1, 9, 13, 19, 20, 23, 27, 29, 30, 34, 35, 37), diálogo aluno – aluno 

(falas: 25 e 28), diálogo aluno – professor (falas: 21, 22, 26, 36) e diálogo aluno – professor – 

aluno (falas: 2 a 8, 10 a 12, 14 a 18, 24,31 a 33, 38 a 40).  

Da maneira como compreendemos as formas de diálogos nas aulas de Iza no episódio 

7, segue, abaixo, no Gráfico 7, a organização dos diálogos neste episódio de aulas: 

 

Gráfico 7 – Organização dos Diálogos nas aulas de Iza no Episódio 7. 
 

 

                     Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

 

Nas aulas de Iza, no episódio 7, a forma de diálogo mais evidente foi o diálogo aluno – 

professor – aluno, conforme o Gráfico 7. A dialogicidade em torno da temática significativa 

possibilitou que os educandos problematizassem sua experiência existencial com auxílio dos 

conteúdos matemáticos e vislumbrassem uma leitura de mundo voltada á ação concreta sobre 

a realidade, no caso, a economia de água. 

A escola que Iza leciona estava trabalhando com o projeto interdisciplinar “Água! 

Nosso maior bem”, devido à crise no abastecimento de água na cidade. Os professores de 

Matemática, em reunião pedagógica na escola, decidiram trabalhar com a temática 

significativa: Economia de Água, dentro desse projeto maior. Definiram, também, que seriam 

contemplados, na discussão da temática significativa, os conteúdos matemáticos sobre 

tratamento da informação, porcentagens, números decimais e equações do 1º grau (Diário de 

campo do pesquisador, 10/09/13). 
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Sobre o trabalho com as temáticas significativas, Iza esclarece que as situações vividas 

no cotidiano dos alunos fornecem ricos materiais para o trabalho em Matemática e, além 

disso, cabe ao professor usar de sua criatividade para selecionar àqueles mais adequados para 

o trabalho com as temáticas. E continua,  

São materiais simples, que a gente encontra em nosso meio mesmo e, que os 

alunos manuseiam diariamente. Daí, fazemos um trabalho com esses materiais e 

com os conteúdos matemáticos presentes neles. Aí nós trabalhamos com 

panfletos de preços de supermercados, boletos de água e energia elétrica, tabelas 

de preços de estacionamento, panfletos de empréstimos de bancos, reportagens 

de revistas e jornais e outros que surgem. Esses materiais são ricos para o 

trabalho com vários conteúdos matemáticos, e é o professor que precisa ser 

criativo e sensível às necessidades dos alunos, se empenhando em desenvolver 

atividades significativas em termos de aprendizagem para que seus alunos 

jovens e adultos possam usar o conhecimento matemático para resolver seus 

problemas nos contextos em que eles acontecem (Iza, III encontro do Grupo 

Focal, 27/11/2013).    

 

O entendimento de Iza, acerca do trabalho com as temáticas significativas recorrendo a 

situações de vida dos alunos na economia de energia, reflete o que preconiza a Proposta 

Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos (2007), ao orientar o trabalho com a 

Matemática baseado na resolução de problemas e no estabelecimento de ligações com a vida. 

De modo que, ao propor a análise crítica de gráficos e tabelas relacionadas à problemática da 

falta de água, a professora fez uso de um excelente material pedagógico (D‟AMBROSIO, 

2007), além de atender aos princípios orientadores para a Educação de Jovens e Adultos 

(VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007) que preconiza um processo educativo voltado para 

problemas coletivos, como a economia de água.   

Da forma como apresentada a aula, Iza compreende que o professor tem autonomia 

para organizar a aula de Matemática sob uma temática significativa, assim como para 

selecionar os materiais que acredita ser os mais adequados para fomentar as problematizações 

da temática. Para tanto, ela julga ser necessário disposição do professor em ser sensível aos 

anseios dos alunos e empenho no planejamento de aulas, de forma a contemplar momentos de 

problematização nos quais os alunos se sintam motivados a mobilizar o conhecimento 

matemático para resolver situações-problema em seu contexto social. 

No episódio 7, a problematização (Quadro 6, p. 135) se inicia com os questionamentos 

de Iza (falas: 1, 3, 5, 7), provocando os alunos quanto à temática significativa a ser trabalhada. 

Inicialmente, os questionamentos vão em direção a um posicionamento crítico dos alunos 

quanto aos problemas no abastecimento de água ser mais frequentes em bairros considerados 

mais pobres. Eles respondem aos questionamentos (falas: 2, 4, 6, 8) já sinalizando o que 
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podem fazer para reivindicar seus direitos à água. Depois, com o auxílio de dados gráficos, os 

questionamentos de Iza são orientados no sentido de uma problematização quanto à leitura e 

interpretação de gráficos e tabelas e à grande quantidade de água disponível no planeta, 

mediante os dados gráficos, alertando que, no entanto, a cidade está em crise no 

abastecimento (falas: 9, 11, 13, 15, 17), de forma que os modelos matemáticos não dão conta 

de representar a realidade em todas as suas particularidades (SKOVSMOSE, 2012). 

 Com os conteúdos matemáticos específicos, Iza continua a questionar os alunos 

(falas: 20 e 24), que respondem no campo da ação (Quadro 6, p. 135) (21, 22, 26, 38). Neste 

momento, os alunos analisaram os boletos de água, correspondentes ao consumo de suas 

famílias. Calcularam as conversões das medidas de volume (m³) para medidas de capacidade 

(l) e, assim, puderam socializar quanto corresponde o seu consumo em litros de água. Do 

mesmo modo, calcularam quantos litros de água são necessários para as tarefas diárias, com 

base em uma tabela (p. 199).  

Após terem realizado os cálculos e socializarem o quanto de água consomem, os 

alunos puderam refletir (Quadro 6, p. 135) acerca da quantidade de água suficiente para o uso 

e da quantidade que efetivamente gastam (falas: 25, 31, 32). Assim também, perceberam que 

os dados organizados em gráficos e tabelas necessitam de uma interpretação crítica, não 

retratando fielmente a realidade de forma homogênea. 

A sistematização (Quadro 6, p. 135) da atividade ocorreu quando Iza chamava a 

atenção para as ideias centrais da discussão, acerca da interpretação dos dados contidos em 

gráficos e tabelas e uso consciente da água (falas: 17, 33, 39), também, quando os alunos 

expressaram as conclusões e as ações que podem realizar para uma efetiva mudança de 

postura diante da problemática do uso excessivo de água (fala 40). 

Entendemos que a problematização da temática significativa permitiu que os alunos, a 

partir de uma leitura de mundo inicial (Quadro 8, p. 137), ainda ingênua da realidade 

mediatizada, transcorressem para uma leitura de mundo em processo (Quadro 8, p. 137), mais 

crítica e acrescentada, não apenas sistematizada em nível experiencial dos alunos, mas na 

problematização por meio do conteúdo matemático.     

Ainda numa leitura de mundo inicial, os alunos expressavam suas opiniões sobre a 

temática significativa se valendo das experiências reais de vida, das injustiças quanto aos 

problemas de abastecimento ser maiores nos bairros pobres e, da forma como interpretavam 

dados em gráficos e tabelas (falas: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18). Nesse nível, a leitura de 

mundo ainda é ingênua porque os alunos não vislumbram as situações-limites dentro da 

problemática e, se acomodaram à realidade tal como está.  
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Na leitura de mundo em processo, a temática significativa depois de problematizada 

com o auxílio dos conteúdos matemáticos, foi desvelada e os alunos puderam perceber os 

obstáculos que não os permitia vislumbrar uma possibilidade de mudança na realidade (falas: 

21, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 36, 38, 40). Nesse nível, mais críticos e, de posse da aprendizagem 

dos conteúdos matemáticos, os alunos se tornaram conscientes, quanto ao consumo de água e 

a necessidade de leitura e interpretação de dados dispostos em gráficos e tabelas.  

Neste episódio, as atividades avaliativas (p. 197 e 200) referem-se a uma “semi-

realidade” (SKOVSMOSE, 2008), de modo que não fez sentido o questionamento dos alunos 

acerca dos dados fornecidos para a resolução das atividades, uma vez que elas já contêm todas 

as informações necessárias. Desse modo, a problematização ocorreu em um nível 

anteriormente planejado por Iza. Compreendemos que nas aulas ocorreu a problematização na 

oralidade, com a explicação dialógica acerca da problemática da economia de água, no 

entanto, em uma das atividades (p. 200), tal problematização ganha caráter de situação-

problema quando solicita que os alunos realizem várias operações, busque mais de uma 

possibilidade de solução para atender a questão proposta, de modo que para responder o que é 

solicitado nessa atividade, o aluno precisa retomar as informações do quadro (p. 199). Nesse 

sentido, os pressupostos freireanos influenciaram a organização das aulas neste episódio.   

Compreendemos, desse modo, que na apresentação das aulas de Iza no episódio 7, os 

pressupostos freireanos influenciaram na organização da sua prática pedagógica, ao 

possibilitar, pela dialogicidade presente nas falas, que a temática significativa sobre a 

Economia de Água fosse problematizada no nível da realidade existencial dos alunos, 

mediante a aprendizagem dos conteúdos matemáticos (Tratamento da informação, 

Porcentagem, Números decimais, Equação do 1º grau), permitindo a leitura de mundo crítica, 

pela conscientização acerca do consumo suficiente de água e, da necessidade de leitura e 

interpretação de dados dispostos em gráficos e tabelas, como prevê o desenvolvimento da 

“matemacia” (SKOVSMOSE, 2012).  

  Assim, conforme Quadro 15, abaixo, sistematizamos a organização da aula de Iza no 

episódio 7: 
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 Quadro 15 – Organização das aulas de Iza no Episódio 7. 
 

Datas 10/09/2013 (02 aulas) e 12/09/2013 (02 aulas) 

Temática 

Significativa 

Projeto interdisciplinar: Água! Nosso maior bem. 
Temática Significativa: Economia de Água. 

 

Conteúdo 

Matemático 

1. Tratamento da Informação; 

2. Cálculo de Porcentagens;  

3. Sistema de Numeração Decimal;  

4. Medidas de Capacidade: Conversão; 

5. Relação entre grandezas: Proporcionalidade. 

Leitura de Mundo 1. Problema no abastecimento por falta de água na cidade; 

2. Leitura e interpretação de gráficos, tabelas, resolução de 

problemas e leitura de textos; 

Organização do 

Diálogo 

Predomínio do diálogo (Gráfico 7): (1°) Al – Prof. – Al; (2º) Prof. – Al; 

(3º) Al – Prof.; (4º)  Aluno – Aluno. 

Problematização Problematização – Reflexão – Nova Problematização – 

Sistematização. 
  Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

 

 

6.8 Episódio 8 - Aulas de Iza 

 

 

Este episódio de aulas não foi organizado de acordo uma temática significativa. Iza 

iniciou a aula anunciando o conteúdo matemático que seria trabalhado.    

 

Módulo I 

Professora: Iza 

Nº de aulas: 02 h/aula 

Data: 12/09/2013 (02 aulas) 

Conteúdo: Multiplicação de Números Fracionários 

 

 

Nº Diálogos dos atores sociais em face da ação Pressupostos 

Freireanos 

1 Iza: Boa noite pessoal! A gente não tá trabalhando com números 

fracionários? Então, já vimos como fazer a adição e a subtração. Hoje, vamos 

aprender a fazer a multiplicação de uma fração por outra fração.  

 

2 Iza: Bom, vamos supor que aqui na sala 2/3 dos alunos praticam esportes e, 

destes alunos, ¾ jogam voleibol. Aí, a gente quer saber qual a fração dos 

alunos da sala que praticam voleibol. Como vamos saber? 

 

Os alunos ficam em silêncio olhando para Iza. 

3 Iza: Vamos lá pessoal! Alguém tem pelo menos uma ideia?   

4 Aluno 1: Ué, pelo que a senhora falou do assunto que vamos ver hoje, a gente 

vai multiplicar pra saber. 

 

5 Aluno 2: Mas eu não sei como faz não!   

6 Iza: É isso mesmo! Vamos multiplicar uma fração pela outra. Mas antes, vou  
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ensinar a vocês como fazer.  

Iza, olhando para um livro didático
41

, escreve no quadro:  

Multiplicação de números fracionários 

Primeiro caso: Multiplicando um número natural por um número fracionário. 

Para multiplicar um número natural por um número representado por um uma fração, multiplicamos 

o número pelo numerador da fração e conservamos o denominador. 

Exemplos: 

Em uma caixa cabe 2/5 de quilograma de balas. Até quantos quilogramas de balas poderão ser 

colocados em 3 caixas iguais a essa? 

7 Iza: Agora todos deixem o lápis e olha pra mim! Vou fazer uma pergunta e 

quero todos participando. Em quantas caixas quero colocar as balas?  

 

8 Alunos: Em três caixas!  

9 Iza: Certo! E em cada caixa cabe quanto de um quilo de balas?   

10 Alunos: Cabe 2/5!   

Iza balança a cabeça indicando que a resposta está correta. Vira-se e escreve no quadro: 

5

6

5

2

5

2

5

2
  

11 Iza: Então, a gente já sabe que na adição de fração com denominadores 

iguais, a gente só soma os numeradores e conservamos o denominador. 

Lembram? Então, tá tudo certo aí? 

 

12 Aluno 3: Tá certo professora, a gente soma dois, mais dois, mais dois e dá 

seis e, conserva embaixo o cinco. 

 

13 Iza: Então, mas aí nós não temos três quantidades iguais? Podemos 

multiplicar então? 

 

14 Aluno 4: Podemos fazer vezes três!  

15 Iza: Fazer o que vezes três?  

16 Aluno 4: A gente pode fazer 2/5 vezes três!  

17 Iza: Muito bem! Então vai ficar assim:  

Continua a escrever a resolução no quadro.  

5

6

5

23

5

2
3

5

6

5

2

5

2

5

2



  

 

18 Iza: Olhem bem o que fizemos! Prestem atenção porque é fácil! Quando é 

uma multiplicação de um número por uma fração, a gente só multiplica o 

número pelo numerador da fração e conservamos o denominador. Lembrem-

se de não multiplicar o número pelo denominador. Não é simples? 

 

19 Aluno 3: É bom! Acho que eu entendi.  

Iza resolve mais dois exemplos semelhantes retirados do livro e escreve no quadro: 

 Segundo caso: Multiplicando uma fração por outra fração. 

Para multiplicar dois números escritos na forma de fração, multiplica-se o numerador de uma 

pelo numerador da outra, e o denominador de uma pelo denominador da outra. 

Exemplo: Quanto dá ½ de 1/3? 

20 Iza: Vamos ver agora quando são duas frações? Alguém me diz quanto será?   

21 Aluno 5: Já fiz professora! Vai dar um sobre seis.  

22 Aluno 3: É um sexto que fala!  

23 Iza: Muito bom! É isso mesmo! Basta a gente multiplicar os numeradores e 

multiplicar os denominadores. Se der, a gente simplifica como aprendemos 

na semana passada.  
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 Referência: GIOVANNI, J. R. A conquista da matemática : a + nova. São Paulo: FTD, 2002. 

O livro didático utilizado por Iza, neste episódio de aulas, não é específico da Educação de Jovens e Adultos. É 

um livro didático do 6º ano do Ensino Fundamental.  
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Ela resolve mais dois exemplos semelhantes retirados do livro. 

24 Iza: Agora vamos resolver mais alguns?  

Ela escreve no quadro alguns exercícios:  

Exercícios 

1) Responda: 

a) na sala de aula de Maria tem 35 alunos, desses alunos 
5

3
 são meninas. Quantas são as meninas? 

b) um dia tem 24 horas, quantas horas têm 
8

5
 do dia? 

2) Em uma sala de aula, 2/3 dos alunos praticam esportes. Destes alunos, ¾ jogam voleibol. Qual a 

fração dos alunos da sala que pratica voleibol? 

Os alunos copiam e tentam resolver os exercícios propostos. Surgem algumas dúvidas que vão 

sendo esclarecidas por Iza. Ela esclarece que os alunos podem ajudar os colegas. 

25 Aluno 3: Nesse primeiro aí eu vou multiplicar né?   

26 Aluno 6: Multiplica.   

27 Aluno 5: Olha, na questão dois a gente vai multiplicar ou vai ficar somando 

como o exemplo que a professor deu? 

 

28 Aluno 1: A gente vai multiplicar porque esse aí tem duas frações.   

29 Aluno 7: Aí a gente pode multiplicar direto já né? Não calcula m.m.c. não?   

30 Aluno 4: Calcula não, a gente multiplica o de cima pelo outro de cima e o de 

baixo pelo de baixo.   

 

31 Iza: Então, já posso corrigir?  

32 Alunos: Vamos professora.  

Ela corrige e escreve as respostas no quadro. 

33 Iza: Fizeram certo? Ficou alguma dúvida?  

34 Aluno 7: Ô professora eu fiz certo mas fiquei sem saber se não calcula o 

m.m.c.!  

 

35 Iza: Ah! Esqueci de falar que na multiplicação a gente não calcula m.m.c.. 

Resolve só multiplicando. Mas, na próxima aula a gente resolve mais alguns 

exemplos. 

 

 

A apresentação das aulas de Iza, no episódio 8, foi organizada mediante a introdução 

de um novo conteúdo com uma exposição oral para trabalhar o conteúdo matemático a ser 

estudado.  Embora, a aula tenha começado buscando uma problematização acerca do 

conteúdo matemático que pretendia trabalhar (fala 2), o modo diretivo, caracterizado pela sua 

fala ao fazer o convite para a participação dos alunos (falas: 1, 2, 3), denotou uma aula 

centrada na exposição do conteúdo curricular (Multiplicação de números fracionários), em 

que o professor é o detentor do saber e os alunos meros receptores, característica da 

“educação bancária” (FREIRE, 2005), na qual o educador fala da realidade como algo parado, 

estático e bem comportado.   

Nesse sentido, a aula não foi sistematizada de acordo uma temática significativa, e a 

problematização proposta por Iza não ocorre no sentido do desvelamento da realidade 

existencial dos alunos, muito embora elabore uma situação (fala 2) em que busca a realidade 

da sala de aula para problematizar. Contudo, é uma realidade que não pertence ao universo 
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temático
42

 dos alunos, visto que ela é forjada no âmbito do conteúdo matemático com uma 

única resposta correta (SKOVSMOSE, 2008), que justifica o conhecimento específico desse 

conteúdo.   

Ao organizar a aula no episódio 8, Iza introduziu um novo conteúdo (fala: 1 e 6), 

através de uma apresentação oral, priorizando uma abordagem verbalista e expositiva (falas: 

15, 23, 35), dando exemplos (falas: 2, 7, 9, 20) e escrevendo questões no quadro para os 

alunos resolverem (falas: 6, 11, 13, 17, 18, 20, 24). Por ser uma aula organizada de modo que 

a exposição da matéria assumiu, por vezes, um lugar de destaque, de acordo Ponte (2005) é 

uma aula do tipo de “ensino expositivo”. 

Por ser uma aula organizada numa abordagem expositiva, Iza prioriza a repetição de 

exercícios e domina a maioria das falas durante a aula. Apesar de provocar os alunos, 

incentivando-os a participarem (falas: 2, 3, 7, 9, 11, 13, 18, 20) e de buscar a sua compreensão 

(falas: 6, 15, 17, 23, 33), a forma de organização da aula valoriza a transmissão dos conteúdos 

e não dá margem a problematizações. 

Essa maneira como Iza organizou a aula sugere uma aula tradicional de Matemática, 

na qual o livro didático ocupa um papel central, cabendo ao professor expor os conteúdos e 

aos alunos resolverem os exercícios propostos tal qual o livro propõe (ALRØ; SKOVSMOSE, 

2010).  

 Desse modo, da forma como foram apresentadas as aulas no episódio 8, é razoável 

considerarmos que se trata de uma aula tradicional de Matemática, já que envolveu uma 

exposição do conteúdo, resolução e correção de exercícios com o auxílio do livro didático. 

Para Skovsmose (2008, p. 24-25), esse tipo de organização de aula é um ambiente de 

aprendizagem com “referências à semi-realidade”, uma vez que as atividades propostas são 

um recorte da realidade que oferecem suporte para a resolução de problemas, como os 

apresentados neste episódio, para os alunos resolverem. Para o autor, resolver exercícios com 

referência a uma semi-realidade envolve um contrato entre professor e alunos, no qual a 

“semi-realidade” é totalmente descrita pelo texto do exercício (fala 2 e exercício da p. 208) e 

nenhuma outra informação é importante para a sua resolução, da forma que a problematização 

não foi vislumbrada.  

A Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) de Vitória da 

Conquista prevê aulas orientadas sob uma temática significativa, de modo que as 
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 Segundo Freire (2005, p. 96), o universo temático é formado por temáticas significativas que possuem 

relevância política-histórico-cultural, de modo a contribuir para a libertação dos homens frente às situações 

opressoras.    
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problematizações acerca dessa temática, envolvidos no conteúdo matemático, despertem o 

aluno para sua condição como agente transformador em sua realidade e no mundo.  

Acreditamos que Iza seja consciente da orientação prevista na proposta pedagógica 

quanto ao planejamento das aulas de acordo uma temática significativa. Para a ela, os alunos 

jovens e adultos trazem consigo uma experiência rica em termo de saberes matemáticos do 

cotidiano e o planejamento das aulas de Matemática pode levar em consideração que 

Esses alunos jovens e adultos sabem muito de Matemática. Eles já estão 

trabalhando em comércio, nas lavouras ou são donas de casa. Em todas as 

situações fazem uso de conceitos matemáticos. Tudo bem que são conceitos bem 

elementares, mas ainda são conceitos matemáticos. Então, nas aulas de 

Matemática a experiência que eles carregam não pode ser desvalorizada, como 

mais uma forma de exclusão na vida dessas pessoas. O resgate do que eles já 

sabem, com o diálogo e os questionamentos precisam estar presentes no nosso 

planejamento de Matemática. Não é fácil, porque é melhor dar o conteúdo como 

vem no livro, e é o que faço às vezes, mas sou consciente de minha 

responsabilidade com esses alunos (Iza, III encontro do Grupo Focal, 

27/11/2013). 

 

Na fala de Iza, percebemos o discurso consciente quanto à valorização das 

experiências matemáticas dos alunos jovens e adultos e o uso do diálogo como um 

pressuposto para a problematização desses seus saberes. No entanto, apesar de demostrar, na 

sua fala, consciência quanto a uma organização de aula que viabilize essa problematização 

crítica, Iza traz, também, o discurso da impossibilidade desse planejamento para todas as 

aulas, admitindo trabalhar em algumas delas o conteúdo da forma que está no livro didático. 

Desse modo, continua dizendo que, 

Eu uso o livro didático em algumas aulas sim! É que nem sempre a gente tem 

tempo e consegue planejar as aulas dentro de uma temática significativa. Se o 

professor está disposto a dialogar com os alunos e fizer questionamentos, ele 

pode usar o livro da forma como ele aborda os conteúdos. Acho que tudo é uma 

questão de postura do professor porque mesmo que ele traga uma temática 

significativa e não permita o diálogo com questionamentos aos alunos, vai 

funcionar como um conteúdo da forma que está no livro. (Iza, III encontro do 

Grupo Focal, 27/11/2013). 

 

Percebemos, pelo discurso da professora, a sua compreensão de que o conteúdo, da 

forma que é abordado pelo livro didático, não corresponde à orientação dada pela proposta 

pedagógica quanto ao caráter crítico e político do ensino da Matemática para a Educação de 

Jovens e Adultos. Contudo, ela percebe, no diálogo, a possibilidade de tornar a abordagem da 

forma como é feita nos livros, mais crítica e passível de problematizações.     
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A forma como Iza organizou as aulas neste episódio, possibilita uma análise referente 

ao seu pouco tempo de docência em relação aos demais professores pesquisados. Segundo 

uma categorização proposta por Huberman (1992, p. 39), nos estudos relacionados ao ciclo de 

vida profissional dos professores, pelo tempo de carreira de Iza, com 03 anos de docência 

(Quadro 2, p. 82), ela se encontra numa “fase de tateamento”, em que é predominante a 

oscilação entre as práticas pedagógicas tradicionais e as inovadoras.  Nessa fase, segundo o 

autor, é comum um entusiasmo inicial, a fragmentação do trabalho e a distância entre os 

ideais e a realidade cotidiana da sala de aula, de modo que o professor busca uma referência 

em outro colega para planejar seu trabalho pedagógico. 

Desse modo, quando Iza diz que: “planejo as aulas de acordo vejo com os outros 

professores mais antigos na rede, ou, então, sigo o que acredito ser o melhor para a turma” 

(Iza, I encontro do Grupo Focal, 25/09/2013), busca referências para organizar sua prática 

pedagógica em professores mais experientes. E, ainda, nessa fase em que está “tateando” à 

busca de uma estabilização, tem dificuldades em planejar aulas com as temáticas 

significativas (conforme depoimento na p. 111).     

Uma aula tradicional, na qual o professor expõe o conteúdo para os alunos que o 

recebe passivamente, na visão freireana refere-se a uma “concepção bancária” de educação 

(FREIRE, 2005), no entanto, o próprio Freire (2000, p. 31) pondera que, “[...] O educador 

libertador iluminará a realidade mesmo com aulas expositivas. A questão é o conteúdo e o 

dinamismo da aula, a abordagem do objeto a ser conhecido”. Em vista disso, a abordagem que 

foi feita por Iza no ensino do conteúdo sobre multiplicação de números fracionários pode 

reorientar os alunos jovens e adultos para a sociedade de forma crítica? Acreditamos, com 

base nessa visão freireana, que não! 

  Desse modo, para Freire (2000), a questão da “educação bancária” reside na 

abordagem que se faz no trato com os conteúdos. Um educador que se utiliza de uma aula 

expositiva, mas busca uma abordagem na qual o aluno possa desvelar criticamente sua 

realidade, é um educador consciente da necessidade de uma “educação libertadora”. 

Continuando, Freire (2013, p. 83), ressalta que “a dialogicidade não nega a validade de 

momentos explicativos, narrativos, em que o professor expõe ou fala do objeto”, sendo mais 

importante que a problematização em torno dele seja conscientizadora para despertar nos 

alunos seu senso crítico, caso contrário, não há o diálogo. 

 Consideramos, desse modo, numa perspectiva freireana, que, no episódio 8, as falas 

não se constituem diálogos, uma vez que se referem exclusivamente ao conteúdo matemático 

em questão e, não foram organizadas de maneira a problematizarem a realidade existencial 
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dos alunos. Da mesma maneira, concordamos com Alrø e Skovsmose (2010, p. 134), de que 

“[...] exercícios que são considerados prontos e acabados e que têm uma e somente uma 

resposta correta são atos de fala e não dialógicos”. 

 As atividades avaliativas desenvolvidas neste episódio (p. 212) possuem uma 

referência à “semi-realidade” (SKOVSMOSE, 2008) e representam um recorte da vida real, 

em que qualquer outra informação é desnecessária para a resolução do exercício. Desse modo, 

a atividade não possibilitou a problematização para além do que já programado por Iza, então, 

consideramos que os exercícios desenvolvidos não condizem com a orientação da Proposta 

Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos (2007) acerca do trabalho com as temáticas 

significativas.   

Compreendemos, assim, que nas aulas de Iza no episódio 8, caso o conteúdo sobre a 

multiplicação de fração fosse apresentado a partir de uma temática significativa,  e ela se 

mostrasse disposta a oportunizar um ambiente propício à “educação libertadora” (FREIRE, 

2005), a organização da aula viabilizaria a emersão dos diálogos para a problematização da 

referida temática e a consequente leitura de mundo crítica dos alunos.   

Na participação na formação continuada e nos encontros do grupo focal ficou evidente 

nos discursos dos professores e coordenadores que a proposta da Educação de Jovens e 

Adultos está fundamentada nos pressupostos freireanos. Nas aulas, isso também acontece no 

campo da oralidade, da mobilização dos conhecimentos anteriores dos alunos, na leitura e 

reflexão da realidade (FREIRE, 2005) e a tendência de aproximação no momento da 

realização das atividades. Os professores deixaram claro a dificuldade no planejamento das 

atividades nos momentos de formação, visto que requer elaboração de pensamento crítico, 

conhecimento da realidade e da matéria de ensino. Entre os professores, Iza apresenta um 

diferencial, está no início da carreira docente (03 anos), e a inexperiência pode significar a 

fragmentação do trabalho (HUBERMAN, 1992) e a dificuldade em organizar suas aulas de 

acordo uma temática significativa.     

Por fim, fazendo a análise e síntese das aulas observadas, pontuamos os seguintes 

conteúdos de Matemática que foram trabalhados, conforme o Quadro 16. 
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Quadro 16 – Conteúdos Matemáticos trabalhados nas aulas observadas. 
 

Professores Temáticas Significativas Conteúdo Matemático 

 

Helena 

Aspectos Econômicos do 

Município de Vitória da Conquista 

Números decimais; Divisibilidade; 

Porcentagem; Médias. 

Cesta Básica 

 

Tratamento da informação; Porcentagem; 

Números decimais.  

 

 

Milton 

Vendas de Cosméticos 

 

Relação entre grandezas: Proporcionalidade; 

Porcentagem; Equação do 1º grau. 

Artimanhas do Comércio 

 

Adição, subtração e multiplicação de números 

decimais; Representação fracionária de um 

número decimal. 

 

Cláudio 

Poupar ou Comprar à Vista? 

 

Juros simples; Relação entre grandezas: 

Proporcionalidade; Números decimais; 

Porcentagens.  

Economia de Energia 

 

Relação entre grandezas; Proporcionalidade; 

Números decimais. 

Iza Economia da Água 

 

Tratamento da informação; Porcentagem; 

Números decimais; Equações do 1º grau. 
Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 

 

Com a leitura do Quadro 16, podemos observar, por exemplo, que o conteúdo 

matemático “números decimais” foi trabalhado nas seguintes temáticas significativas: 

Aspectos Econômicos do Município de Vitória da Conquista, Cesta Básica, Artimanhas do 

Comércio, Poupar ou Comprar à Vista?, Economia de Energia e Economia da Água, 

indicando a mobilidade dos conhecimentos matemáticos para a compreensão da realidade 

existencial das pessoas (FREIRE, 2005), referindo-se à cultura do trabalho dos alunos 

(VITÓRIA DA CONQUISTA, 2007) e situações do cotidiano. Somente os conteúdos juros 

simples, médias e divisibilidade foram trabalhados em apenas uma temática significativa.  

Na relação com as temáticas significativas e os conteúdos matemáticos, ficou evidente 

a presença dos pressupostos freireanos e das contribuições dos estudos e pesquisas da 

Educação Matemática Crítica, no que se refere à inserção crítica do educando em sua 

realidade por meio da problematização de sua condição existencial no desenvolvimento da 

“matemacia” e das relações de poder da Matemática que permeiam e definem ações e 

comportamentos (SKOVSMOSE, 2012).      

Frente a esse panorama, e com a análise dos episódios de aulas dos professores, 

depreendemos que os pressupostos freireanos influenciaram a prática pedagógica numa 

organização de aula em que o conteúdo matemático problematizado foi explicitado a partir 

das várias temáticas significativas (conteúdo matemático), colhido na realidade sociocultural 

dos educandos (leitura de mundo) e, através do diálogo (dialogicidade) realizado nas 

aulas/episódios, que permeou o processo na construção dos conhecimentos, na organização e 
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sistematização da ação pedagógica considerando os pressupostos freireanos, conforme Figura 

2:  

 

Figura 2 – Esquema de organização da aula de Matemática considerando os pressupostos 

freireanos: Dialogicidade, Problematização, Temáticas Significativas e Leitura de 

Mundo. 

 

                 Fonte: Elaboração a partir do material empírico (2013). 
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CONSIDERAÇÕES 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos, como uma modalidade de ensino que atende uma 

demanda de educandos com características específicas, necessita de posicionamentos 

definidos no conjunto das políticas públicas oficiais. Os debates acerca da configuração da 

Educação de Jovens e Adultos como um campo específico de responsabilidade pública do 

Estado (ARROYO, 2007) têm proporcionado uma crescente ampliação dos direitos 

constitucionais, muito embora não bastem somente as lutas pelo reconhecimento serem 

traduzidas em termos normativos constitucionais, mas, também, em termos de ações políticas 

no campo institucional, mediante a realização de políticas públicas que busquem garantias de 

acesso à escola e/ou a construção e adequação das propostas pedagógicas, utilizando 

estratégias que contemplem componentes linguísticos, sociais, econômicos, educativos, entre 

outros.  

Desse modo, nesta pesquisa trabalhamos com a Proposta Pedagógica para a Educação 

de Jovens de Adultos (2007) do município de Vitória da Conquista – BA, que confere 

reconhecer os adolescentes, jovens e adultos na concretude de suas vidas, na forma como 

interagem com o conhecimento, e criar condições de superação do contexto em que se 

encontram, e contribuir, de modo que na problematização da realidade existencial, num 

processo crítico-transformador, eles ampliem seus conhecimentos e superem as formas do 

saber cotidiano.    

Nesse sentido, nas discussões que se seguem sobre o ensino da Matemática, seu lugar 

e significado quanto às competências e habilidades exigidas dos indivíduos na atual 

sociedade, essa intensão resulta numa forte pressão sobre essa área de conhecimentos, para 

que a formação dos educandos zele pelo desenvolvimento de habilidades que vão além dos 

conhecimentos específicos dessa área, num processo de conscientização de sua condição no 

mundo, de modo que possa refletir acerca dos papeis desempenhados pela Matemática.  

Nessa compreensão de que o ensino para a Educação de Jovens e Adultos deve estar 

inserido numa proposta pedagógica segundo uma perspectiva de pressupostos humanizadores, 

é relevante considerarmos elementos encontrados na análise das contribuições freireanas. 

Desse modo, conscientes de que a Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos 

(2007) do município de Vitória da Conquista – BA está fundamentada numa concepção 

freireana, nos propusemos a analisar e descrever como, e em quais situações, pressupostos 
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freireanos, presentes nessa proposta pedagógica influenciam a prática pedagógica dos 

professores que lecionam Matemática.  

Para a análise da proposta pedagógica, nos baseamos nos princípios orientadores das 

ações pedagógicas identificados por Gadotti (1996), a partir das categorias epistemológicas do 

pensamento freireano.  Desse modo, encontramos numa construção teórico/prática das ações 

pedagógicas os pressupostos freireanos: a dialogicidade como elemento mediador entre os 

saberes dos educandos e os objetos cognoscíveis a conhecer; as temáticas significativas que 

foram trabalhadas com os alunos enquanto temáticas da realidade mediatizada e ponto de 

partida na organização do conteúdo programático de Matemática; a problematização como 

forma de imersão no universo temático de forma crítica, embora essa problematização tenha 

surgido das necessidades dos educandos, ou de situações do contexto mais amplo, como da 

cidade, o mundo etc. (Água, Energia etc.); e a leitura de mundo, enquanto as percepções dos 

educandos sobre os seus contextos, trabalho, problemas do dia a dia, e como início da 

problematização.   

A proposta contempla, ainda, uma organização metodológica curricular em que não 

estão definidos conteúdos fechados, permitindo que os professores organizem o trabalho 

pedagógico de modo a contemplar o contexto social dos educandos e o seu meio cultural; 

prevê um ensino de Matemática com caráter interdisciplinar, conforme apresentado em alguns 

episódios das aulas; e o processo de avaliação voltado a situações que possibilitem a 

investigação numa construção/reconstrução na redefinição das metas. A proposta pedagógica 

orienta uma organização com os componentes curriculares a partir de questões emergentes de 

natureza social, política, cultural e, também, pedagógica.         

 A compreensão que os professores pesquisados têm da proposta pedagógica é restrita, 

no sentido de que não houve discussão sobre ela nas reuniões de formação continuada 

promovidas pela Secretaria Municipal de Educação e, da mesma forma, não houve espaço 

para discussões acerca dos referenciais freireanos. A falta de leitura teórica e o não 

conhecimento da proposta que fundamenta a Educação de Jovens e Adultos no município 

implica em uma reflexão que nem sempre corresponde com o proposto, isto é, uma prática 

educativa com uma relação frágil com a teoria.  

 Nos encontros de formação continuada que participamos foram discutidos 

conhecimentos pedagógicos na formação de professores para a Educação e Jovens e Adultos e 

conhecimentos específicos de Matemática como orientação para o trabalho com a Educação 

de Jovens e Adultos. Apesar das discussões terem contemplado os pressupostos freireanos 

previstos na proposta pedagógica, não houve discussões acerca da própria proposta e nem 
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referências aos trabalhos de Paulo Freire. Consideramos, assim, que as discussões propostas 

na formação ocorreram sem referências à proposta pedagógica da rede, de modo que os 

professores não percebem a teoria que fundamenta suas práticas, ou se a percebe, não a 

reconhece como tal.    

 Notamos, também, que nas discussões acerca das temáticas significativas, quando os 

professores manifestavam algum problema relacionado ao trabalho com as temáticas e a 

organização curricular da rede, os coordenadores não se propunham a deliberar a 

flexibilização do currículo e mantiveram-se enquanto uma instância sem poder de decisão.   

Com relação às dificuldades dos professores em organizar a aula de Matemática 

conforme uma temática significativa, a equipe da coordenação se limitava a fomentar o 

caráter de liberdade do educador em gerir a organização das aulas e em trazer alguns 

exemplos de situações organizadas de acordo com uma temática. Nisso, compreendemos que 

o caráter de liberdade, na organização do trabalho docente, precisa ser repensado num sentido 

de liberdade junto à seriedade crítica para com as orientações previstas na proposta 

pedagógica acerca dessa organização. Da mesma forma, pela proposta freireana, as temáticas 

significativas referem-se aos temas colhidos na realidade mediatizada dos educandos e, por 

isso, não podem ser trazidos pelo educador. 

Evidenciamos desse modo, alguns limites e desafios do processo formativo:  

(a) fragilidade na reflexão entre teoria e prática, por não permitir discussões teóricas acerca do 

referencial que fundamenta a Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) 

da rede municipal e nem mesmo a própria proposta, o que cria uma visão fragmentada da 

formação e reflete na própria prática dos professores;  

(b) necessidade de possibilitar estudos e discussões teóricas do pensamento freireano;  

(c) discutir a compreensão do conceito de liberdade como uma extensão do conceito de 

responsabilidade (FREIRE, 2013), como forma de superação da liberdade omissa no 

planejamento pedagógico e da efetiva ação crítica na prática pedagógica;  

(d) compreensão da formação continuada (CANDAU, 1996; MARCELO GARCÍA, 1999; 

IMBERNÓN, 2011) como uma instância capaz de promover ações concretas na escola e na 

Secretaria Municipal de Educação e, não apenas discussões teóricas ou burocráticas, de modo 

que as angústias e sugestões dos educadores possam ser avaliadas e, de fato vinculadas à sua 

prática e formação;  

(e) fomentar criticamente a responsabilidade do educador (FREIRE, 2013) em gerir o trabalho 

com as temáticas significativas, inclusive com discussões acerca das formas de avaliação da 

aprendizagem e elaboração de situações-problema tal como é previsto pela Proposta 
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Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) do município na formação de jovens e 

adultos críticos, questionadores e capazes de tomar decisões.    

 Na observação da prática pedagógica dos professores, fica evidente os pressupostos 

freireanos nas aulas que foram organizadas de acordo com uma temática significativa, de 

maneira que os pressupostos influenciaram a prática pedagógica desses professores numa 

organização de aula em que o conteúdo matemático problematizado é explicitado a partir de 

uma temática significativa (conteúdo matemático), colhido na realidade sociocultural dos 

educandos (leitura de mundo) e, através do diálogo (dialogicidade), permeando todo o 

processo na construção dos conhecimentos, dá-se a organização da ação pedagógica 

considerando tais pressupostos. Desse modo, temos que:  

(a) A dialogicidade foi vislumbrada nos diálogos entre professor-aluno; aluno-aluno; aluno-

professor e aluno-professor-aluno. A forma predominante, nas aulas observadas, foi o diálogo 

entre aluno-aluno, em que o professor organizou o trabalho pedagógico de forma a permitir a 

expressão dos educandos, ao dialogarem acerca de suas percepções da realidade mediatizada 

(vivências, família, trabalho, salários, empréstimos) e, assim, construir juntos a situação 

pedagógica; 

(b) As temáticas significativas trabalhadas nas aulas observadas referiram-se a projetos 

interdisciplinares desenvolvidos na escola, ou foram resultados de uma investigação dialógica 

realizada pelo próprio educador, aberto aos questionamentos e à situação de vida dos 

educandos. Nem sempre eram as temáticas sugeridas nos momentos de formação. Fica aí a 

marca da liberdade de planejamento do professor, como também o movimento e interesses 

dos alunos em aprender conteúdos matemáticos que os ajudem no seu ir-e-vir cotidianamente.   

 (c) A problematização ocorreu desde os questionamentos iniciais acerca da temática 

significativa, perpassando pela compreensão do objeto matemático e pela reflexão crítica 

sobre a realidade, possibilitada pela apreensão do conteúdo matemático.  

(d) A leitura de mundo foi vislumbrada nas falas dos educandos com a mediação do professor, 

quanto às suas percepções de mundo que, com a problematização da temática significativa por 

meio do conteúdo matemático, tornou-se uma leitura de mundo crítica.   

 A maioria dos episódios de aulas observados foi organizada de acordo uma temática 

significativa referente a um projeto interdisciplinar desenvolvido na unidade escolar, o que 

denota um atendimento ao que preconiza a proposta pedagógica quanto ao ensino de 

Matemática numa perspectiva de um ensino interdisciplinar. Do mesmo modo, houve, 

também, situações em que o saber/fazer dos educandos imersos em suas condições de 

trabalho, sua produção cultural, tornou-se protagonista da situação pedagógica, na construção 
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do conhecimento matemático com relação ao seu contexto e alargando-se para contextos 

maiores, tal qual em Freire (2005).   

 Muito embora tenhamos vislumbrado os pressupostos freireanos nas aulas organizadas 

de acordo uma temática significativa, com a problematização presente na oralidade, 

constituindo-se no diálogo entre os envolvidos no processo de desvelamento do conteúdo 

matemático proposto, no momento das atividades avaliativas essa problematização é 

fragilizada porque tais atividades, em sua maioria, foram propostas como exercícios referentes 

a um recorte da realidade (SKOVSMOSE, 2008), que oferecem uma única resposta correta e 

não possibilitam maiores problematizações para além daquelas que o professor já havia 

programado.  

 Compreendemos, desse modo, que os professores, ainda, têm uma concepção de 

atividade avaliativa referente ao “paradigma do exercício” (SKOVSMOSE, 2008), em que as 

atividades não permitem problematizações que extrapolem o nível do exercício. Acreditamos 

que a ausência de discussões teóricas sobre os referenciais que norteiam a proposta 

pedagógica contribuem para essa concepção de avaliação. Muito embora, os professores 

revelem a disposição em problematizar as atividades, manifestada em suas ações e falas, eles 

sentem dificuldades em planejá-las como investigações, de modo a permitir efetivas 

problematizações.    

Ressaltamos, também, que as temáticas propostas na formação continuada para que os 

educadores adaptassem aos contextos dos seus educandos, nem sempre foram efetivadas em 

sala de aula. Compreendemos, desse modo, que os educadores têm liberdade para organizar o 

seu trabalho pedagógico independente das sugestões propostas na formação. Nisso reside a 

preocupação quanto à concepção de liberdade junto à de responsabilidade, porque, nesta 

pesquisa, não tivemos parâmetros para julgar se as escolhas do educador foram devido à 

inadequação das temáticas propostas ou por desinteresse em adaptá-las ao contexto dos 

educandos.  

Um dos episódios de aulas que observamos não foi organizado de acordo com uma 

temática significativa e, nesse caso, não vislumbramos os pressupostos freireanos da forma 

como os compreendemos nos estudos freireanos e na proposta pedagógica. Nesse episódio, a 

problematização não ocorreu no sentido de desvelamento da realidade existencial dos 

educandos e houve uma estruturação das aulas na forma da “educação bancária” (FREIRE, 

2005), em que os diálogos ocorreram num sentido vertical educador para os educandos, 

retratando também a trajetória formativa de um professor que está no início da carreira, 
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vivendo assim, os momentos de instabilidade, choque da realidade (HUBERMAN, 1992), 

bem como a sua condição de não ser efetivo na rede.  

Nesse mesmo episódio, foi dada uma ênfase pela professora numa abordagem 

verbalista e expositiva, de modo que os educandos não falaram sobre sua leitura de mundo e, 

assim, não construíram suas argumentações acerca do conteúdo matemático. Também, as 

atividades estavam planejadas conforme o referencial do livro didático, alheio ao contexto 

social dos educandos, com problematizações que se referiam exclusivamente ao exercício, 

sem a conscientização quanto à condição dos educandos como potenciais transformadores de 

sua realidade.       

Entendemos, assim, que apesar dos professores manifestarem nos seus discursos e nas 

práticas pedagógicas a compreensão que a organização das aulas mediante uma temática 

significativa é essencial para a problematização da realidade dos educandos jovens e adultos, 

nem sempre agem dessa maneira. Segundo eles, os desafios que lhes impedem de organizar 

seu trabalho pedagógico, conforme a proposta pedagógica são: tempo para pesquisa e 

planejamento; períodos escolares rígidos, com unidades divididas num tempo insuficiente 

para o trabalho com investigações e que, também, priorizem os conteúdos curriculares; 

dificuldades em organizar as aulas e adequá-las às temáticas significativas; e falta de material 

pedagógico nas escolas.   

Consideramos, pois, que é preciso que a rede municipal ofereça condições para o 

trabalho do educador com a investigação das temáticas significativas. Tais condições referem-

se a questões pedagógicas e administrativas das escolas e, perpassam, também, pelas 

instâncias de formação, como explicitadas pelos professores quando falaram, no grupo focal, 

da sua formação e seus limites. Mesmo assim, buscam uma orientação consciente e 

condizente com a proposta pedagógica da rede municipal para essa modalidade de ensino.   

Da forma como compreendemos os pressupostos freireanos (Figura 2, p.214) nas 

práticas pedagógicas dos professores e, visto que, a maioria deles, não tiveram discussões 

freireanas em sua formação inicial e, nem são oportunizadas na formação continuada, é 

razoável supor que, assim como nas suas falas, os professores na Educação de Jovens e 

Adultos, possuem suas práticas permeadas pelo pensamento freireano e, de certo modo, já 

incorporaram os pressupostos freireanos vislumbrados na proposta pedagógica.   

Acreditamos que os pressupostos freireanos: dialogicidade, temáticas significativas, 

problematização e leitura de mundo, podem indicar caminhos que auxiliem o educador a 

encontrar equilíbrios entre seu modo de ver e perceber a Matemática na vida e na ação 

educativa e, assim, melhor coordenar sua prática pedagógica. As implicações políticas e 
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sociais no ensino da Matemática na Educação de Jovens e Adultos constituem-se, assim, 

numa visão freireana, como uma reflexão permanente a circundar a equipe docente e a 

coordenação pedagógica municipal, numa compreensão de que a Matemática constitui-se 

como um elemento de poder ao formatar a realidade (SKOVSMOSE, 2001, 2012).   

A pesquisa nos possibilitou um repensar sobre a prática pedagógica dos educadores 

matemáticos na Educação de Jovens e Adultos, de modo que o desafio a ser considerado é de 

como provocar o envolvimento e a sedução necessários para o desenvolvimento de uma ação 

pedagógica orientada à transformação da atual conjuntura, numa perspectiva crítico-

transformadora. Acreditamos que os pressupostos freireanos podem ser tomados como 

elementos essenciais na elaboração de políticas públicas de formação continuada, ou em 

serviço, para os professores que lecionam Matemática nessa modalidade de ensino.  

Restam-nos, pois, alguns pontos de reflexão que podem servir de orientação para 

estudos futuros:  

(a) contribuição teórico-metodológica do pensamento freireano para a formação político-

pedagógica do educador matemático que leciona na Educação de Jovens e Adultos; 

(b) possibilidades de uma intervenção matemática estruturada no pensamento freireano para o 

mundo contemporâneo;  

(c) além dos pressupostos freireanos discutidos neste trabalho, outros podem ser tomados 

como estruturadores de uma formação docente comprometida com a transformação social.   

(d) a perspectiva de uma Matemática que tem vida, que está nos diversos fazeres, culturas, 

saberes das pessoas e na relação com as várias áreas do conhecimento (campo 

interdisciplinar). 

Ao final desta pesquisa, compreendemos que nada está pronto. O caminho há de ser 

construído com leitura, reflexão e amadurecimento, numa constante “inquietação 

esperançosa”! 

Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz 

sem abertura ao risco e à aventura do espírito. 

Paulo Freire, 2013 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - DCET 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA- PPGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado (a) Senhor (a): 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário (a), na pesquisa “Os 

pressupostos freireanos presentes nas práticas pedagógicas de professores de Matemática” que 

tem como objetivo analisar e descrever como, e em quais situações, os pressupostos 

freireanos, presentes nos documentos oficiais que fundamentam a Educação de Jovens e 

Adultos, da rede municipal de Vitória da Conquista (BA), influenciam a prática pedagógica 

de professores de Matemática. No caso de aceitar, você fará parte dos atores sociais da 

pesquisa, participando de seções de grupo focal e concordando que seja feita observação da 

prática pedagógica. A proposta é que as seções do grupo focal sejam gravadas em áudio. Com 

os dados coletados nas seções do grupo focal e observações faremos estudos e análises que 

ajudarão a pensar nas contribuições dos pressupostos freireanos na prática pedagógica dos 

professores de Matemática da Educação de Jovens e Adultos. As seções de grupo focal e 

observações serão categorizadas, em seguida, digitalizadas e arquivadas em CD e DVD por 

um período de cinco anos. 

A sua opinião será de grande valor para contribuir com os estudos freireanos e a 

prática pedagógica do professor de Matemática nessa modalidade de ensino. Você terá 

liberdade para pedir esclarecimentos sobre alguma questão, bem como para desistir de 

participar da pesquisa no momento que desejar, mesmo depois de ter assinado esse 

documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma. 

Caso desista, basta avisar o(s) pesquisador (es) e esse termo de consentimento será 

devolvido. Como responsáveis por esse estudo, temos o compromisso de manter em segredo 

os dados pessoais e confidenciais. Informamos que o resultado desse estudo poderá contribuir 

na perspectiva acadêmico-científico, com debates, propostas e projetos para a Educação de 

Jovens e Adultos. Assim, se está claro para o senhor (a) a finalidade da pesquisa e se concorda 

em participar, pedimos que assine esse documento. 

Nossos sinceros agradecimentos por sua colaboração.                                                                                                                                                         

________________________________     ____________________________________ 

       Neomar Lacerda da Silva  Maria Elizabete Souza Couto - Orientadora 

Rua Plácido de Castro, 93. Guarani.              Rua Jacarandá, 485. Bairro São Francisco  

Vit. da Conquista – BA. CEP: 45000.830.                           Ilhéus – BA.                         

Tel. (77) 8813 – 0512. 

Eu, ________________________________________. RG ___________________, aceito 

participar das atividades do projeto de pesquisa “Pressupostos Freireanos nas práticas 

pedagógicas de professores que lecionam Matemática na Educação de Jovens e Adultos”. Fui 

devidamente informado (a) que participarei de seções de grupo focal, que será gravada e 

concordo que seja feita observação da prática pedagógica. Foi-me garantido (a) que posso 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade, e 

que os dados da pesquisa serão tratados confidencialmente. 

UESC, ____/_____/____                 __________________________________________ 

                                                         Assinatura 
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DOCUMENTO DE ANUÊNCIA 

 

 __________________________________, _____ de ___________ de 20____.  

Ao:  

Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos  

Universidade Estadual de Santa Cruz  

 

 

Senhor (a) Coordenador (a) do CEP-UESC 

 

 

Eu, ___________________________________________________, responsável pela/o 

________________________________________________________________, conheço o 

Protocolo de Pesquisa intitulado “OS PRESSUPOSTOS FREIREANOS 

PRESENTES NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA”, desenvolvido pelo pesquisador Neomar Lacerda da Silva, e concordo 

com sua realização após a apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

devidamente preenchido e assinado pelas partes.  

O início desta pesquisa neste Serviço só poderá ocorrer, a partir da apresentação da 

carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UESC.   

 

 

 

                                       Atenciosamente,  

 

 

 

__________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPP 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - DCET 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA- PPGEM 

 

PESQUISA: Pressupostos Freireanos nas práticas pedagógicas de professores que lecionam 

Matemática na Educação de Jovens e Adultos. 

 

ROTEIRO PARA A OBSERVAÇÃO 

 

Escola: ________________________________________________________________ 

Professor (a): ___________________________________________________________ 

Data_________________________  

Horário: Início:_____________________   Término: __________________________ 

Tempo da observação ______________________ 

Observação no. ____________________________________ 

 

SITUAÇÕES OBSERVADAS 

 

Com base nos pressupostos freireanos: 

1.  Descrever como acontece o diálogo entre o professor-aluno, aluno-professor e aluno-aluno. 

 

2. Descrever as situações-problemas trabalhadas em sala de aula.  

 

3. Descrever as temáticas (temas geradores) que envolvem conteúdos matemáticos 

trabalhados em sala de aula. 

 

4.  Descrever como o trabalho desenvolvido na Educação de Jovens e Adultos contribui para a 

ampliação da leitura de mundo dos alunos. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PROPP 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - DCET 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA- PPGEM 

 

 

ROTEIRO PARA I ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

 

 

Data: 25/09/2013. 

1.  Apresentação dos professores e pesquisador. (Nome, formação, tempo de serviço no 

Magistério e na Educação de Jovens Adultos). 

 

2. Apresentação do objetivo da pesquisa. 

 

3. Discussão sobre:  

(a) Educação de Jovens e Adultos; 

 

(b) Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) de Vitória da Conquista:  

 Quem conhece? 

 Como conheceu? 

 Já participou de alguma formação para o conhecimento e efetivação da proposta? 

 O que pensa sobre a fundamentação da referida proposta? 

 Em que momento realizou leituras da obra de Paulo Freire?  
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MESTRADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA- PPGEM 

 

 

ROTEIRO PARA II ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

 

 

Data: 23/10/2013. 

1. Discussão sobre a Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) de Vitória 

da Conquista:  

 Como são organizadas suas aulas considerando os pressupostos freireanos adotados na 

referida proposta? 

 

 Como os pressupostos freireanos contribuem na aprendizagem dos conteúdos 

matemáticos? 

 

 Como você percebe a relação entre a Matemática e os pressupostos freireanos? 
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MESTRADO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA- PPGEM 

 

 

ROTEIRO PARA III ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

 

 

Data: 27/11/2013. 

1. Discussão sobre a Proposta Pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (2007) de Vitória 

da Conquista:  

 Comente situações de sala de aula em que os conteúdos matemáticos são 

desenvolvidos a partir de situações de Leitura de Mundo dos educandos. 

 

 Comente como pode ser estruturada uma aula de Matemática (conteúdo, metodologia 

e avaliação) elaborada a partir de uma Temática Significativa.   

 

 Comente situações de sala de aula (conteúdo de Matemática e aprendizagem do aluno) 

envolvendo a Problematização e o Diálogo.  
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ROTEIRO PARA IV ENCONTRO DO GRUPO FOCAL 

 

 

Data: 18/12/2013. 

1. Discussão sobre a Prática Pedagógica na Educação de Jovens e Adultos de Vitória da 

Conquista: 

 Vontades, preocupações, dúvidas e angústias com o trabalho em Matemática na 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

 


