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RESUMO 
 

Esta Tese de Doutorado está inserida nos trabalhos desenvolvidos no interior 

do Grupo de pesquisa “Desenvolvimento Curricular em Matemática e 

Formação e Professores” e no Projeto de Pesquisa “O currículo de Matemática 

na Educação de Jovens e Adultos: dos intervenientes à prática em sala de 

aula” da PUC-SP. Tem como objetivo investigar as produções científicas que 

apresentem as contribuições da área de Educação Matemática para a 

compreensão e os avanços da EJA. O estudo foi desenvolvido no modelo de 

Estado da Arte, apresentando análises das publicações em periódicos 

constantes da listagem Qualis do MEC, na área de Ensino de Ciências e 

Matemática, relacionadas à Educação Matemática na EJA, publicadas no 

período compreendido entre 2000 a 2010. A análise da produção permitiu o 

estabelecimento de quatro temas, que nos possibilitou responder às seguintes 

questões: a) O que foi produzido e publicado sobre Formação/Atuação do 

Professor/Alfabetizador da EJA? b) O que foi produzido e publicado sobre 

Práticas Pedagógicas na EJA? c) O que foi produzido e publicado sobre 

Currículos da EJA? d) O que foi produzido e publicado sobre Avaliação da 

EJA? Dentre os principais resultados, destacamos: convergência para a 

indicação de uma postura mais investigativa, por parte do professor, sobre a 

produção oral e escrita de seus alunos, incentivando-os a relatar seus 

conhecimentos anteriores e compará-los, criticamente, com os que forem 

desenvolvidos durante as aulas; adoção de uma maior flexibilização na 

exigência de padronização na expressão dos procedimentos matemáticos, 

interpretando os erros como manifestações do processo de reestruturação e 

não mais como fracassos ou deficiências pessoais; ampla defesa de que em 

EJA não se deve adotar a prescrição prévia de um currículo, desconsiderando 

as especificidades de seus estudantes e seus diferentes processos e 

progressos de aprendizagem. 

  

Palavras-chave: Educação Matemática. Educação de Jovens e Adultos. 

Estado da Arte. 



ABSTRACT 
 

 

This thesis is part of the work developed within the research group "Curriculum 

Development in Mathematics and Teacher Education" and the Research Project 

"The mathematics curriculum in the Education of Youth and Adults (EJA)" PUC-

SP. This research aims at investigating the productions that present scientific 

contributions in the area of mathematics education area for understanding and 

advances in EJA. The study was developed on the model of state of the art, 

providing analysis of  journals  publications including  the Qualis MEC listing, in 

the Teaching of Science and Mathematics, related to Mathematics Education 

for Adult Education, published from 2000 to 2010. The  production analysis  

allowed the establishment of four themes, which enabled us to answer the 

following questions: a) What was produced and published on Training / Practice 

Teacher / EJA  Literacy? b) What was produced and published on Pedagogical 

Practices in Adult Education? c) What was produced and published on  EJA 

Curriculum? d) What was produced and published on  EJA Evaluating? Among 

the main results, we highlight: convergence to the indication of a more 

investigative attitude, by the teacher on oral and written work  of their students, 

encouraging them to report their prior knowledge and compare them critically to 

the one developed during the lessons; adoption of  greater flexibility in  

standardization requirement  in the expression of mathematical procedures, 

interpreting errors as manifestations of the restructuring process and not 

anymore as personal failures or shortcomings; legal defense  that in EJA we 

should not adopt a  previous prescription curriculum, disregarding the 

specificities of their students and their different learning processes and 

progress. 

 

Keywords: Mathematics Education. Youth and Adults. State of the Art. 
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APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
 

 

 

Ao longo de nossa vivência como professor de matemática, do ensino 

fundamental ao superior, tivemos o privilégio de ter contato com os diferentes 

processos educacionais que envolvem crianças, jovens, adultos e idosos, em 

cursos e ambientes diversos. Esse rico conjunto de experiências que, junto 

com a formação obtida na graduação e posteriormente na Especialização em 

Ensino de Matemática (UFRJ) e no Mestrado em Educação (UCP), foi nos 

moldando como um profissional consciente de que a educação é fator 

relevante na democratização de oportunidades e, nessa perspectiva, fomos 

solidificando nosso comprometimento com a melhoria da qualidade no 

processo de ensino e aprendizagem da matemática. 

Por isso, no interesse em abraçar as investigações relacionadas à 

Educação Matemática, ingressamos no Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Educação Matemática da PUC-SP e, em seu interior, optamos pela 

participação no Grupo de Pesquisa “Desenvolvimento Curricular em 

Matemática e Formação e Professores”, sobre o qual detalharemos em 

seguida. Pouco tempo depois, em meados de 2010, fomos convidados a 

participar como professor avaliador de obras didáticas no Programa Nacional 

do Livro Didático para Jovens e Adultos, organizado pelo MEC em parceria 

com a UFRN. Foi justamente nesse processo de construção das análises das 

obras que foi ressaltada a nossa necessidade e vontade de investigar as 

produções da Educação Matemática voltadas para a EJA, buscando conhecer 

quais a contribuições, conclusões e questões em aberto que elas têm nos 

apresentado nos últimos anos. 

Buscando analisar e debater algumas dessas informações provenientes 

das pesquisas, além de levantar outras problemáticas que envolvem a EJA, 

optamos por fazer parte do Projeto de Pesquisa “O currículo de Matemática na 

Educação de Jovens e Adultos: dos intervenientes à prática em sala de aula”. 

Desta forma dialógica, foram viabilizadas e moldadas as estruturas básicas de 
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nossa pesquisa de doutorado, que ora apresentamos como nossa contribuição 

para desvelar a fragilidade que envolve a Educação Matemática na EJA, do 

quanto os pesquisadores da área já caminharam, e do longo percurso que 

ainda necessita ser percorrido. 

 Para detalharmos um pouco mais os objetivos e projetos do Grupo 

“Desenvolvimento Curricular e Formação de Professores de Matemática”, 

destacamos que sua criação data de 2000, tendo por motivação inicial a 

realização de estudos acerca dos processos de desenvolvimento curricular de 

Matemática, e está inserido na linha de pesquisa “A Matemática na Estrutura 

Curricular e Formação de Professores”. Em artigo que evidencia a história e a 

produção do Grupo, Pires et al. (2011) esclarecem que a partir das análises 

das investigações desenvolvidas no interior dos projetos de pesquisas iniciais 

(“Inovações Curriculares nos ensinos Fundamental e Médio” e “Formação de 

Professores de Matemática”.) surgiram outros projetos. 

Um deles é o projeto de pesquisa “O Currículo de Matemática na 

Educação de Jovens e Adultos: dos intervenientes à prática em sala de aula”, 

constituído com o propósito de investigar o currículo de Matemática relacionado 

à EJA, a partir de um estudo dos diferentes intervenientes curriculares: 

documentos oficiais, material didático, avaliação, planejamento escolar e o 

desenvolvimento do currículo em sala de aula. Esse Projeto tem por finalidade 

identificar e analisar o currículo de Matemática, elaborado e implementado na 

EJA, e contribuir com reflexões para um currículo que atenda às necessidades 

dessa modalidade de ensino. 

Em consequência das discussões e dos estudos realizados no interior 

do Grupo, diferentes questionamentos foram se apresentando em relação ao 

ensino de Matemática para pessoas jovens e adultas, tais como: Quais são as 

recomendações dos documentos oficiais para o ensino da Matemática da EJA? 

O chamado currículo apresentado (por meio de materiais didáticos 

desenvolvidos para esse alunado) está de acordo com as recomendações 

oficiais e com as necessidades de aprendizagem de jovens e adultos? Como  

professores da EJA moldam os currículos de Matemática na sua prática em 

salas de aula com alunos da EJA? 

Essas questões nortearam o desenvolvimento de dissertações de 

mestrado realizadas no âmbito desse projeto de pesquisa, a saber: Gilberto 
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Januário, “Currículo de Matemática da Educação de Jovens e Adultos: análise 

de prescrições na perspectiva cultural da Matemática” (2012); Kátia Cristina 

Lima Santana, “Currículos de Matemática da EJA: uma análise baseada em 

livros didáticos” (2012), e Simone Bueno “O currículo de Matemática moldado e 

praticado por uma professora que atua na Educação de Jovens e Adultos” 

(2012).  

Outro ponto de interesse para o grupo era o de mapear as produções 

existentes e identificar possíveis lacunas que pudessem orientar a comunidade 

de educadores matemáticos em suas investigações sobre o tema. Surgiu então 

a proposta de que nossa tese de doutorado fosse dedicada a um estudo 

caracterizado como Estado da Arte, com o objetivo de investigar a produção 

científica sobre a temática da Educação Matemática voltada para a EJA, 

tomando-se como referência as publicações mais recentes, precisamente 

compreendidas no período de 2000 a 2010. Era importante investigar essas 

produções tanto pelo fato das mesmas estarem relacionadas aos nossos 

objetivos pessoais de pesquisadores, como pela oportunidade de destacarmos 

grupos de indivíduos geralmente subrepresentados - como é o caso da 

população de alunos jovens e adultos – contribuindo assim com a justiça social 

e o respeito que lhes são devidos.  

 

A LDB (BRASIL, 1996) ao destacar a necessidade de ofertar educação 

básica a jovens e adultos, atentando-se para características e modalidades 

adequadas às necessidades e disponibilidade desse público, instigou a 

comunidade acadêmica a desenvolver investigações sobre a modalidade de 

ensino EJA. A publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2000) e das orientações curriculares 

para primeiro e segundo segmento da EJA, em especial às recomendações 

para o ensino de Matemática (BRASIL, 2002a, 2002b), trouxeram contribuições 

às discussões e à reflexão sobre o ensino destinado a esse alunado, 

especialmente ao destacar que a EJA precisa ser concebida como um modelo 

pedagógico próprio, objetivando criar um ambiente propício a promover 

situações de aprendizagem que venham ao encontro das necessidades de 

jovens e adultos. 
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Nesse contexto, em que a questão da especificidade de uma 

modalidade se confronta com objetivos comuns que ela precisa ter em relação 

à educação chamada regular, emergem muitas questões a serem respondidas 

por pesquisadores sejam elas relativas à currículos prescritos, apresentados, 

moldados e avaliados, sejam elas relativas à formação inicial e continuada de 

professores para atuar na EJA, suas práticas em sala de aula, especialmente 

suas concepções e crenças relativas a ensinar matemática para a população 

de EJA.    

 

 

Estrutura do trabalho 

 

Organizamos nosso estudo em quatro capítulos: 

O capítulo 1 apresenta considerações a respeito da EJA, sua 

retrospectiva histórica, partindo da análise de alguns eventos, projetos e 

documentos que delinearam sua trajetória no país e nos permitem 

compreender o ponto em que ela se encontra atualmente. Em seguida, da 

mesma forma analisamos o panorama atual da EJA, sob a perspectiva da 

Educação Matemática, foco de nossa pesquisa. 

O capítulo 2 nos remete a análises que propiciam o entendimento do 

modelo de pesquisa Estado da Arte, suas características, possibilidades, 

limitações e desafios. São descritas as etapas do procedimento metodológico 

de coleta de dados utilizados neste estudo e discorre-se sobre a utilização da 

Análise Textual Discursiva para a construção do metatexto, fruto das análises 

dos artigos. 

O capítulo 3 apresenta as análises dos artigos, organizadas em quatro 

temas: Formação/Atuação do Professor/Alfabetizador da EJA, Práticas 

Pedagógicas na EJA, Currículos da EJA e Avaliação da EJA. São feitas 

considerações a respeito de pontos de convergências e divergências 

verificados nas pesquisas, informações a respeito de seus autores, instituições 

de origem, principais metodologias utilizadas, entre outras análises que nos 

auxiliam a compor o quadro do Estado da Arte deste estudo. 
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O capítulo 4 apresenta considerações a respeito da análise dos artigos e 

as respostas obtidas para as questões de pesquisa. Elencamos as principais 

conclusões verificadas nas pesquisas, as análises dominantes, a emergência 

de estudos sobre questões ainda em aberto e recomendações para que o 

processo pedagógico na área de matemática da EJA torne-se mais direcionado 

às especificidades e objetivos do alunado dessa modalidade de ensino. 
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CAPÍTULO 1  

A TEMÁTICA 
 
 
 Neste capítulo são apresentadas considerações a respeito da 

elaboração de nossa pesquisa, a relevância do tema e análises de algumas 

especificidades da Educação de Jovens e Adultos, focando em especial a área 

de Educação Matemática. O conceito e algumas ideias relativas a essa 

modalidade de ensino são analisados para em seguida apresentar aspectos 

históricos que envolveram esta modalidade de ensino, destacando em 

especial, documentos relacionados ao tema, tais como as Constituições 

Brasileiras e as Leis de Diretrizes e Bases. De forma a complementar essas 

considerações, apresentamos um panorama educacional contemporâneo da 

EJA. 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE A EJA E NOSSO 
ESTUDO 
 
 

Dia a dia, toma a nação maior e mais intensa consciência de si 
mesma, dos seus problemas, das suas contradições, das suas 
desigualdades, dos seus diferentes níveis e modos de viver, de suas 
distâncias físicas e psicológicas, da sua pobreza e da sua riqueza, 
do seu progresso e do seu atraso, e, reunindo todas as suas forças, 
prepara-se para uma nova integração, em um grande esforço de 
reconstrução e desenvolvimento. Nesse processo de reconstrução, 
nenhum problema é mais essencial do que a escola, pois por ela é 
que se efetivará o novo senso de consciência nacional e se 
afirmará a possibilidade de se fazer permanente e progressiva a 
grande mobilização do esforço brasileiro. (TEIXEIRA, 1958). 

 
 
 Há mais de cinco décadas, o educador Anísio Teixeira, citado na 

epígrafe acima, defendia a necessidade de tomarmos consciência de nossa 

realidade, como um primeiro passo para a estruturação de estratégias a serem 

seguidas no intuito de minimizarmos desigualdades na área de educação. 
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Ainda hoje, tais palavras parecem-nos vivas e atuais; afinal, o desafio de 

oferecer educação de qualidade para todos só será superado quando 

conhecermos as diferentes realidades que envolvem aqueles que ainda estão à 

margem do processo educacional, tido hoje (pelo menos em discursos) cada 

vez mais como prioritário. 

 Conhecer as realidades significa conhecer quem são os alunos ainda 

carentes de uma atenção direcionada, que lhes abra possibilidades reais de 

serem incluídos no processo educacional; significa também conhecer seus 

desejos e necessidades que poderiam lhes estimular o envolvimento com uma 

escola que, em grande parte, encontra-se presa a antigos paradigmas 

metodológicos, dentre eles, os relacionados a currículos tecnicistas “inchados” 

e distantes de uma realidade atual. Realidade esta que insere a sociedade em 

uma relação cada vez mais intimista com o crescente volume de informações, 

via utilização de novas tecnologias. Significa, por fim, conhecer formas para 

que a educação que lhes seja dirigida propicie um processo contínuo de 

reestruturação desse indivíduo estudante em três dimensões básicas e 

indissociáveis: a individual, a profissional e a social.   

 Uma significativa parte das páginas deste estudo foi destinada à 

descrição e análise da realidade de jovens, adultos e idosos que, 

ao  retornarem aos bancos escolares, têm por hábito se diferenciar dos demais 

grupos de estudantes por apresentarem de forma mais acentuada um 

comprometimento com a sua aprendizagem, e por isso quase sempre 

apresentarem maiores necessidades de conhecer os motivos pelos quais 

devem aprender este ou aquele conteúdo. Esse comportamento faz parte de 

uma conscientização forjada mediante a sua experiência cotidiana em que 

diversas pressões ou motivações intrínsecas e extrínsecas (familiares, 

insatisfação profissional, qualidade de vida, preconceitos, etc.) os levaram a 

encarar novamente, ou pela primeira vez, um processo de aprendizagem 

formal oferecida pelas instituições de ensino. 

O convívio com alunos jovens e adultos, o conhecimento de suas 

histórias, vitórias e derrotas, nos levaram a perceber que a educação pode 

auxiliar na reestruturação de percursos errôneos que fizeram com que eles se 

distanciassem da possibilidade de conhecer suas potencialidades, e pode 

auxiliá-los a voltar a sonhar.   
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Destacamos aqui uma história, dentre muitas que fazem parte de nossa 

experiência como educador de jovens e adultos, por ser especialmente 

representativa dessa busca pelo autoconhecimento e autorrealização. É a 

história de uma querida aluna de um curso noturno de uma escola pública do 

interior do estado do Rio de Janeiro: Dona Maria. Uma senhora que iniciou os 

estudos com mais de sessenta anos de idade, cabelos brancos, aparência 

frágil e voz pequena. Trabalhar os conceitos matemáticos com essa senhorinha 

foi um grande desafio, mas foi também um aprendizado inestimável. Após fazer 

o ensino fundamental, por meio de um curso no modelo supletivo, ela resolveu 

aventurar-se a continuar os estudos no ensino médio, mas relatava 

constantemente seus receios de não ser capaz de concluir as novas etapas de 

estudo. Ela voltava à escola após ter criado seus filhos e netos e ter percebido 

que precisava ressignificar sua vida, presentear-se com algo que seria só seu. 

E noite após noite, passara a reescrever sua história, a ponto de tornar-se 

referência para os alunos de sua e de outras classes como a perseverança 

pode sobrepor medos. O final dessa história (pelo menos até o ponto em que 

acompanhamos) é o de sua formatura no ensino médio, em que foi bastante 

homenageada por seus professores, colegas de classe e por sua família. E, em 

meio às despedidas e agradecimentos, com um olhar jovial de quem está se 

sentindo viva de novo, e iniciando projetos de vida, deixou escapar um de seus 

desejos... “estou pensando em cursar uma faculdade!”. 

Outras lembranças de estudantes nos chegam. São os que em meio às 

aulas diárias, quando indagados sobre suas vivências e experiências, 

descreviam histórias de vida que diziam serem retratadas em uma antiga 

canção interpretada por Zé Geraldo que relata um brasileiro trabalhador em 

busca de novas oportunidades. Esse brasileiro apresentado na canção ajuda a 

construir uma nova nação, mas, além de não se sentir integrado a ela, vê-se 

ainda na condição de marginalizado. 

Tá vendo aquele edifício moço? Ajudei a levantar. 
Foi um tempo de aflição eram quatro condução, 

duas pra ir, duas pra voltar. 
Hoje depois dele pronto, óio pra cima e fico tonto, 

mas me vem um cidadão. 
E me diz desconfiado, tu ta aí admirado, 

ou tá querendo roubar? 
(Lucio Barbosa). 
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As histórias de Dona Maria e de tantos outros estudantes nos remetem 

ao parecer elaborado pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 

de Educação (CEB-CNE), que, ao acender das luzes desse novo século, já 

destacava novos paradigmas relativos à educação de idosos no Brasil e o fato 

de que o aumento da expectativa de vida do brasileiro aumenta 

proporcionalmente a necessidade de ampliar suas expectativas relacionadas 

ao desenvolvimento de suas potencialidades: 

A EJA é uma promessa de qualificação de vida para todos, 
inclusive para os idosos, que muito têm a ensinar para as 
novas gerações. Por exemplo, o Brasil também vai 
conhecendo uma elevação maior da expectativa de vida por 
parte de segmentos de sua população. Os brasileiros estão 
vivendo mais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o número de brasileiros com mais de 60 
anos estará na faixa dos 30 milhões nas primeiras décadas 
do milênio. É verdade que são situações não generalizáveis 
devido à baixa renda percebida e o pequeno valor de muitas 
aposentadorias A esta realidade promissora e problemática 
ao mesmo tempo, se acrescenta, por vezes, a falta de 
opções para as pessoas da terceira idade poderem 
desenvolver seu potencial e suas experiências vividas. A 
consciência da importância do idoso para a família e para a 
sociedade ainda está por se generalizar. (BRASIL, 2000, 
p.227). 

 

Embora possamos perceber através de estudos (RUMMERT e 

VENTURA, 2007; RUMMERT, 2008) o crescimento de iniciativas voltadas para 

a ampliação das oportunidades de escolarização de brasileiros jovens e 

adultos, a história de Dona Maria ainda é, infelizmente, uma exceção dentre 

muitas outras, que, como nos mostra dados do IBGE, se referem a indivíduos 

que não conseguiram vislumbrar a possibilidade de retornarem aos bancos 

escolares, dar continuidade aos estudos e almejar realizar novas conquistas. 

Por isso, enquanto educadores, não podemos ignorar o fato de que as 

desigualdades sociais que geram tais dificuldades devem ser combatidas, e 

nossa forma de combate deve envolver processos educacionais abrangentes e 

eficazes.  

Para Rodrigues (2010), uma das características predominantes nos 

alunos de EJA é o fato de pertencerem a grupos que vivem “simultaneamente, 

em situação de exploração econômico-social e de discriminação cultural-

valorativa” (p.58), o que significa que enfrentam cotidianamente diversas 
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formas de injustiça, inclusive o desrespeito quanto aos seus valores culturais. 

Um processo educacional eficaz nesses casos deve intencionar reconhecer, e 

valorizar, as diferentes formas de manifestações culturais, seus conhecimentos 

anteriores e fortalecer sua inserção social. 

Diante desses inúmeros desafios pedagógicos, reconhecendo o caráter 

multifacetado e complexo que envolve a EJA, nos questionamos: como 

contribuir para que muitas Marias, Pedros, Antônios... e tantos outros 

brasileiros tenham mais do que acesso a situações pedagógicas eficientes, 

tenham também condições de permanecer dentro desse processo 

educacional?  

A nossa resposta/contribuição se faz na forma desta pesquisa. Nela nos 

propusemos a realizar uma visão panorâmica sobre o estado atual da 

Educação de Jovens e Adultos, com um foco especial sobre as contribuições 

que a Educação Matemática tem proporcionado a essa modalidade de ensino 

como forma de (re)conhecimento das realidades históricas e atuais dessa 

parcela significativa da população brasileira em especial, mas também de 

outras partes do mundo. 

Analisamos que, ao optarmos por apresentar um estado da arte de um 

assunto tão abrangente e rico de significações e análises, abraçamos um 

ambicioso projeto que sempre apresentará lacunas e omissões, mas que 

poderá significar o reconhecimento do esforço de muitos pesquisadores, de 

muitos educadores, enfim, de diversos brasileiros e estrangeiros envolvidos em 

um permanente processo que busca tornar possível a expressão “buscamos 

uma escola de qualidade para todos”. 

 

 

1.2 SOBRE QUAL EJA IREMOS FOCAR E SUAS FUNÇÕES 

 

 Em nossa pesquisa focaremos a Educação de Jovens e Adultos, com 

especial atenção para a área de Matemática, direcionada aos estudantes do 

ensino fundamental e médio. São os jovens e adultos destacados na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN n.9394/96), também 

conhecida como Lei Darci Ribeiro. 
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Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública 
será efetivado mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para 
os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 
(...) 
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e 
adultos, com características e modalidades adequadas às 
suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos 
que forem trabalhadores as condições de acesso e 
permanência na escola; (...) (BRASIL, 1996). 

  
 Klinke e Antunes (2008) destacam que essa lei, de certa forma, 

institucionaliza a ideia de que a EJA é uma escolarização imprópria, uma vez 

que concebe uma idade própria para se escolarizar na educação básica. O 

significado “idade própria” é no mínimo inadequado, pois pode ser interpretado 

como se existisse uma inconveniência na escolarização de jovens e adultos, e 

legitimar a existência de grupos sociais diferentes na sociedade que devem ser 

tratados de modos diferentes no ambiente escolar. 

Em nossa pesquisa, consideramos como “jovens” o conceito utilizado 

pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - 

UNESCO (2004), como sendo um período da vida em que as pessoas passam 

da infância à condição de adulto e, “durante o qual se produzem importantes 

mudanças biológicas, psicológicas, sociais e culturais, que variam segundo as 

sociedades, as culturas, as etnias, as classes sociais e o gênero” (p.23). Em 

nossos dias os jovens1 experimentam o que é denominado como um “processo 

de adultização” (ibid., 2004) acelerado, pois precisam estar preparados para 

um projeto globalizante, em diversas áreas, com destaque para a econômica, o 

que em geral lhes causa dificuldades de incorporação no mercado de trabalho 

quando não possui grau de instrução adequado à sua idade. 

 Embora a LDB de 1996 tenha reduzido para 15 anos a idade mínima 

para a conclusão do ensino fundamental e de 18 anos para a do ensino 

                                                           
1
 Consideramos que a utilização do termo no plural - jovens - seja uma forma de indicar os significados e 

características distintas que essas pessoas provenientes de diferentes instâncias geográficas e diferentes 

extratos socioeconômicos apresentam. Mas, talvez possamos destacar elementos comuns a todos, pois de 

acordo com a UNESCO (2004), existem, pelo menos, cinco elementos cruciais para a definição da 

condição juvenil em termos ideais: “i) a obtenção da condição adulta, como uma meta; ii) a emancipação 

e a autonomia, como trajetória; iii) a construção de uma identidade própria, como questão central; iv) as 

relações entre gerações, como marco básico para atingir tais propósitos; e v) as relações entre jovens para 

modelar identidades, ou seja, a interação entre pares como processo de socialização. A expectativa de 

usufruir a condição adulta, garantindo oportunidades de autodesenvolvimento, constitui meta social 

básica, processando da melhor maneira possível esse trânsito entre a infância e a condição adulta que todo 

jovem deve fazer”. (p.26). 
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médio2, não apresentou a idade mínima necessária para o ingresso em cursos 

oferecidos na modalidade EJA, o que foi feito posteriormente por pareceres do 

Conselho Nacional de Educação3.  

Podemos então, diante do exposto, delimitar a EJA de que trataremos 

nessa pesquisa como sendo um modelo educacional direcionado para o jovem, 

adulto e também para o idoso, que pretende dar garantias de um direito que 

lhes foi negado anteriormente: a escolaridade básica. Essa EJA de que 

trataremos é também apresentada nas palavras de Fonseca (2007): 

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, porém, 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 
reinclusão que se forjarão nessa nova (ou primeira) 
oportunidade de escolarização. (p. 15). 
 

Consideramos que, embora a nomenclatura “Educação de Jovens e 

Adultos” possa nos remeter a uma gama de estudantes “selecionados” por sua 

idade, na realidade, será de uma forma geral a sua caracterização 

sociocultural, sua história de exclusão e de falta de oportunidades anteriores, 

que servirão de “corte” para a entrada nessa modalidade. 

A permanência desses estudantes nessa modalidade de ensino é, 

muitas vezes, marcada por grandes tensões, acusadas nas pesquisas 

desenvolvidas por Haddad (2000), tais como o dilema vivenciado pela EJA de 

pretender oferecer a escolarização básica e ao mesmo tempo levantar 

expectativas de mudanças no cotidiano de seus alunos, em especial na 

questão profissional, que não dependem apenas da escola. Os estudantes de 

EJA ouvidos pelo pesquisador relataram sua percepção da importância da 

escola para sua ascensão social e econômica, porém indicaram perceber certo 

distanciamento entre os conhecimentos transmitidos por ela e a sua vivência 

                                                           
2
 Antes vigorava a Lei 5692 (BRASIL, 1971) que considerava como idade mínima para a conclusão do 

ensino supletivo era de 18 anos para o ensino de 1
0
 grau e de 21 anos para o ensino de 2

0
 grau (essas 

nomenclaturas foram substituídas por Ensino Fundamental e Ensino Médio, respectivamente).  
3
Atualmente em vigor, a resolução CNE/CEB n

o
3 de 15 de junho de 2010 (BRASIL, 2010b), considera a 

idade mínima para os cursos de EJA e para a realização de exames de conclusão de EJA do Ensino 

Fundamental a de 15 anos (completos). Para o Ensino Médio, a idade mínima para matrícula em cursos de 

EJA e realização de exames de conclusão é de 18 anos (completos). 
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cotidiana. Haddad destaca o problema de uma trajetória histórica da EJA que a 

desvia de seus objetivos maiores, “quando esta passa a ser uma simples 

repassadora de certificados de conclusão de níveis de ensino” (p.49), quando 

na realidade deveria desenvolver outras funções tidas como básicas e 

fundamentais. 

De acordo com Cury4 (BRASIL, 2000), uma das funções básicas da EJA 

é a Função Reparadora, que consiste em proporcionar a todos o acesso a 

uma plena cidadania por meio da restauração de um direito ontológico que 

anteriormente lhes fora negado: o direito a uma escola de qualidade. Porém, 

ressalta que 

O término de uma discriminação não é tarefa exclusiva da 
educação escolar. (...) Contudo, dentro de seus limites, a 
educação escolar possibilita um espaço democrático de 
conhecimento e de postura tendente a assinalar um projeto 
de sociedade menos desigual. (ibid., p.234). 
 

Outra função da EJA, que deve se apresentar de forma articulada com a 

anterior, é a Função Equalizadora, que significa a busca pelo direito 

fundamental de igualdades perante a lei, posta em prática por meio de atos que 

signifiquem igualdade de oportunidades e formas de dar cobertura para todos 

os brasileiros que não tiveram uma adequada correlação idade/ano escolar - o 

direito básico à educação; afinal, sabemos que educação trata-se de um 

“direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 1988). 

A equidade é a forma pela qual se distribuem os bens 
sociais de modo a garantir uma redistribuição e alocação em 
vista de mais igualdade, consideradas as situações 
específicas. (...) Neste sentido, os desfavorecidos frente ao 
acesso e permanência na escola devem receber 
proporcionalmente maiores oportunidades que outros. Por 
esta função, o indivíduo que teve sustada sua formação, 
qualquer tenha sido a razão, busca restabelecer sua 
trajetória escolar de modo a readquirir a oportunidade de um 
ponto igualitário no jogo conflitual da sociedade. (BRASIL, 
2000, p.236). 
 

Para analisarmos o entendimento de equidade e justiça, recorreremos 

àquele que é considerado como um dos grandes criadores das bases 

fundamentais do pensamento humano, Aristóteles. Encontramos em seu 

                                                           
4
 Carlos Roberto Jamil Cury foi o parecerista do documento 11/2000 do CNE/CEB, aprovado em 

10/05/2000 que versou sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 
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trabalho “Ética a Nicômaco”5 dois sentidos de justiça:  i) o justo pelo respeito à 

lei, e ii) o justo por respeito à igualdade. Para Aristóteles, a equidade é a 

correção da lei quando ela se apresenta de forma deficiente em razão de sua 

universalidade, de forma a adaptá-la aos casos particulares, dando a cada um 

o que lhe é devido, de modo a promover sua dignidade humana. Para Bobbio 

(2004), o reconhecimento dessa promoção (e proteção) da dignidade humana 

e o reconhecimento de seus direitos são a própria base das constituições 

democráticas. 

 Na continuação das análises das funções básicas da EJA, destacamos 

que segundo Cury (BRASIL, 2000), além das duas funções anteriormente 

elencadas, existe ainda a que visa propiciar aos estudantes da EJA uma 

atualização constante de conhecimentos. É a denominada Função 

Permanente ou Função Qualificadora. Para Cury, ela é o próprio sentido da 

EJA. 

Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano cujo 
potencial de desenvolvimento e de adequação pode se 
atualizar em quadros escolares ou não escolares. Mais do 
que nunca, ela é um apelo para a educação permanente e 
criação de uma sociedade educada para o universalismo, a 
solidariedade, a igualdade e a diversidade. (Ibid., p.228). 
 

 O sentido da palavra “qualificadora” nesse caso não deve ser tomado 

como uma qualificação profissional, em nível técnico, mas a possibilidade de o 

ser humano descobrir campos de atuação como realização de si. Nesse 

sentido, caberia à EJA a criação de oportunidades para a emergência de um 

artista, de um intelectual ou da descoberta de uma vocação pessoal.  

A função qualificadora pode proporcionar ao estudante uma série de 

conhecimentos (ou autoconhecimentos), que poderiam ter sido abandonados 

ou mantidos adormecidos, devido à vivência em uma sociedade na qual as 

necessidades básicas relativas à sobrevivência acabam se sobrepondo 

fortemente a outras necessidades tão importantes ao ser humano, tais como a 

igualdade e a liberdade. 

 Ao se propor que a EJA ofereça de forma indissociável as funções de 

reparação, equalização e qualificação, pretende-se que sejam oferecidos a 

cada estudante dessa modalidade educacional, espaços de capacitação para 

                                                           
5
 Capítulo VII, Livro V. 
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um novo mundo, reconhecendo e valorizando as experiências socioculturais 

trazidas por eles6. 

 

 

1.3 UMA RESTROSPECTIVA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 
 Nesta seção, propomos que, para entendermos a EJA de nossos dias, 

lancemos um olhar sobre as raízes histórico-sociais dessa modalidade 

educacional, analisando o processo contínuo e gradual de interpolações de 

legislações, movimentos populares e personalidades que se destacaram na 

luta por uma escola de qualidade e inclusiva, como forma de resgatar antigas 

dívidas sociais.  

 E tomamos como ponto inicial de nossa retrospectiva a Constituição 

Imperial de 1824, que instituiu a “instrução primária gratuita a todos os 

cidadãos” (BRASIL, 1824). Ressaltamos, porém, que uma leitura atenta em 

outros pontos desse mesmo documento faz cair por terra a aparência de uma 

primeira proposta de universalidade de direitos básicos à educação, pois pelo 

termo “todos”, deveríamos entender apenas aqueles que mereciam o título de 

cidadão brasileiro, ou seja, os livres e libertos7.  

                                                           
6
 Além dos conceitos e características da EJA apresentados, que nos servem para delimitar nosso campo 

de interesse, julgamos importante destacar a existência de outra modalidade de ensino direcionada 

também aos jovens e adultos que, embora venha crescendo consideravelmente em nossa sociedade, foge 

ao foco de nossa atenção pelo fato de que envolve quase sempre conhecimentos que servem 

especificamente para a atualização ou capacitação do trabalhador de uma determinada empresa ou ramo, 

buscada por aqueles trabalhadores (ou futuros trabalhadores) que desejam ampliar experiências ou 

conhecimentos específicos sobre uma determinada profissão, como forma de ascensão econômica ou 

social: o modelo de educação corporativa. Oferecida muitas vezes sob a forma de educação à distância, 

via televisão, internet ou por outro meio, essa modalidade quase sempre tem como foco principal a 

experiência daquele que aprende. Nesse sentido, Kenski (2009) destaca a ideia da experiência do sujeito 

que aprende, buscando o seu aperfeiçoamento ou atualização e já possuindo alguma formação e 

experiência profissional. Próximo de tais análises, encontramos o conceito de “pedagogia corporativa”, 

que, segundo Saviani (2007), está diretamente ligado ao conceito de qualidade total, pois busca estimular 

a competição entre trabalhadores que, por sua vez, devem se esmerar para atingirem o máximo da 

eficiência e produtividade. Na escola que segue essa linha as ideias de maximizar eficiência e 

produtividade se disseminam por meio de tendências de encarar aqueles que ensinam como prestadores 

de serviço e os que aprendem como os clientes da empresa, que é a escola. Neste contexto, é comum a 

figura do educador ser ofuscada pela de treinador. Então, por especificamente não se tratar (na maioria 

das vezes) de uma escolarização básica, salientamos que tal modelo educacional não fará parte do foco 

central de nossa pesquisa, podendo, porém, ser analisado indiretamente quando apresentado em conjunto 

com outras formas que pertencerem ao nosso domínio de pesquisa. 
7
 Mantivemos o texto e a forma ortográfica original da Lei.   
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Art. 6. São Cidadãos Brazileiros 
I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingênuos8, 
ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que 
este não resida por serviço de sua Nação (BRASIL, 1824). 
 

 Essa Constituição era direcionada a um Brasil que apresentava uma 

população pequena e esparsa, com a economia fundamentada no modelo 

agrário exportador, e dependente do trabalho escravo. Analisando tais 

características, é facilitado o entendimento do porquê da educação escolar não 

fazer parte das prioridades políticas da época. Dessa forma, é possível concluir 

que, se não era oferecida escola para todas as crianças, muito menos se 

poderia esperar com relação aos jovens e adultos.  

Com relação aos escravos, indígenas e caboclos, o pensamento 

dominante era de que o trabalho e as informações obtidas oralmente lhes 

seriam suficientes, e quando essas informações não surtiam o efeito de uma 

doutrinação, era necessário recorrer à violência, quer fosse física ou simbólica. 

 A educação escolar era tida nessa época como um privilégio daqueles 

que pertencessem às elites, que poderiam ocupar funções na burocracia 

imperial ou no exercício de outras funções ligadas de alguma forma ao trabalho 

intelectual ou à política. 

 Décadas depois, e diversas alterações políticas e sociais seguidas, o 

Brasil ainda apresentava os mesmos problemas ligados à educação. Tal 

condição social/política nos é apresentada por Machado de Assis em uma de 

suas crônicas denunciadoras de uma sociedade desigual reinante, de onde 

destacamos o seguinte trecho: 

Vejam o burro. Que mansidão! Que filantropia! Esse puxa a 
carroça que nos traz água, faz andar a nora, e muitas vezes 
o genro, carrega fruta, carvão e hortaliças, — puxa o bond, 
coisas todas úteis e necessárias. (...) E por falar neste 
animal, publicou-se há dias o recenseamento do Império, do 
qual se colige que 70% da nossa população não sabem ler. 
Gosto dos algarismos, porque não são de meias medidas 
nem de metáforas. Eles dizem as coisas pelo seu nome, às 
vezes um nome feio, mas não havendo outro, não o 
escolhem. (...) 70% dos cidadãos votam do mesmo modo 
que respiram: sem saber porque nem o quê. Votam como 
vão à festa da Penha, – por divertimento. A Constituição é 
para eles uma coisa inteiramente desconhecida. Estão 

                                                           
8
 O termo “ingênuo” era utilizado para significar que o indivíduo “nasceu livre”. 
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prontos para tudo: uma revolução ou um golpe de Estado. 
(ASSIS, 1879). 
 

 No mesmo ano em que Assis publicava essa Crônica, o Conselheiro 

Imperial Leôncio de Carvalho conseguia aprovação para o Decreto n0 

7247/1879 de 19 de abril como uma possível tentativa de inserir a nação em 

um mundo mais moderno, em que as ideias de que o esforço pela ampliação 

da educação mereciam maior atenção.  

De acordo com Rocha (2010), o esgotamento da política de centralidade 

da União vivenciado na época estava sendo entendido como gerador de 

dificuldades para resolver inúmeras questões sociais e políticas, inclusive as de 

ampliação de ensino, o que acabou por se confundir com uma incapacidade de 

trabalho dos dirigentes. Daquela época, esse autor destaca o Decreto 

7247/1879, que previa a criação de cursos orientados para adultos do sexo 

masculino analfabetos; porém mantinha ainda a restrição de que deveriam ser 

livres ou libertos. 

Com relação à gratuidade da instrução básica, a primeira Constituição 

Republicana (1891) representou um retrocesso, pois simplesmente a suprimiu. 

Porém, de forma que podemos considerar como contraditória, condicionou o 

exercício do voto à alfabetização (art. 70, parágrafo 20), prevalecendo os 

interesses dos produtores de café (ARANHA, 1989). Esses mesmos interesses 

dos cafeeiros fizeram com que houvesse um crescimento desigual na 

educação do País, privilegiando São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

Após a 1a Guerra Mundial (1914-1918), é iniciado um processo 

crescente de industrialização no Brasil, o que ocasiona uma gradual mudança 

na sociedade: de agrário exportador para uma burguesia industrial urbana. 

Surgem nessa época as primeiras campanhas nacionais voltadas para o 

trabalho pedagógico com jovens e adultos que, visavam à erradicação do 

analfabetismo. Destacamos que nesse período o País registrava a 

impressionante marca de 80% de analfabetos, um quadro melancólico que era 

ainda uma amarga herança das (ou da falta das) políticas educacionais do 

Império. Considerada um “mal nacional” e uma “chaga nacional” (BRASIL, 

2000), a imensa quantidade de analfabetos não condizia com o grande salto 

desenvolvimentista que se iniciava no País. 
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As campanhas alfabetizadoras desse período surgem também como 

resposta a uma série de contestações de movimentos da classe operária 

exigindo melhores condições sociais e acesso igualitário à educação. Muitos 

desses operários eram imigrantes, vindos em grande parte da Itália e Espanha, 

e trouxeram junto com a disponibilidade de trabalhar, desejos libertários de 

valorização à educação. 

 Paralelamente a essas campanhas, emergem importantes movimentos 

políticos e culturais, tais como a “Semana de Arte Moderna” (1922), que 

buscava renovar os valores artísticos nacionais e romper com a estética 

moldada nas concepções de arte europeias, e o movimento do “Otimismo 

Pedagógico”, com a realização de debates e planos de reforma direcionados 

para a recuperação do atraso na área educacional do País. 

 Em resposta às questões sociais emergentes, e à crescente 

urbanização das cidades, à industrialização e às reivindicações sociais, o 

Estado passa a apresentar-se de modo mais centralizador, o que acaba por 

propiciar uma série de reformas, dentre elas a de Francisco Campos, com a 

implementação do regime de séries adotado na reforma de 1931 para o ensino 

secundário, determinando a sinonimização entre faixa etária apropriada, 

seriação e ensino regular. A avaliação do processo ensino-aprendizagem se 

dava por meio de exames, provas e passagens para a série seguinte, o que, de 

acordo com Cury (BRASIL, 2000) abriu caminho para uma oposição dual entre 

o ensino regular e o que se chamaria posteriormente de supletivo. 

 O reconhecimento em caráter nacional da educação como um direito 

de todos finalmente aparece na Constituição de 1934. 

Art. 149 - A educação é direito de todos e deve ser 
ministrada, pela família e pelos Poderes Públicos, 
cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a 
estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite 
eficientes fatores da vida moral e econômica da Nação, e 
desenvolva num espírito brasileiro a consciência da 
solidariedade humana. (BRASIL, 1934). 
 

 Ao se referir ao Plano Nacional de Educação (Art.150), a Constituição 

regulamenta que este deve obedecer entre outros ao “princípio do ensino 

primário integral, gratuito e de frequência obrigatória, extensivo aos adultos 

(parágrafo único, a); era uma forma de responder aos movimentos sociais da 

época em prol de escola como um espaço integrante de um projeto de 
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sociedade democrática. Nesse sentido, o “Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova”9 (1932), lançado em meio a um panorama conturbado de 

disputas políticas pelo controle do aparelho escolar, tinha de um lado a Igreja 

Católica, avessa a modernidades, e para a qual a educação deveria ter 

princípios morais e religiosos ligados à tradição cristã; e de outro, 

representantes de um movimento defensor de uma nova escola leiga, como um 

espaço de promoção da ciência e da moderna pedagogia. 

 Para Fernandes (2008), O Manifesto criticava o distanciamento da 

escola em relação à realidade, e apresentava a ideia de que uma “democracia 

moderna” não poderia desinteressar-se da vida social e do ambiente em que se 

encontrava.  

(...) a escola deveria se preparar para enfrentar a sociedade 
moderna, tendo como doutrina a democracia, pautada na 
solidariedade social, no espírito de cooperação e na 
construção de um ambiente dinâmico de conexão com a 
região e a comunidade. (p.2). 
 

 Especificamente com relação aos movimentos de alfabetização de 

jovens e adultos, a instituição do ensino primário obrigatório (extensivo aos 

adultos) na Constituição de 1934 gerou nas décadas seguintes uma sucessão 

de importantes campanhas públicas10 que aos poucos começaram a se firmar.  

 O reconhecimento de índices ainda alarmantes de analfabetismo no 

País e a grande necessidade de força de trabalho treinada para a crescente 

industrialização nacional fizeram com que a educação fosse foco de atenção 

das autoridades da época, e a Constituição promulgada em 1937, sob a égide 

de um controle centralizador e autoritário, passou a estimular a criação de 

associações civis que propiciassem à juventude o contato com as disciplinas 

de moral e cívica, e propusessem apoio técnico aos Estados para a 

implementação (ou manutenção) de campanhas educativas. O país iniciava o 

período da ditadura de Getúlio Vargas (1937-1945), momento histórico em que 

a função da educação era entendida como a de formar a personalidade integral 

do estudante, destacando em especial sua consciência patriótica e 

humanística. Nesses tempos, os rígidos exames seletivos para o acesso à 

                                                           
9
 Foram signatários desse documento, dentre outras personalidades, Lourenço Filho, Roberto Simonsen, 

Roberto Mange, Noemy Silveira e Júlio de Mesquita Filho. 
10

 Como exemplos dessas campanhas podemos destacar, dentre outras: Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos (de 1947 a 1963), Campanha Nacional de Educação Rural (de 1952 a 1963) e 

Mobilização Nacional de Erradicação do Analfabetismo (de 1958 a 1963). 
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escola revestiam a educação ainda com ares antidemocráticos e repetiam o 

sistema dual de ensino, já que para os filhos de classe pobre sobravam as 

escolas que preparavam para o trabalho, agora representadas por novas 

entidades educacionais11. Na prática, a Constituição de 1937 teria diminuído os 

ganhos conquistados pelos movimentos renovadores, pelo fato de, entre outras 

coisas, criar a liberdade de oferta de ensino para a iniciativa privada. 

 Em 1946, ano seguinte ao término da 2ª guerra mundial (1939-1945), 

uma nova Constituição é promulgada no Brasil, reconhecendo mais uma vez a 

educação como um direito dos brasileiros, destacando que o ensino primário 

oficial deveria ser gratuito para todos (Art.166) e que as empresas em que 

trabalhassem mais de cem pessoas deveriam “manter ensino primário gratuito 

para os seus servidores e os filhos destes” (BRASIL, 1946, Art.168, IV). 

 Tempos depois, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 4024/1961) implementou a possibilidade de criação de classes 

especiais ou cursos supletivos a serem oferecidos para os cidadãos que 

iniciassem a formação primária após a idade regular, e permitiu aos maiores de 

16 anos de idade a obtenção de certificados de conclusão de curso ginasial 

“mediante a prestação de exames de madureza12 após estudos realizados sem 

observância de regime escolar” (BRASIL, 1961).  

 Em meio à primeira metade da década de 1960, o País vê surgirem 

novos movimentos populares13 preocupados com a identidade nacional. 

Diversos segmentos da sociedade de diferentes partes do Brasil se mobilizam 

para a discussão de mudanças de paradigmas educacionais e análises da 

realidade brasileira. Surgem os “Centros Populares de Cultura” e os 

“Movimentos de Cultura Popular”, entre outras organizações que objetivavam a 

transformação das estruturas sociais vigentes e a valorização da autêntica 

cultura nacional por considerar que a educação brasileira deveria estar 

centrada na própria cultura do povo. Todos esses movimentos, de acordo com 

Saviani (2007), serviriam de base às ideias de uma educação libertadora que 

estavam sendo desenvolvidas na época por Paulo Freire. 

                                                           
11

 Nessa época são criados o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI (1942) – e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC (1946).  
12

 Entendidas como sendo exames que atestavam a maturidade intelectual do estudante. 
13

 Para exemplificar, destacamos: Centros Populares de Cultura (1961), Movimento de Cultura Popular 

(1960) e Mobilização Nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958 a 1963). 
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 Na época, novos princípios orientadores para a revisão das ideias 

pedagógicas relacionadas ao trabalho educacional com jovens e adultos 

passaram a ser defendidos por Freire, tais como o entendimento de que o 

analfabetismo é uma consequência da exclusão social, econômica e cultural. 

Freire defendia a necessidade de se buscar entender o estudante adulto em 

suas especificidades, proporcionando atividades pedagógicas em um currículo 

escolar com especial atenção à valorização dos seus conhecimentos oriundos 

de suas experiências de vida. 

 Sobre a figura e as ideias inovadoras de Freire, assim nos relata Fion 

(1977): 

Paulo Freire é um pensador comprometido com a vida: não 
pensa ideias, pensa a existência. É também educador: 
existencia seu pensamento numa pedagogia em que o 
esforço totalizador da “práxis” humana busca, na 
interioridade desta, retotalizar-se como “prática da 
liberdade”. Em sociedades cuja dinâmica estrutural conduz à 
dominação de consciência, “a pedagogia dominante é a 
pedagogia das classes dominantes”. (...) Nessas 
sociedades, governadas pelos interesses de grupos, classes 
e nações dominantes, a “educação como prática da 
liberdade” postula, necessariamente, uma “pedagogia do 
oprimido”. Não pedagogia para ele, mas dele. Os caminhos 
da liberação são os do oprimido que se libera: ele não é 
coisa que se resgata, é sujeito que se deve autoconfigurar 
responsavelmente. (p.1). 
 

 A experiência (e o êxito) de Freire na alfabetização de adultos lhe abre 

as portas para o convite a fim de assumir a coordenação nacional do Plano 

Nacional de Alfabetização em 1963, apresentando um revolucionário modelo 

educacional: a pedagogia do oprimido. 

Quem melhor que os oprimidos, se encontrará preparado 
para entender o significado terrível de uma sociedade 
opressora? Quem sentirá, melhor que eles os efeitos da 
opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a 
necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão 
pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo 
conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por 
ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, 
será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor 
contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta 
se revista da falsa generosidade referida. (FREIRE, 1977, 
p.32). 
 

 Entretanto, no ano seguinte (1964), um golpe militar obriga Freire a 

abdicar do cargo de coordenador e interrompe a “onda” desenvolvida em torno 
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da busca por uma educação popular e democrática. Nesse momento os 

movimentos populares passaram a ser considerados como subversivos e 

contrários à ordem e sofreram dura repressão. 

 São implementadas nessa mesma época reformas educacionais que 

visavam atrelar o modelo educacional brasileiro ao norte-americano, que, 

dentre outras indicações, intencionava formar o cidadão por meio de aulas de 

civismo, enxertando nos currículos escolares aulas de OSPB14, que serviram 

para os objetivos de formação do cidadão “disciplinado”. Segundo Aranha 

(1989), de uma forma geral, o resultado de tais reformas foi a formação de 

mão-de-obra barata e meros executantes. 

O golpe militar de 1964 opta pelo aproveitamento do capital 
estrangeiro e liquida de vez o nacional-desenvolvimentismo. 
(...) Com o êxodo rural, as grandes cidades não têm 
condições de acolher a todos decentemente. Surgem, então, 
sérios problemas decorrentes da situação de 
empobrecimento, que chega a níveis de miserabilidade. (...) 
Os reflexos imediatos sobre a educação se referem à 
reestruturação da representação estudantil. Desde o início, 
a ditadura colocara fora da lei as organizações consideradas 
subversivas como a UNE (União Nacional dos Estudantes), 
(...) É eliminada a representação de âmbito nacional e 
proibida qualquer tentativa de ação política: “estudante é 
para estudar; trabalhador é para trabalhar”. (p.253). 
 

 Em 1967, sob o clima da opressão, uma nova Constituição é 

promulgada, mantendo a educação como um direito de todos (art.168) e 

propondo de forma inédita até então a obrigatoriedade da escola ao brasileiro 

“dos 7 aos 14 anos de idade” (BRASIL, 1967). Surge a discussão sobre a 

escolaridade apropriada aos adolescentes e a emergência de outras faixas 

etárias para incluir o conceito de jovem. Para Cury (BRASIL, 2000), esse 

conceito será uma referência para o ensino supletivo. Nesse mesmo ano é 

implementado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que ainda 

manteria algumas características do método de alfabetização desenvolvido por 

Freire, mas sem a problematização conscientizadora da realidade do 

educando.  

 Com a Lei n0 5692/71, o ensino supletivo passava a receber maior 

atenção, pois indicava que sua destinação deveria ser a de oferecer 

                                                           
14

 A disciplina “Organização Social e Política do Brasil” ficou caracterizada pela transmissão da ideologia 

do regime autoritário, exaltando o nacionalismo e o civismo, privilegiando o ensino voltado para 

informações em detrimento da análise crítica e reflexão (SAVIANI, 2007). 
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escolarização regular para adolescentes e adultos que não tinham seguido ou 

concluído na idade própria, podendo abranger consequentemente, além do 

processo de alfabetização, a aprendizagem, a qualificação e a atualização. 

Uma característica inovadora dessa lei é a criação da possibilidade de os 

cursos poderem acontecer via ensino a distância, por correspondência, ou por 

outros meios adequados. 

Após os obscuros anos de ditadura, o Brasil acompanhou a volta gradual 

da abertura política em meados de 1980, e com ela uma renovação de forças 

nos movimentos sociais. Nesse contexto, acompanhamos a extinção do 

MOBRAL (em 1985), e o surgimento de diversas iniciativas direcionadas à 

alfabetização de jovens e adultos. Foram períodos também de fortalecimento 

de agências e fundações de fomento à pesquisa e ao ensino15, de 

desenvolvimento de pesquisas16 direcionadas para a alfabetização e a criação 

de importantes revistas na área de educação17.  

Era momento propício para uma nova Constituição mais condizente com 

tempos de maior liberdade e valorização da dignidade da pessoa humana, 

incentivando o pluralismo político e buscando a erradicação das desigualdades 

sociais, ou seja, um documento que almejava promover a construção de uma 

“sociedade livre, justa e solidária” (Brasil, 1988, Art.30). 

 De acordo com Saviani (2007), embora as pedagogias da educação 

popular tenham perdido parte do entusiasmo apresentado nas décadas 

anteriores, de certa forma as suas ideias básicas de uma pedagogia libertadora 

e dos movimentos de educação popular estavam presentes na proposta 

denominada de Escola Cidadã, formulada pelo Instituto Paulo Freire em 1994. 

Do mesmo período tem-se também a proposta da Escola Plural18, sob a 

                                                           
15

 Para exemplificarmos, destacamos: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP), etc. 
16

 Destacamos as pesquisas da psicolinguista argentina Emília Ferreiro. A divulgação de suas obras 

causou um grande impacto sobre as concepções do processo de alfabetização, a ponto de influenciar as 

normas do governo brasileiro na área. 
17

 Dentre as revistas implementadas no período destacamos “Educação & Sociedade”, que já em seu 

primeiro número (setembro de 1978) apresentava um artigo de Paulo Freire cujo título era “A 

alfabetização de adultos: é ela um quefazer neutro?”.  
18

O Projeto Escola Plural foi implementado nas escolas pertencentes à rede municipal de Belo Horizonte 

a partir do ano de 1995 e apresenta, entre outras características, a de ensino organizado em ciclos de idade 

de formação, eliminação dos mecanismos de reprovação escolar próprios de uma concepção seletiva e 

excludente de avaliação, e a flexibilização do tempo e do espaço como princípio fundamental na 

organização do trabalho pedagógico com jovens e adultos. De acordo com Amaral (2002), a proposta 
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coordenação de Miguel Arroyo, que pretendia implementar novas concepções 

para a educação, “o desenvolvimento das aprendizagens fundamentais: 

aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver, aprender a ser” (Castro, 2000, p.7, apud Saviani, 2007, p. 421). 

Era chegado o momento mais do que propício para uma revisão 

pedagógica que reestruturasse os princípios norteadores da educação 

nacional. Surge então uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBN n.9394/96), que transforma em direito do cidadão e dever do 

estado antigos anseios de diversos movimentos populares, dentre eles a 

erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar. 

Diversos outros documentos vieram posteriormente complementar ou 

esclarecer os entendimentos relacionados à EJA, que passou de vez a ser 

reconhecida como uma modalidade de ensino e parte de um processo 

educacional que vise de fato habilitar aos estudantes desses cursos o 

prosseguimento de seus estudos de forma igualitária aos demais estudantes. 

Era a busca pela implementação e manutenção das funções básicas e 

indissociáveis da EJA: Reparadora, Equalizadora e Qualificadora. 

Sob o novo quadro legal, novas propostas de cursos foram promovidas: 

presenciais, semipresenciais e a distância. Esses tempos trazem campanhas 

de alfabetização realizadas via programas de televisão especialmente 

elaborados para este fim, e o desenvolvimento de novos materiais didáticos, e 

diversas outras iniciativas empenhadas na regularização do fluxo dos estudos 

daqueles que não tiveram acesso anteriormente ao ensino fundamental ou 

médio na idade regular. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 4155/98 apresentava um 

reconhecimento de que as novas Leis e os esforços conjuntos de diversas 

iniciativas tinham sido responsáveis pela diminuição quantitativa das taxas de 

analfabetismo no País, porém não suficiente para torná-las próximas de taxas 

apenas residuais. 

                                                                                                                                                                          
político-pedagógica do Projeto propunha o rompimento com os processos tradicionais baseados na 

acumulação e transmissão de conhecimentos e passou a propor uma nova relação com o saber, em que era 

buscada uma perspectiva globalizadora e interdisciplinar, no intuito de alterar de forma significativa as 

relações interpessoais e pedagógicas e importantes concepções relacionadas ao processo de ensino 

aprendizagem. 
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 Na busca de um processo eficaz e contínuo de erradicação do 

analfabetismo, o PNE de 1998 propõe uma ampliação do próprio conceito de 

alfabetização, indicando que não fosse apenas o ler e o escrever, mas que 

compreendesse a oferta de uma formação equivalente, pelo menos, às “quatro 

séries iniciais do Ensino Fundamental” (BRASIL, 1998). O grande mérito dessa 

concepção estaria em ampliar de modo significativo a população a ser atingida 

pelas metas traçadas, dentre as quais a de estabelecer programas nacionais 

para a produção e fornecimento de material didático-pedagógico especialmente 

elaborado para os cursos de EJA, expandir a oferta de programas de educação 

a distância, incentivar as Instituições de ensino superior a oferecerem cursos 

de extensão para prover algumas das necessidades dos estudantes ou 

professores de EJA e promover avaliações e planos plurianuais como forma de 

acompanhar o desenvolvimento de campanhas e projetos. 

 

 

1.4 UM PANORAMA ATUAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

 

 Ao buscarmos visualizar a situação atual da EJA no Brasil, 

destacamos o censo escolar brasileiro da educação básica realizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP)19, que nos 

informa que aproximadamente três milhões e seiscentos mil brasileiros 

encontravam-se no ano de 2010 matriculados em um curso orientado para a 

EJA na modalidade presencial, oferecida por escolas públicas ou particulares, 

no ensino fundamental ou médio. 

Esses estudantes, que correspondem a quase 8,6% do total de alunos 

brasileiros cursando a educação básica, possuem características e 

necessidades distintas, que os diferenciam dos demais estudantes com idades 

inferiores a quinze anos, entre elas, o fato de provavelmente já terem tido 

                                                           
19

 O INEP é uma autarquia vinculada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), que desenvolve 

anualmente o censo escolar da educação básica por meio de um sistema via internet, chamado 

Educacenso. Um dos objetivos almejados nessas coletas de dados é subsidiar a elaboração de análises e 

diagnósticos relativos ao sistema educacional brasileiro, assim como o planejamento e monitoramento de 

políticas públicas voltadas para a área de Educação. De acordo com a página do órgão, é com base nessas 

informações que o MEC gerencia os programas de Alimentação Escolar, dos Livros Didáticos, Brasil 

Alfabetizado, entre outros.Endereço:<http://inep.gov.br/>. Acesso em 23 de abril de 2011. 
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experiências anteriores com a educação formal, porém, devido a problemas de 

diversas ordens foram impelidos a abandonar os estudos em determinado 

momento de suas vidas. 

Os números apresentados pelas pesquisas podem ser analisados como 

um sinal de que boas iniciativas estão sendo postas em prática por abarcar um 

considerável contingente de estudantes. Mas, ao verificarmos os números 

provenientes de outras estatísticas, percebemos que ainda estamos distantes 

da universalização da educação básica, e que ainda vivemos em uma 

sociedade de caráter dual, pois de acordo com os dados da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2009, organizada pelo IBGE, cerca de 

quatorze milhões de brasileiros são considerados ainda analfabetos (NAOE, 

2012), dados que nos distanciam bastante do contexto latino americano, pois 

países como a Argentina e Chile apresentam taxas de analfabetismo 

consideradas apenas como residuais, próximas de 3% da população 

(RUMMERT e VENTURA, 2007). 

 Na busca de diminuir os alarmantes índices brasileiros, os Planos 

Plurianuais20 do Governo Federal passaram a incluir a necessidade de criação 

de novos projetos direcionados a EJA e acompanhamentos e avaliações dos 

projetos implementados anteriormente. Como exemplo dessas avaliações, 

podemos destacar o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011, 

que analisa alguns importantes programas em andamento e traz informações 

sobre o que tem sido feito e quais são as novas metas a serem atingidas. 

Dentre os programas, o Programa Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e 

Adultos, desenvolvidos em todo o território nacional21, têm como objetivo elevar 

o nível de alfabetização e de escolaridade da população de jovens e adultos de 

15 anos ou mais de idade, não alfabetizados ou com baixa escolaridade. 

 Outro programa a ser destacado é o Programa Nacional do Livro 

Didático para a Educação de Jovens e Adultos (PNLD-EJA)22, que passou a 

disponibilizar livros didáticos aos estudantes da EJA e que tem por objetivo a 

seleção, produção e distribuição de materiais didáticos diversos, orientados 

                                                           
20

 Os Planos Plurianuais são previstos pela Constituição brasileira de 1998, e estabelecem as medidas, 

gastos e objetivos a serem seguidos pelo Governo federal ao longo de um período de quatro anos. 
21

 Ver Apêndice II para mais detalhes desses e de outros Programas.  
22

 O PNLD EJA incorporou o Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e 

Adultos (PNLA) e ampliou o atendimento, incluindo o primeiro e o segundo segmentos de EJA, que 

correspondem aos anos iniciais e finais do ensino fundamental. 
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especialmente para esses  estudantes. As produções envolveram as diferentes 

áreas do conhecimento, e sobre a área de matemática serão feitas 

considerações no tópico seguinte. 

 A elaboração desses projetos teve como base diversas legislações 

anteriores que deram especial destaque ao princípio básico de que a educação 

deve ser estendida a todas as parcelas da sociedade brasileira, com especial 

atenção àquelas que historicamente foram de alguma forma esquecidas, ou 

excluídas. 

  Como exemplo dessas legislações, destacamos o Estatuto do Idoso, 

Lei 10741 de 10 de outubro de 2003, que, de forma análoga ao que promoveu o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)23 aos brasileiros de zero a 18 

anos de idade, implementou uma série de orientações direcionadas aos 

brasileiros maiores de 60 anos de idade, dentre elas, o direito à educação 

(BRASIL, 2003). 

 Outro importante documento apresentado à sociedade na mesma 

década foi a Proposta Curricular para o Ensino Fundamental da Educação de 

Jovens e Adultos – 10 segmento (BRASIL, 2001), que buscou apresentar 

subsídios para a elaboração de projetos e propostas curriculares adaptados às 

diferentes realidades e necessidades percebidas pelos responsáveis pelo 

desenvolvimento de políticas públicas e também por entidades não 

governamentais cujas ações foram orientadas para essa modalidade de 

ensino. Destacamos que a parte destinada a matemática contida nesse 

documento será analisada na próxima seção. 

 Como parte do Plano de Metas do Governo Federal, em abril de 2007, 

é implementado o projeto “Todos pela Educação” (BRASIL, 2007), que propõe 

um regime de cooperação com toda a sociedade, visando a uma mobilização 

pela melhoria da qualidade da educação básica. Esse documento apresentava 

como diretrizes nacionais, dentre outras, o combate à repetência e à evasão, a 

ampliação de possibilidades de permanência do educando no ambiente escolar 

(além de sua jornada regular) e a manutenção do programa de alfabetização 

de jovens e adultos. Como base nesse documento, é desenvolvida, em 

dezembro de 2008, a “Carta de compromisso com a agenda territorial de 

                                                           
23

 Lei 8069 de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 1990). 
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desenvolvimento integrado da educação de jovens e adultos no Brasil” 

(BRASIL, 2008a), em que são reafirmados os compromissos com a Educação 

enquanto um direito de todos ao longo da vida. Seus signatários reconhecem 

que o compartilhamento de estratégias e ações pode contribuir de forma efetiva 

para o cumprimento do direito à educação de qualidade e à sua oferta efetiva 

aos sujeitos que a demandam. Esses signatários se comprometem ainda a 

implementar “mesas de trabalho” para planejar, executar e avaliar as ações 

direcionadas à EJA.  

 Essas reuniões de trabalho, denominadas de “Agenda Territorial de 

Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos” 

(BRASIL, 2009a), foram iniciadas no ano seguinte à sua publicação, com a 

finalidade da construção de um pacto social para a EJA, contando com a 

participação de todos os segmentos da sociedade envolvidos em educação, 

assim como todos os estados e municípios do país. As diretrizes básicas desse 

trabalho conjunto se relacionam à promoção de articulação entre as demandas 

sociais e as políticas públicas em EJA, apoiando processos educativos que 

favoreçam de alguma forma as experiências locais, assim como o respeito à 

diversidade cultural, de gênero e de etnia, além de apoiar e disseminar 

experiências inovadoras em EJA no âmbito de uma economia solidária e 

sustentável. 

 Na busca de suprir a carência de materiais direcionados 

especificamente aos estudantes jovens e adultos, o projeto denominado 

“Programa Brasil Alfabetizado” passou a implementar políticas públicas de 

incentivo à produção e distribuição de materiais didáticos, dentre elas, a 

elaboração do “Guia do Programa do Livro Didático para Alfabetização de 

Jovens e Adultos”, envolvendo as disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática (Brasil, 2008b). Esse Guia foi disponibilizado pela Secretaria de 

Educação Continuada, Educação e Diversidade (SECAD), do MEC, em 2008, 

com o objetivo de auxiliar as Secretarias de Educação dos diversos municípios 

brasileiros e professores na escolha de um livro didático adequado às 

especificidades dos alunos de EJA. Na parte destinada aos livros de 

matemática, foi relatado que os professores selecionadores buscaram obras 

que apresentassem propostas de ensino de matemática que articulassem de 

forma equilibrada os quatro eixos: números e operações, geometria, grandezas 
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e medidas e tratamento da informação. Além disso, almejou-se a articulação 

desses eixos com outras áreas do conhecimento. 

 Sobre o funcionamento de políticas públicas voltadas para a seleção e 

distribuição de obras didáticas, nos relata Mello (2009): 

(…) a política de aquisição de livros didáticos para a 
alfabetização de jovens e adultos se concretiza através da 
execução de tarefas partilhadas por diferentes agentes 
envolvidos no processo. O FNDE, por exemplo, realiza a 
avaliação técnica das obras didáticas, a SECAD é 
responsável pela avaliação pedagógica e os parceiros do 
programa Brasil Alfabetizado efetuam a escolha das obras. 
Descentralização e partilha de responsabilidades 
caracterizam, portanto, a política de livros didáticos do MEC 
para a alfabetização de jovens e adultos, características que 
se estendem para os demais programas de livros didáticos. 
(p.18). 
 

 Como forma de ampliar e consolidar tais políticas, a SECAD 

disponibilizou, nos últimos meses de 2010 para as escolas públicas brasileiras, 

o primeiro “Guia do Livro Didático para a EJA”, como parte das ações do 

PNLD-EJA para os dois segmentos do ensino fundamental (BRASIL, 2010a). 

Entretanto, como argumenta Mello (2009), a carência de parâmetros gerais 

para a escolha de materiais didáticos para EJA aumenta a complexidade do 

tema e a importância na produção de documentos norteadores24. Afinal, como 

contemplar as diferentes situações de EJA existentes em função dos públicos 

diferenciados e das diferenciadas formas de oferta existentes? Na tentativa de 

indicar algumas possíveis respostas e na busca por uma avaliação e seleção 

de obras didáticas de qualidade que procurem adequar-se às diferentes 

características do alunado de EJA, o edital do PNLD-EJA (BRASIL 2009b) 

destacou o pioneirismo da ação e a vontade de superar antigos problemas: 

Esta iniciativa reveste-se de importância especial, pois 
representa a primeira ocasião em que Coleções Didáticas 
destinadas à EJA serão objeto de uma chamada pública 
para participarem de um processo de avaliação sistemática. 
(...) Com esta iniciativa o Ministério da Educação busca 
fomentar a produção de obras didáticas que superem o 
quadro atual das produções existentes caracterizadas, por 

                                                           
24

Na condução dessas reflexões, é apresentado um documento elaborado pela UNESCO em 2005 que 

destaca as características essenciais para que os materiais didáticos possam contribuir para uma educação 

de qualidade. Intitulado “Stratégie globale d´élaboration des manuels scolaires et materiel didactique”, 

este documento indica a promoção da melhoria da qualidade dos materiais de acordo com as pesquisas 

sobre uma educação de qualidade em matéria de conteúdo e apresentação dos manuais escolares, além de 

auxiliar a elaboração de políticas públicas que assegurem de forma contínua o fornecimento durável de 

materiais didáticos. 
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vezes, por mera redução de conteúdos da educação básica 
regular, baixa qualidade do projeto gráfico-editorial, e, de 
modo geral, por propostas inadequadas sob a perspectiva 
didático-pedagógica, pois alheias às diretrizes educacionais 
formuladas para EJA. (p.29). 

 

 O processo avaliativo das obras didáticas envolveu aproximadamente 

140 profissionais, em um trabalho sobre 65 coleções, sendo 25 de 

alfabetização; 16 do primeiro segmento; 10 do segundo segmento do ensino 

fundamental e 14 regionais. Desse total de obras avaliadas, 44 foram 

excluídas, quer por apresentar erros conceituais quer simplesmente por 

apresentar inadequações ao ensino em EJA, e 21 foram aprovadas. 

Analisaremos na próxima seção os parâmetros de avaliação em matemática 

utilizados neste projeto.  

 De acordo com o Guia do PNLD-EJA (BRASIL, 2010a), a decisão 

política do estado brasileiro de assumir a EJA como uma modalidade 

específica de ensino “tem sido fundamental para a inclusão de muitas pessoas 

que, historicamente, têm sido excluídas do sistema educacional” (p. 23), e que, 

conforme orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de 

Jovens e Adultos, não devemos entender essa inclusão apenas como uma 

reparação relativa ao acesso à escola, mas também como forma de propiciar 

possibilidades de caminhos efetivos para novas e melhores inserções na 

sociedade e no mercado de trabalho. 

 Embora possamos fazer leituras bastante animadoras desses diversos 

documentos e projetos apresentados nessa seção, e embora muitos deles 

tenham frutificado ações que nos pareçam bastante promissoras, não podemos 

nos esquecer de que tais projetos ainda estão longe de acabar de vez com os 

inaceitáveis números que nos são apresentados em estatísticas sobre o 

contingente de brasileiros que ainda estão distante de nossas escolas. Acabar 

com essa imensa exclusão é ainda hoje um grande desafio que a sucessão de 

omissões e erros históricos moldou em nosso país e que por muito tempo 

diminuiu a dignidade de muitos brasileiros. 
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1.5 UM OLHAR DA MATEMÁTICA PARA A EJA 

 

 Nesta seção retomamos alguns dos documentos e projetos 

apresentados na seção anterior, centrando o foco desta vez sobre as 

orientações e diretrizes na área de matemática contidas neles. Nosso ponto de 

partida é a Proposta Curricular para o Ensino Fundamental da EJA, que, 

conforme comentamos, apresentou orientações para a implementação de 

propostas educacionais atentas às especificidades do alunado dessa 

modalidade de ensino. Nesse e em outros importantes documentos relativos ao 

estabelecimento da relação entre a matemática e a EJA, são perceptíveis as 

recomendações influenciadas em grande medida pelas experiências anteriores 

de educação dos movimentos populares (FONSECA, 2007), tais como a 

flexibilização nas exigências de padronização na expressão dos procedimentos 

matemáticos e a atenção investigativa sobre a produção dos estudantes, seja 

esta oral ou escrita. A percepção dos autores desse documento sobre o 

envolvimento dos estudantes de EJA com a área de matemática é relatada da 

seguinte forma: 

Com relação ao ensino de Matemática para jovens e 
adultos, a questão pedagógica mais instigante é o fato de 
que eles quase sempre, independentemente do ensino 
sistemático, desenvolvem procedimentos próprios de 
resolução de problemas envolvendo quantificações e 
cálculos. Há jovens e adultos analfabetos capazes de fazer 
cálculos bastante complexos, ainda que não saibam como 
representá-los por escrito na forma convencional, ou ainda 
que não saibam sequer explicar como chegaram ao 
resultado, e pesquisas foram feitas para investigar a 
natureza desses conhecimentos e o seu alcance. O desafio, 
ainda pouco equacionado, é como relacioná-los 
significativamente com a aprendizagem das representações 
numéricas e dos algoritmos ensinados na escola. (BRASIL, 
2001, p.35). 
 

 A ideia predominante no documento é a de que o saber matemático 

torna-se cada vez mais necessário no mundo atual, caracterizado pela 

evolução rápida de tecnologias e meios de informação baseados em dados 

quantitativos e espaciais em suas diferentes representações. Essa evolução 

acaba por tornar mais complexo o mundo do trabalho, exigindo que as escolas 

estejam atentas para a formação de pessoas que saibam assimilar 

rapidamente as informações e resolvam problemas utilizando processos de 
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pensamento cada vez mais elaborados. No ensino fundamental, por exemplo, 

as atividades matemáticas devem estar orientadas para integrar 

equilibradamente seu papel formativo (o desenvolvimento de capacidades 

intelectuais fundamentais para a estruturação do pensamento e do raciocínio 

lógico) e o seu papel funcional (as aplicações na vida prática e na resolução de 

problemas de diversos campos de atividade). Nesse processo, o documento 

destaca que o simples domínio da contagem e de técnicas de cálculo não 

contempla todas essas funções, intimamente relacionadas às exigências 

econômicas e sociais do mundo moderno. 

 O documento também ressalta a importância de que o ponto de 

partida do processo de ensino aprendizagem da matemática na EJA, em 

especial, deva ter como base os conhecimentos prévios dos estudantes. Tais 

conhecimentos vistos muitas vezes de forma equivocada como obstáculos à 

aprendizagem devem servir de estímulo para despertar a vontade de 

aprofundamento e análise dos alunos, promovendo uma mediação entre o 

conhecimento informal trazido por esses jovens e adultos e o conhecimento 

sistematizado ou conhecimento escolar. Sobre o processo cognitivo desses 

estudantes, analisa que os adultos não escolarizados aprendem muito através 

da comunicação oral, daí a importância em abrir espaços de diálogo para 

oportunizar falar das relações matemáticas utilizadas nas resoluções das 

atividades propostas, assim como as do seu cotidiano, e até de lhes incentivar 

a explicar suas ideias antes de representá-las no papel.  

A interação com a “fala” de seus colegas ajuda-os a 
construir conhecimento, a aprender outras formas de pensar 
sobre um determinado problema, a clarificar seu próprio 
processo de raciocínio. Devemos também estimulá-los a 
produzir registros gráficos e mesmo a “escrever sobre 
matemática”, por exemplo, descrevendo a solução de um 
problema. O professor pode facilitar esse processo 
formulando perguntas que levem os educandos a investigar 
e a expor seus pontos de vista, estimulando-os a produzirem 
seus próprios registros, a partir dos quais serão buscadas as 
relações com as representações formais e com as escritas 
simbólicas. (BRASIL, 2001, p.103). 

 
 Uma metodologia possível para o desenvolvimento desse processo, 

de acordo com os pesquisadores/autores do documento, é utilizar situações do 

cotidiano desses alunos que envolvam noções e notações matemáticas para a 

análise e compreensão de conhecimentos mais abstratos, buscando atender às 
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necessidades dos jovens e adultos, e atentando para a utilização de materiais 

adequados, para a importância da seleção de conteúdos e estratégias de 

ensino, e para a indicação de conteúdos e objetivos didáticos nos diferentes 

blocos de conhecimento matemático. 

 No ano seguinte ao lançamento desse documento, o MEC lança a 

“Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos: segundo segmento 

do ensino fundamental” (BRASIL, 2002a)25. Nesse documento encontramos 

uma extensa pesquisa organizada com o intuito de obter dados para delinear 

as características dos alunos e professores da EJA. Desses dados, 

destacamos um em especial, o fato que, dentre os professores consultados26 

nessa pesquisa, 60% terem indicado a disciplina de matemática como a mais 

difícil de lecionar, ou seja, aquela em que se sentem menos confortável.  

Embora grande parte dos professores considere muito 
relevante a resolução de problemas em diferentes campos 
numéricos, muitos trabalham apenas com as operações, e 
poucos com resolução de problemas. Nota-se que os 
problemas não têm desempenhado seu verdadeiro papel no 
ensino de Matemática, pois, no geral, são utilizados apenas 
como forma de aplicação de conhecimentos adquiridos 
anteriormente. A prática mais frequente é ensinar um 
conceito, procedimento ou técnica e depois apresentar um 
problema para analisar se os alunos são capazes de 
empregar o que lhes foi ensinado. Nesse caso, a concepção 
subjacente de ensino e aprendizagem é de que o aluno 
aprende por reprodução e imitação. (p.72). 
 

 Esses e outros dados permitiram aos autores do documento elaborar 

análises sobre esses profissionais que atuam em EJA, tais como o uso 

predominante de metodologias que privilegiam algoritmos, pouco uso da 

resolução de problemas e o entendimento de que o estudo de geometria e 

tratamento da informação não merecem tanta importância quanto os demais 

                                                           
25

 Em suas primeiras páginas, este documento faz referências à 5a Conferência Internacional sobre 

Educação de Jovens e Adultos (Confitea), realizada em 1997 em Hamburgo, Alemanha. A importância do 

evento pode ser observada por ter entre seus objetivos a concepção de compromissos regionais para a 

implementação de modelos educacionais que se desenvolvam ao longo da vida e que visem facilitar a 

participação de todos no desenvolvimento sustentável e equitativo, de “promover uma cultura de paz 

baseada na liberdade, justiça e respeito mútuo e de construir uma relação sinérgica entre educação formal 

e não-formal” (BRASIL, 2002a, p.19). Para a constituição de fatores estratégicos para a formação dos 

cidadãos de uma sociedade mais justa, foram propostos, a partir dessa conferência, quatro pilares 

educativos: aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver. 
26

 De acordo com o documento, o perfil dos professores que atuam em EJA foi elaborado a partir da 

tabulação de questionários respondidos por professores de diversas disciplinas, com preponderância para 

os de Língua Portuguesa e Matemática, pelo fato de possuírem maior carga horária, em comparação com 

as demais disciplinas, das diferentes regiões brasileiras, sendo 12% do Nordeste, 38% do Norte, 18% do 

Centro-Oeste, 14% do Sudeste e 18% do Sul. 
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blocos de conhecimentos matemáticos. De uma forma geral, um dos maiores 

problemas para que o trabalho em matemática fosse mais eficaz, foi apontado 

como sendo o (pouco) tempo disponível para desenvolver as tarefas. Isso 

gerava, de acordo com os professores consultados, uma verdadeira tensão 

entre desenvolver os conteúdos de forma simplificada, e empobrecida, e 

proporcionar aprofundamentos sobre os conhecimentos desenvolvidos.   

 Um destaque especial é dado ao processo de acolhimento desse 

estudante como forma de facilitação de sua permanência na escola, um 

compromisso político com a educação que pode ser manifestado em várias 

medidas concretas, dentre elas, o conhecimento por parte dos profissionais 

envolvidos a respeito da realidade de seus alunos e a promoção da sala de 

aula como um espaço dialógico. Nessa perspectiva, a aprendizagem do aluno 

de EJA é “alimentada por uma prática pedagógica que garanta condições para 

que prevaleça uma atitude positiva diante dos estudos” (BRASIL, 2002, p.88), e 

que considere a situação real deste aluno, dando sentido e plenitude humana à 

sua existência e propondo análises críticas para resoluções de problemas de 

seu dia a dia e também para sua atuação mais ampla na sociedade.  

 Com relação às concepções de conhecimento que envolvem os cursos 

de EJA, essa Proposta Curricular destaca alguns mitos que permeiam a 

relação de ensino aprendizagem na matemática (e de outras áreas), como a da 

acumulação do saber27, ou ainda da linearidade, em que de forma análoga à 

construção de uma parede de tijolos, a educação precisa desenvolver a “base” 

para desencadear de forma hierarquizada, e em modelo de pré-requisitos, 

conhecimentos organizados do mais fácil para o mais complexo. 

 Sobre a concepção de avaliação proposta para a EJA, é indicada a de 

caráter formativo, que deve considerar a aprendizagem como “um amplo 

processo, em que o aluno reestrutura seu conhecimento por meio das 

atividades que lhe são propostas” (ibid., p.107). Dentre outras características 

desse modelo avaliativo, destacamos um que se aplica fortemente na área de 

educação matemática, a interpretação dos erros dos alunos como 

manifestações de um processo em construção e não apenas como deficiências 

                                                           
27

 Nessa concepção o conhecimento é tido como um bem que pode ser passado de uma pessoa para outra, 

quase em contraposição à possibilidade de ele poder ser construído individualmente ou socialmente. 
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pessoais28. Essa concepção sobre o processo avaliativo pressupõe uma 

compreensão da avaliação integrada em um processo permanente de 

aprendizagem, e não apenas em momentos específicos de provas e testes. E 

mais do que isso, ela significa o rompimento com a ideia de que o resultado 

desses instrumentos de avaliação indica simplesmente o fracasso dos alunos, 

quando na realidade os instrumentos podem ser os próprios responsáveis por 

esses resultados ruins. 

 O Volume 3 dessa obra é direcionado às disciplinas de Matemática, 

Ciências, Arte e Educação Física para a modalidade de EJA (BRASIL, 2002b). 

Na parte de Matemática, são destacadas importantes orientações de como o 

desenvolvimento dos conhecimentos dessa área podem propiciar boas 

contribuições para a formação do estudante jovem e adulto, de preferência não 

estando baseado na simples memorização de regras ou centrado em 

conteúdos pouco significativos, mas sim estimulando a sua criatividade, a 

iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia. 

Na educação de jovens e adultos, a atividade matemática 
deve integrar, de forma equilibrada, dois papeis 
indissociáveis: 
• formativo, voltado ao desenvolvimento de capacidades 
intelectuais para a estruturação do pensamento; 
• funcional, dirigido à aplicação dessas capacidades na vida 
prática e à resolução de problemas nas diferentes áreas de 
conhecimento. (p.12). 
 

 Os autores desse documento citam o fato de que, pela ideia comum 

(entre professores e alunos) de ser a matemática a disciplina mais difícil de ser 

aprendida, isso acaba por lhe atribuir uma grande parte pelo fracasso escolar e 

se tornar um filtro social que seleciona aqueles estudantes que terão maiores 

oportunidades de avançar nos estudos. Dessa forma, é desenvolvido um 

processo de exclusão que aumenta o distanciamento e a rejeição a essa 

disciplina, passando a ser vista por muitos como inacessível. Outros problemas 

associados à matemática são destacados, como as dificuldades relacionadas à 

formação de professores em matemática que atuam em EJA, a falta de 

                                                           
28

 É importante que o professor considere que o processo de avaliação não seja responsabilidade apenas 

sua, e que ela se concebe como uma construção pessoal do sujeito que aprende, como pelo contexto social 

em que ela se desenvolve. Nesse entendimento, a autonomia dos alunos é promovida quando o professor 

compartilha com eles o “controle e a responsabilidade sobre suas aprendizagens, mediante estratégias e 

instrumentos de auto-avaliação que propiciem a construção de um sistema pessoal para regular seus 

processos de aprendizagem” (BRASIL, 2002a, p.110). 
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políticas públicas que deem conta da formação de novos profissionais e 

problemas relacionados aos materiais didáticos disponíveis, que até então 

eram quase sempre adaptações simplificadas de materiais destinados ao 

trabalho pedagógico com crianças. 

 Com relação aos objetivos e conteúdos a serem trabalhados em 

matemática para o segundo segmento do ensino fundamental, são destacadas, 

em linhas gerais, a importância do desenvolvimento de conceitos e 

procedimentos relativos ao “pensamento numérico, geométrico, algébrico, à 

competência métrica, ao raciocínio que envolva proporcionalidade, assim como 

o raciocínio combinatório, estatístico e probabilístico” (BRASIL, 2002b, p.20).  

Importante destacarmos neste ponto as observações a respeito de uma visão 

preconceituosa sobre os alunos de EJA, que faz com que, no momento de 

seleção de conteúdos em matemática, assim como no trabalho didático da sala 

de aula, alguns tópicos sejam suprimidos, abreviados ou bastante resumidos 

sob a alegação de não possuírem aplicabilidades práticas ou não fazerem 

parte da realidade dos alunos. Dentre outros conteúdos que sofrem essas 

abreviações ou até mesmo omissões, destacam-se os relacionados à 

geometria, aos de grandezas e medidas e também os de tratamento da 

informação. 

Ainda na análise do Volume 3 da Proposta Curricular, encontramos, 

dentre as diversas sugestões de recursos didáticos a serem utilizados nas 

aulas de matemática da EJA, o uso de resolução de problemas, a análise 

crítica da história da matemática, a utilização de novas tecnologias de 

informação e comunicação, jogos e análises de textos de jornais. Salienta que 

é possível, e fundamental, que o trabalho educacional privilegie o 

estabelecimento de relações entre os diferentes conteúdos matemáticos, e os 

de outras disciplinas, dando destaque para a utilização de “sequências de 

atividades” e “projetos de trabalho”, que se apresentam como bons recursos 

para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, possibilitando incursões 

em outras áreas do conhecimento. Além disso, podem colaborar para a 

“constituição de uma organização curricular em rede, em contraposição à 

organização linear tão cristalizada no ensino de Matemática, permitindo 

conexões de várias naturezas” (BRASIL, 2002b, p.64). 
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 Como comentamos na seção anterior, na busca de suprir a carência 

de materiais direcionados às especificidades dos alunos da EJA, o MEC lança 

em 2008 o “Guia do Programa do Livro Didático para Alfabetização de Jovens 

e Adultos” (Brasil, 2008b), onde são apresentados os livros selecionados de 

língua portuguesa e matemática. Desse Guia destacamos as análises sobre a 

busca da equipe de professores/selecionadores de obras que não fossem 

apenas simplificações de outras obras desenvolvidas para o ensino de 

crianças. Nessa perspectiva, as produções didáticas deveriam considerar que 

os alunos jovens e adultos vivem um cotidiano rico em conhecimentos 

matemáticos, e que, portanto, são capazes de reconhecer a potencialidade 

desses conhecimentos e perceber a importância em inscrevê-los em um 

conjunto mais sistematizado e amplo de saberes. Deveriam considerar 

também, entre outros aspectos, que esse estudante vivencia ricos 

conhecimentos matemáticos e acaba por ter contato também com relações e 

propriedades relativos a esses conceitos. 

A discussão em sala de aula desses aspectos pode 
propiciar o reconhecimento, por parte do alfabetizando, de 
que ele já desenvolveu rico conhecimento matemático, mas 
que, na turma, pode aprender ainda mais sobre como lidar 
matematicamente com o mundo físico e social que o cerca. 
Deve-se considerar, também, que a Matemática é 
desenvolvida fora do ambiente de aprendizagem com 
diferentes particularidades por distintos grupos sociais. É 
necessário reconhecer que, em atividades profissionais, 
sociais e culturais diversas, desenvolvem-se formas de 
pensar e fazer matemática diferenciadas, mas que possuem 
elementos comuns, tornando essa Matemática mais ampla e 
universalizada. (BRASIL, 2008b, p.13). 

 

Nessa seleção dos livros de matemática buscou-se a garantia de 

metodologias direcionadas aos alunos de EJA, que promovessem a exploração 

e articulação adequada dos diferentes registros de representação de objetos 

matemáticos, problematizando os conceitos a serem trabalhados, estimulando 

a verificação dos conhecimentos prévios e analisando a aplicação de soluções 

próprias em diversas situações internas ou não à matemática. Além disso, que 

abrissem espaços para a incorporação de algumas tendências atuais da área 

de Educação Matemática e a articulação dos conhecimentos matemáticos com 

outros campos disciplinares e com experiências do cotidiano. 



57 

 

Uma apresentação articulada e reflexiva dos conteúdos pode facilitar a 

vivência de situações em sala de aula que envolvem observação, 

problematização, experimentação, interpretação e discussão de resultados. 

Nesse campo de atuação, as atividades propostas nas obras didáticas 

poderiam envolver desde reflexões sobre o salário mínimo até a interpretação 

de bulas de remédios, passando sobre as discussões do desmatamento de 

florestas às pesquisas desenvolvidas em períodos de campanha política. 

 Dois anos depois, em 2010, esse projeto já se mostra ampliado, 

passando a abarcar outras séries da EJA, além da alfabetização. Sua 

denominação passa a ser Programa Nacional do Livro Didático (BRASIL, 

2010a), e seu objetivo é, em resumo, oferecer obras didáticas de qualidade 

para as escolas públicas que oferecem a modalidade EJA, reconhecendo-a e 

valorizando-a como uma modalidade específica de ensino. Nessa perspectiva, 

os livros de matemática, deveriam desempenhar um papel duplo: o papel de 

assegurar a concepção e proposta pedagógica adequada aos alunos da EJA, 

garantindo a veiculação de conceitos matemáticos isentos de erros e fornecer 

ao educador subsídios para o aprimoramento de suas práticas pedagógicas; e 

também o papel social, que contribua para a formação da cidadania do 

estudante e incentive a sua autonomia, pensamento e liberdade de expressão 

e participação, dentro e fora do ambiente escolar. 

 Nesse Programa, para que fossem aprovadas na área de 

matemática29, as obras didáticas deveriam abordar os conteúdos relativos às 

séries indicadas, dos quatro blocos de conhecimento (números e operações, 

espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação), de 

preferência de forma equilibrada e integrada, buscando demonstrar o 

dialogismo e a complementaridade existente entre eles. Foi analisada pelos 

professores/avaliadores a adequada exploração dos diferentes tipos de 

pensamentos matemáticos (numérico, algébrico, geométrico, métrico e 

probabilístico), a articulação dos diferentes registros de representações dos 

objetos matemáticos, a apresentação dos diferentes significados dos conceitos 

matemáticos, de forma a incentivar os alunos a problematizá-los e a perceber 

sua aplicação em situações que envolvem a matemática, e a outros campos 

                                                           
29

 Destacamos que tivemos contato com as concepções avaliativas sobre as obras didáticas em destaque 

por meio de nossa participação em 2010 como professor avaliador do PNLD EJA na área de matemática. 
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disciplinares. Foi desejável também a exploração de ideias intuitivas antes da 

sistematização de conceitos e procedimentos e a incorporação de tendências 

atuais da área de Educação Matemática. 

 Nessa perspectiva as coleções didáticas de matemática deveriam 

estar voltadas para a capacitação dos alunos da EJA para  

Usar com autonomia o raciocínio matemático, para a 
compreensão do mundo que nos cerca; raciocinar, fazer 
abstrações com base em situações concretas, generalizar, 
organizar e representar; planejar ações e projetar soluções 
para problemas novos, que exigem iniciativa e criatividade; 
resolver problemas, criando estratégias próprias para a sua 
resolução, ou utilizando estratégias convencionais, 
desenvolvendo a imaginação e a criatividade; compreender 
e transmitir ideias matemáticas, por escrito ou oralmente, 
desenvolvendo a capacidade de argumentação; estabelecer 
relações entre os campos da matemática e entre estes e 
outros campos do saber; relacionar conceitos e estratégias 
de diferentes campos matemáticos, sendo capaz de 
identificar diferentes formas ou abordagens para resolver 
problemas; interpretar matematicamente situações do dia a 
dia, e também do mundo tecnológico e científico; avaliar se 
resultados obtidos na solução de situações-problema são ou 
não razoáveis; fazer estimativas mentais de resultados ou 
cálculos aproximados; utilizar as novas tecnologias da 
informação e da comunicação. (BRASIL, 2009b, p.48). 

 

 Com relação aos procedimentos metodológicos da obras, foi buscada 

a articulação dos conteúdos matemáticos com as experiências de vida dos 

alunos, de forma a possibilitar-lhes experiências significativas, diversificadas e 

contextualizadas, atendendo às características de aprendizagem desses jovens 

e adultos, e considerado a sua rica diversidade cultural. Importante também o 

oferecimento de atividades que possibilitassem a esses alunos o alcance de 

níveis mais amplos de abstração e de generalização e que promovessem a 

ampliação de sua compreensão sobre a realidade social. Isso tudo envolto em 

roupagem e linguagem adequada, evitando infantilização, reducionismo e 

simplificação. 

 A ideia básica desse processo avaliativo e do próprio PNLD EJA é a 

de que as obras didáticas devem ser auxiliares ao educador de matemática na 

busca por melhores caminhos para sua prática pedagógica, caminhos esses 

bastante plurais, “posto que o universo de referências dos saberes desse 

educador não se esgota no restrito espaço da sala de aula ou nas orientações 
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transmitidas pela obra didática” (BRASIL, 2010a, p.20). Nessa perspectiva, a 

obra atua como uma das várias referências possíveis, visando estimular esse 

educador a buscar outras fontes e experiências, coerentes com as concepções 

pedagógicas postuladas para a EJA, contribuindo na organização das suas 

práticas educativas, para que tais práticas sejam mais autônomas.  
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CAPÍTULO 2 

A PESQUISA 
 
 
 
 Neste capítulo apresentamos considerações a respeito de nosso 

problema de pesquisa analisado a partir da elaboração do Estado da Arte da 

Educação Matemática na Educação de Jovens e Adultos, por meio dos artigos 

publicados em periódicos nacionais e internacionais30 pertencentes à Listagem 

Qualis da CAPES, no período de 2000 a 2010. 

 São feitas análises sobre a escolha do tema, seu desenvolvimento, suas 

delimitações de trabalho e a estruturação do processo metodológico de análise. 

Apresentamos também referenciais utilizados nesses processos e a verificação 

do reconhecimento do potencial do material bibliográfico para a ampla 

cobertura desejada sobre o tema e a compreensão possibilitada pela análise 

textual discursiva.  

 
 

2.1 PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA 
 
 

Ver não é apenas perceber um objeto, mas fundamentalmente 
interpretá-lo. O universo da percepção é um feixe de 
interpretação. Essa dialética entre perceber e interpretar é que 
potencializa o pensamento, a linguagem, a criatividade e a 
inteligência humana, lançando a pessoa na direção do 
conhecimento e facultando-lhe a permanência no conhecido 
como forma de iluminação daquilo que não podia ser visto. O que 
se conhece é somente aquilo que se traz à luz, e só o que se pode 
trazer à luz possibilita criar e recriar o mundo, a natureza e a si 
próprio. (GHEDIN e FRANCO, 2008, p.74). 

                                                           
30

 A opção por não restringir nossa pesquisa apenas aos periódicos nacionais é fruto da percepção de que 

também os internacionais são importantes veículos de divulgação de pesquisas realizadas em nosso país 

(e de parcerias de pesquisadores brasileiros com os de outros países). É fruto também da reflexão a 

respeito da importância de ampliarmos nossos entendimentos da EJA, por meio da inclusão em nossa 

seleção de pesquisas realizadas fora do Brasil, e por fim, das próprias dificuldades constatadas em 

classificar com exatidão os periódicos como nacionais ou internacionais, visto que o espaço da internet 

vêm acentuando esta dificuldade por derrubar algumas antigas delimitações, tais como a área de 

abrangência e local de produção destes periódicos. 
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 Como analisamos no capítulo anterior, a história da EJA nos mostra uma 

sucessão de omissões políticas que resultaram no afastamento de uma imensa 

quantidade de brasileiros das escolas, relegando-lhes o pertencimento a uma 

parcela social à margem da educação e das possibilidades de melhoria de vida 

que esta poderia lhes proporcionar. Nos últimos anos, no intuito de minimizar 

essa dívida histórica, diversos projetos desenvolvidos nas diferentes esferas de 

poder têm sido implementados, mas ainda não conseguiram lograr o fato de 

acabar de vez com os alarmantes índices de analfabetismo no país, ou pelo 

menos reduzi-los a ponto de poderem ser considerados como residuais. 

 Destacamos que, em nosso estudo, utilizaremos o conceito amplo de 

alfabetização na perspectiva do educando, proposto por Dellazzana, et. al 

(2008), que envolve o desenvolvimento das habilidades relativas às 

possibilidades de ler, escrever e compreender a língua nacional, dominar 

símbolos e operações matemáticas, conhecimentos básicos de ciências sociais 

e naturais e ter acesso aos meios de produção cultural. Dessa forma, ao 

citarmos alfabetização, estaremos nos referindo também à alfabetização 

matemática, que, de acordo com o Indicador Nacional de Alfabetismo 

Funcional (INAF), pode ser entendida como a capacidade de as pessoas 

mobilizarem seus conhecimentos para associar a quantificação, ordenação, 

orientação e também suas relações, operações e representações, aplicados à 

resolução de problemas similares àqueles com os quais elas se deparam 

cotidianamente (SOUZA e FONSECA, 2008).  

De uma forma geral, os projetos educacionais pretendem, pelo menos 

em suas descrições teóricas, além de proporcionar a alfabetização, promover 

uma educação de caráter permanente e direcionada para as especificidades 

dos jovens, adultos e idosos que retornam aos bancos escolares trazendo na 

bagagem seus desejos e receios. 

No conjunto de estudos estimulados a partir desses vários projetos, 

encontra-se o da Educação Matemática, que, sob diferentes enfoques e 

análises, vê-se diante da necessidade de encontrar caminhos e respostas para 

enfrentar as desafiadoras práticas pedagógicas que envolvem a EJA. Por isso, 

consideramos que seja necessária a ampliação dos espaços de diálogo sobre 
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o tema, assim como a propagação das pesquisas desenvolvidas nas 

academias... enfim, devido à percepção da atualidade, relevância e até certo 

ponto, urgência, que envolve o imbricamento entre a Educação Matemática e a 

EJA, optamos por tê-lo como foco central de nossa pesquisa. 

 

 A opção por trabalharmos com a produção que envolve a Educação 

Matemática voltada para a EJA, publicada no período de 2000 a 2010, em 

periódicos que façam parte da Listagem Qualis (CAPES-MEC), foi feita em 

função de buscar privilegiar a produção teórica que, por sua natureza, foi 

legitimada por bancas compostas por especialistas pertencentes aos quadros 

de avaliadores dos periódicos e que acabam por representar uma ampla e 

confiável fonte de dados a respeito do andamento e das conclusões de 

pesquisas, e por muitas vezes, do caráter inconcluso da relação 

ensino/aprendizagem, que, por suas especificidades e sua polissemia, 

requerem dos pesquisadores uma ampla visão e cobertura sobre os 

fenômenos e diversas vozes que a envolvem. 

 Embora reconheçamos que a pretensão de elaborar um estudo do tipo 

Estado da Arte é um grande desafio a ser desenvolvido solitariamente, fomos 

movidos a enfrentá-lo pela percepção da necessidade de verificar em que 

ponto nos encontramos hoje e poder contribuir para o avanço das pesquisas na 

área de Educação Matemática e EJA. Do ponto de vista da relevância social e 

acadêmica, buscamos em nosso estudo a construção de material que possa 

referenciar discussões sobre o tema, reflexões e também o redimensionamento 

teórico-prático de projetos políticos pedagógicos relacionados à EJA e, em 

especial, à área de Matemática. 

Tendo em vista essas e outras considerações, desenvolvemos nosso 

estudo no modelo de Estado da Arte, apresentando análises das publicações 

em periódicos constantes da listagem Qualis do MEC, na área de Ensino 

de Ciências e Matemática31, no período de 2000 a 2010, relacionados à 

                                                           
31

 De acordo com a SBEM, a Área de Ensino de Ciências e Matemática foi criada na CAPES em 

setembro de 2000, denominada também de Área 46. Desde então, foi sendo consolidada com o apoio das 

sociedades científicas de pesquisadores das áreas de Matemática, Física, Química, Biologia, Geologia, 

Saúde, Educação, Filosofia, Psicologia e áreas afins (SBEM, 2011). A Portaria da CAPES de número 83 

de 06 de junho de 2011 indicou a extinção dessa área, que passou desde então a compor uma nova área 

denominada de “Ensino”, que abrange todas as áreas de ensino, dos diversos campos de conhecimento. 

Este fato vem sendo duramente criticado por pesquisadores associados à extinta Área 46 (VILLANI e 
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Educação Matemática voltada para a EJA, na busca a responder a seguinte 

questão inicial: O que tem sido produzido e publicado sobre a Educação 

Matemática orientada para a Educação de Jovens e Adultos? 

 

 O sentimento que nos moveu a optar por um trabalho do tipo Estado da 

Arte, foi o de buscar conhecer o já construído sobre Educação Matemática 

para, a partir desse conhecimento, analisar possíveis pontos de convergência e 

divergência, lacunas, consequências sociais e políticas, contribuições, 

divergências, generalizações e perspectivas para os futuros tempos. 

 
 
 

2.2 PROCESSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

2.2.1 A PESQUISA NO MODELO DO ESTADO DA ARTE E A 

LISTAGEM QUALIS DA CAPES 

 

 O trabalho de analisar e discutir a produção acadêmica de uma 

determinada área do conhecimento num dado período é um desafio tomado 

por pesquisadores e grupos de pesquisa que, movidos pela percepção do não 

conhecimento acerca da totalidade da produção dessa área, se aventuram a 

catalogar as suas diferentes dimensões e aspectos por meio do rastreamento 

de pesquisas, publicações, ou outras formas. Em geral, faz parte dos estudos 

acadêmicos, apresentando-se de forma introdutória e resumida, mas algumas 

pesquisas tomam esse mapeamento reflexivo como sua metodologia e foco 

exclusivos. Nesses casos, o problema de pesquisa refere-se diretamente ao 

buscar cobrir uma gama de fenômenos de forma muito mais ampla do que 

aqueles que o pesquisador poderia conhecer diretamente, sendo possível 

dessa forma ter contato com a produção desenvolvida nos diversos centros 

universitários e extrauniversitários, nas diferentes regiões que compõem o 

vasto território de nosso país e até mesmo fora dele. 

                                                                                                                                                                          
MATTOS, 2011), que expressam as insatisfações a respeito da falta de diálogo da CAPES com os 

pesquisadores e entidades representativas na tomada de decisões. 
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 As pesquisas desenvolvidas sob esses aspectos são denominadas em 

geral de “Estado da Arte” ou “Estado do Conhecimento” por se tratar “de um 

instrumento que busca a compreensão do conhecimento sobre determinado 

tema, em um período de tempo específico e, consequentemente, sua 

sistematização e análise” (TEIXEIRA, 2006, p.60). Mas podem receber outras 

denominações, tais como “Síntese Integrativa” (ANDRÉ, 2002), “Trabalhos 

Inventariantes” (SOARES e MACIEL, 2000) ou “Pesquisas que estudam 

pesquisas” (SLONGO, 2004). 

 Laranjeira (2003) nos adverte que a expressão rebuscada “Estado da 

Arte” é ainda pouco compreendida em nosso país, tendo-nos sido impingida 

como uma cópia de uma denominação de uma modalidade de pesquisa 

estruturada no meio acadêmico dos Estados Unidos (State of the art) que visa 

diagnosticar algo ou uma determinada área de conhecimento. Para esse autor, 

significa trazer a público indicativos de mapeamento de questões problemáticas 

da realidade concreta, seja para a demonstração de sua importância, seja para 

a percepção do pouco caso que lhe fazem. 

 Para D’Ambrósio (1993), o Estado da Arte é equivalente a um trabalho 

de uma “Comissão de Programa de Congresso”, que trabalha procurando 

analisar, na literatura, os pontos que têm recebido maior atenção dos 

pesquisadores da área e que, portanto têm sido seus maiores propulsores. 

 Luna (2007) descreve o objetivo de pesquisadores que optam por 

trabalhos elaborados sob a metodologia do estado da arte da seguinte 

maneira: 

descrever o estado atual de uma dada área de pesquisa: o 
que já se sabe, quais as principais lacunas, onde se 
encontram os principais entraves teóricos e/ou 
metodológicos. Entre as muitas razões que tornam 
importantes estudos com esse objetivo, deve-se lembrar que 
eles constituem uma excelente fonte de atualização para 
pesquisadores fora da área na qual se realiza o estudo, na 
medida em que condensam os pontos importantes do 
problema em questão. (p.82). 

 

 A percepção da ampliação de enfoques e perspectivas sob os quais um 

determinado fenômeno é estudado requer um amplo inventário da produção 

acadêmica e científica, para que à luz de categorias e/ou temas previamente 

selecionados o pesquisador possa identificar em cada uma das produções, ou 
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no conjunto delas, as diferentes vertentes utilizadas para analisar o fenômeno. 

Soares e Maciel (2000) justificam a relevância de trabalhos inventariantes da 

seguinte forma: 

As pesquisas de caráter bibliográfico, com o objetivo de 
inventariar e sistematizar a produção em determinada área 
do conhecimento (...) são, sem dúvida, de grande 
importância, pois pesquisas desse tipo é que podem 
conduzir à plena compreensão do estado atingido pelo 
conhecimento a respeito de determinado tema, sua 
amplitude, tendências teóricas, vertentes metodológicas. 
Essa compreensão do estado do conhecimento sobre um 
tema, em determinado momento, é necessária no processo 
de evolução da ciência, a fim de que se ordene 
periodicamente o conjunto de informações e resultados já 
obtidos, ordenação que permita a indicação das 
possibilidades de integração de diferentes perspectivas, 
aparentemente autônomas, a identificação de duplicações 
ou contradições e a determinação de lacunas ou vieses. 
(p.3). 
 

 Essas possibilidades de contribuição com a organização e análise na 

definição de um campo ou uma área, são destacadas também por Romanowski 

e Ens (2006), que analisam a importância de pesquisas desse tipo em nossa 

contemporaneidade marcada por intensas mudanças associadas aos avanços 

crescentes da ciência e da tecnologia. Nessa perspectiva, o Estado da Arte 

pode significar importante contribuição na constituição do campo teórico de 

uma área do conhecimento, pois procuram identificar os aportes significativos 

da construção da teoria e prática pedagógica e podem apontar as restrições 

sobre o campo em que se move a pesquisa e as experiências inovadoras como 

alternativas para solução de problemas. Tais análises possibilitam o exame das 

ênfases e tendências aos temas abordados nas pesquisas de uma área, seus 

principais referenciais teóricos que subsidiaram as investigações, a relação 

entre o pesquisador e a prática pedagógica, as contribuições dessas pesquisas 

para mudanças e inovações dessas práticas pedagógicas, assim como suas 

limitações e possíveis conclusões. 

De acordo com Haddad (2000), os estudos do tipo Estado da Arte 

permitem ao pesquisador, após definir um período de tempo, sistematizar um 

determinado campo de conhecimento, reconhecer os principais resultados das 

investigações, além de “identificar temáticas e abordagens dominantes e 

emergentes, bem como lacunas e campos inexplorados abertos à pesquisa 
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futura” (p.4). Com base nesses pressupostos, este autor coordenou e publicou 

em 2000 a pesquisa denominada de “Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

(1986-1998)”. Tal pesquisa compõe junto a outras, um conjunto de uma série 

organizada pelo INEP32, todas apresentando o estado da arte de determinada 

área da Educação. Dentre elas, destacamos: “Juventude e escolarização 

(1980-1998)”, coordenado por Marília P. Sposito, publicado em 2002; 

“Formação de professores no Brasil (1990-1998)”, organizado por Marli E.D.A. 

de André, publicado em 2002; “Políticas e gestão na educação (1991-1997)”, 

organizado por Lauro C. Wittmann e Regina V. Gracindo, publicado em 2001, e 

“Educação superior em periódicos nacionais (1968-1995)”, organizado por 

Marília C. Morosini, publicado em 2001. 

 Além da série de trabalhos elencados acima, poderíamos citar outros 

que têm despontado no cenário nacional e que se intitulam Estado da Arte. 

Como por exemplo, “O Estado da Arte: a concepção de avaliação educacional 

veiculada na produção acadêmica do programa de pós-graduação em 

Educação: Currículo (1975-2000)” de Célia R. Teixeira (2006)33, “Estado da 

Arte da área de Educação & Comunicação em periódicos brasileiros” de Sônia 

C. Vermelho e Graciela I.P. Abreu (2005)34, e ainda, a produção de Ubiratan 

D’Ambrósio “Educação Matemática: uma visão do Estado da Arte”(1993)35. 

 Consideramos que com o perceptível avanço no desenvolvimento das 

novas tecnologias e em especial a crescente difusão de informações propiciada 

pela internet, esse tipo de pesquisa tenha sido facilitada, visto que cada vez 

mais as universidades e outras entidades ligadas de alguma forma às 

pesquisas científicas estão optando por disponibilizar seus bancos de dados no 

ciberespaço36. Essa sistematização de dados acaba por possibilitar de forma 

significativa que o pesquisador atue de forma mais abrangente, o que significa 

poder ampliar consideravelmente o universo a ser pesquisado, incluindo aí o 

período, quantidade de publicações, etc. Muitos desses bancos de dados já 

permitem ao pesquisador fazer buscas por palavras-chave, assuntos, autores 

                                                           
32

 As pesquisas estão disponíveis na página do INEP: “Série o estado do conhecimento”. Endereço: 

http://www.publicacoes.inep.gov.br/resultados.asp?cat=12&subcat=30#. Acesso em 08 de maio de 2011. 
33

 Publicado nos Cadernos de Pós-Graduação, v.5, p.59-66, 2006. 
34

 Publicado no periódico Educação e Sociedade, v.26, n.93, p.1413-1434, 2005. 
35

 Publicado no periódico Pro-posições, v.4, n.1, 1993. 
36

 De acordo com Lévy (2008), o ciberespaço é a interconexão dos computadores do planeta. Tende a 

tornar-se a maior infraestrutura da produção, da gestão e da transação econômica. Em breve, constituirá o 

principal equipamento coletivo internacional da memória, do pensamento e da comunicação. 
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ou por publicações. Dessa forma, a necessidade de grandes deslocamentos 

geográficos é suprimida para dar lugar ao contato quase imediato com os 

trabalhos oriundos de diversas regiões, com seus diferentes matizes e olhares 

sobre um determinado tema, e ao mesmo tempo agilizar o processo de análise 

de um número considerável deles. 

 Sob tais considerações, e buscando compreender as formas de Estado 

da Arte que têm sido desenvolvidas em nosso país, efetuamos uma busca via 

internet no Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES)37, por meio das expressões “Estado da Arte” e 

“Estado do Conhecimento”, e contabilizamos um total de 1260 produções, entre 

dissertações de mestrado e teses de doutorado que apresentaram tais 

expressões em seus títulos, nas palavras-chave ou no resumo, no período 

compreendido entre 1987 a 201038. A Tabela 1 a seguir nos apresenta as 

informações quantitativas provenientes dessa consulta. 

 

 

TABELA 1 

Resultado da consulta ao Banco de Teses da CAPES a respeito da quantidade 
de produções realizadas no período de 1987 a 2010, relativas ao “Estado da 

Arte” ou “Estado do Conhecimento”.  
Nível expressão pesquisada  

Total de 
 pesquisas 
encontradas 

Total de 
pesquisas 
relativas à 

área de 
Educação 

Estado do 
Conhecimento 

Estado da 
Arte 

Doutorado 27 307 334 10 

Mestrado 53 873 926 58 

Total 1260 68 

    Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados. 

 

 

Importante destacar alguns pontos que nos proporcionam uma visão 

geral a respeito dessas produções destacadas na Tabela 1: 

                                                           
37

 Banco de Teses da CAPES - Endereço na internet: < http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/Teses.do>. 

Acesso em 28.04.2012. 
38

 Esse período refere-se ao disponibilizado pelo Banco de Teses, que até a data de 28 de abril de 2012, 

nosso último acesso, ainda não havia disponibilizado as produções de 2011 e 2012. 
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1) embora tenhamos encontrado essa quantidade significativa de produções 

(1260), verificamos que somente cerca de 5% (68) relacionam-se diretamente à 

área de Educação; 

2) um número ainda mais reduzido foi encontrado ao selecionarmos as 

pesquisas relacionadas à Educação Matemática: 0,9% (11), sendo todas 

dissertações de mestrado39; 

3) dentre o total de 1260 produções encontradas, apenas 0,2% (2 dissertações 

de Mestrado) eram relacionadas ao tema EJA40, e não foram encontradas 

produções (dissertações ou teses) que apresentassem estudos envolvendo 

diretamente a Educação Matemática na EJA, foco de nosso estudo. 

 

                                                           
39

 As produções encontradas foram as seguintes: 

ARDENGUI, Marcos José. Ensino aprendizagem do conceito de função: pesquisas realizadas no período 

de1970 a 2005 no Brasil. 1v., 182p. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, SP, 2008. 

CELESTINO, Marcos Roberto. Ensino-aprendizagem da álgebra linear: as pesquisas brasileiras na 

década de 90.1v., 123p. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, 

2000. 

CONRADO, Andreia Lunkes. A pesquisa brasileira em etnomatemática: desenvolvimento, perspecticas, 

desafios. 1v., 150p. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, SP, 2005. 

JUNHO, Benedito Afonso Pinto. Panorama das dissertações de Educação Matemática sobre o Ensino 

Superior da PUC-SP de 1994 a 2000. 1v., 155p. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, SP, 2003. 

MELO, Marisol Vieira. Três décadas de pesquisa em Educação Matemática na UNICAMP: um estudo 

histórico a partir de teses e dissertações.1v., 230p. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de 

Campinas, SP, 2006. 

OLIVEIRA, Eliane Alcântara. A Educação Matemática & Ensino Médio: um panorama das pesquisas 

produzidas na PUC-SP. 1v., 159p. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, SP, 2003. 

PERREIRA, Luciane Maciel Xavier de Oliveira. A Educação Matemática & Ensino Fundamental: um 

panorama das pesquisas produzidas na PUC-SP nos anos 1994 a 1997. 1v., 135p. Dissertação de 

Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, 2003. 

PINTO, Glaucia. Tecnologias no ensino e aprendizagem da álgebra: análise das dissertações produzidas 

no Programa de Estudos de Pós-graduados em Educação Matemática da PUC-SP de 1994 até 2007.1v., 

116p. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, 2009. 

POLA, Graziela Baldessar. As pesquisas sobre ensino e aprendizagem de álgebra nos anos finais do 

Ensino Fundamental: panorama de 10 anos da pesquisa brasileira pós PCN. 1v., 127p. Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, MS, 2010. 

SOARES, Daniela Alves. Educação Matemática crítica: contribuições para o debate teórico e seus 

reflexos nos trabalhos acadêmicos. 1v., 135p. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, SP, 2008. 

VIOL, Juliana França. Movimento das pesquisas que relacionam as Tecnologias de Informação e de 

Comunicação e a formação, a prática e os modos de pensar dos professores que ensinam Matemática. 1v., 

223p. Universidade estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Rio Claro, SP, 2010. 
40

 As duas produções relacionadas à EJA, Dissertações de Mestrado, são as seguintes: 

ANDRADE, Carmen Angela Straliotto de. As relações entre Educação e Trabalho e as representações 

sociais do/a aluno/a trabalhador/a na Escola Técnica Paraobé.1v.,129p. Dissertação de Mestrado. Centro 

Universitário La Salle, RS, 2010. 

RIBEIRO, Clayton Diógenes. Estado do Conhecimento da Educação de Jovens e Adultos no Brasil: um 

balanço de teses e dissertações (1999 – 2006). 1y., 457p. Dissertação de Mestrado. Universidade Católica 

de Santos, SP, 2009. 
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 Podemos tomar esse quadro como um bom exemplo do alerta que 

alguns pesquisadores apresentam em seus estudos a respeito de, mesmo a 

partir da verificação da grande utilidade das pesquisas do tipo Estado da Arte 

para o avanço das diferentes áreas do conhecimento, e mesmo tendo sido 

verificado um movimento de expansão acentuada de sua construção e 

propagação, ainda termos diversas áreas que carecem dessa atenção nas 

pesquisas que apontem o já elaborado, os enfoques e as lacunas existentes. 

Essas considerações encontramos, por exemplo, na pesquisa realizada por 

Melo (2006)41 a respeito de seu Estado da Arte sobre as pesquisas em 

Educação Matemática, tendo por base análises sobre teses e dissertações 

desenvolvidas nos últimos anos. Para essa autora, sendo o conhecimento um 

estado em efervescência, em crescimento, com diversas transformações e 

mudanças, é importante a elaboração da revisão dos conhecimentos 

desenvolvidos para que se possa olhar o futuro a partir de traços e 

antecedentes imediatos do cenário atual da pesquisa. Entretanto, destaca que, 

apesar dessa relevância, ainda há poucos autores e pesquisadores que se 

dedicam à realização de pesquisas do tipo Estado da Arte e, menos ainda, 

aqueles que escrevem e teorizam sobre esse tipo de pesquisa.  

 Considerações próximas verificamos também no trabalho de Rocha e 

Salvi (2010), que, ao elaborarem um panorama atual sobre os trabalhos a partir 

da seleção de artigos em periódicos de ensino de Ciências, relataram poucos 

estudos relativos ao tema, situação interpretada por eles como sendo um 

reflexo da falta de maiores investimentos em pesquisas teóricas que permitam 

reflexões mais profundas e uma melhor compreensão das muitas dimensões 

possíveis que o envolvem. 

Acrescentamos a essas considerações a nossa verificação de que em 

muitos casos ocorre a junção do pouco investimento aliado a pouca 

atratividade que um determinado tema tem despertado nos pesquisadores e 

grupos de pesquisa, visto muitas vezes como sendo de menor importância, ou 

                                                           
41

 No desenvolvimento desta pesquisa a autora nos apresenta uma lista de 20 produções relacionadas ao 

Estado da Arte de temas no campo da Educação Matemática. Estas pesquisas foram realizadas no período 

de 1993 a 2005, provenientes de diferentes instituições educacionais brasileiras, tendo sido uma boa parte 

desenvolvida por equipes de trabalho envolvendo estagiários, graduandos, mestrandos e doutorandos e 

seus orientadores. Dentre os temas que emergiram dessas pesquisas encontramos: “tendências em 

Educação Matemática”, “a matemática no ensino médio”, “estudo da Geometria”, “práticas pedagógicas 

em matemática”, etc. Destacamos o não aparecimento de estudos envolvendo a matemática na EJA nesta 

lista. 
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um desafio que envolverá grande esforço, sem que seus resultados recebam a 

mesma atenção que outros temas recebem. Este nos parece ainda ser o caso 

da EJA e, em especial, no interior da Educação Matemática.  

 O Estado da Arte possibilita a percepção de que os conhecimentos 

científicos não evoluem de uma forma linear e progressiva, e que comportam 

contradições, inflexões, e uma multiplicidade de entendimentos como 

expressão dos contextos históricos, culturais, sociais e políticos em que foram 

produzidos. Entretanto, parece-nos ainda envolto em um grande mistério no 

que se refere ao seu formato, sua metodologia e análise, carecendo de que 

seus conceitos sejam revistos e ampliados, e que suas metodologias e formas 

de análise das informações obtidas sejam incluídas nos manuais que nos 

apresentam os métodos de pesquisa científica. 

Com relação à sua forma e conceito, encontramos no artigo de Ferreira 

(2002) - que por sinal é um dos mais citados nas pesquisas do tipo Estado da 

Arte - a informação de que essas pesquisas são “definidas como de caráter 

bibliográfico” (p.258). Porém, ao analisarmos produções recentes, como a 

organizada por Litto e Formiga (2009)42, ou ainda a produção envolvendo 

método etnográfico de Garcia (2005)43, facilmente poderemos verificar que tal 

conceito tornou-se restrito demais, e já não abarca as diferentes possibilidades 

e formas de conhecimentos de um tema de estudo, que vão bem além da 

revisão bibliográfica ou catalográfica de conhecimentos. 

Ao buscarmos especificamente a metodologia a ser desenvolvida em um 

Estado da Arte, entraremos em uma seara ainda mais complexa, tendo de um 

lado o silêncio dos antigos compêndios (BOGDAN e BIKLEN, 1991), ou 

indicações que se resumem basicamente ao formato introdutório utilizado nas 

pesquisas (CRESWELL, 2007), ou ainda poucas indicações que acenem para 

a possibilidade da pesquisa ser exclusiva no formato do Estado da Arte (GIL, 

                                                           
42

 Na produção denominada “Educação a distância: o estado da arte”, Litto e Formiga organizaram artigos 

originais, escritos por professores brasileiros que foram convidados a relatarem as diversas vertentes que 

envolvem o tema e suas experiências nessa modalidade de ensino. Referências: LITTO, Fredic Michael. 

FORMIGA, Marcos. Educação a distância: o estado da arte. São Paulo: Pearson, 2009. 
43

 Na produção denominada de “Trabalho docente, formação e profissionalização: o que nos revela o 

cotidiano do professor”, Garcia apresenta argumentos dissertativos de uma abordagem do trabalho 

docente a partir dos elementos de construção da profissão docente. Para isso, a autora procedeu coleta de 

dados etnográficos junto a um grupo de professores pertencentes à rede pública de ensino. Referências: 

GARCIA, Tania Cristina Meira. Trabalho docente, formação e profissionalização: o que nos revela o 

cotidiano do professor. Tese de Doutorado. 1v., 225p. Universidade Federal do Ceará, 2005. 
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2008). De uma forma geral, quando é apresentada nos manuais de pesquisa 

científica, prescrevem os seguintes passos: 1) definição dos descritores para 

direcionar as buscar das informações; 2) localização dos bancos de pesquisas 

(artigos, teses, acervos, etc.); 3) estabelecimento de critérios para a seleção do 

material que comporá o corpus do estudo; 4) coleta do material de pesquisa; 5) 

leitura das produções, com elaboração de sínteses preliminares; 6) 

organização de relatórios envolvendo as sínteses e destacando tendências do 

tema abordado; 7) análise e elaboração das conclusões preliminares. 

Mais uma vez aqui destacamos a fragilidade verificada em tais 

considerações, ao não levar em conta as múltiplas possibilidades de 

construção do Estado da Arte, assim como os movimentos de avanços e 

retrocessos que compõem qualquer tipo pesquisa qualitativa, durante todo o 

seu processo de construção, que, no caso dessa modalidade, nunca cessa. A 

percepção do inacabamento de uma pesquisa Estado da Arte, por sinal, é uma 

das características apontadas em diversos estudos, tais como o de Uler (2010) 

e o de Teixeira (2006), de onde destacamos o trecho a seguir: 

(...) as pesquisas sobre o Estado da Arte ou do 
Conhecimento estão sempre inconclusas, uma vez que não 
podem ser finitas (ter término), levando-se em consideração, 
principalmente, o movimento ininterrupto da ciência, que se 
vai construindo ao longo do tempo, privilegiando, ora um 
aspecto, ora outro, em constante movimento. E nesse 
interlúdio, os conceitos sofrem mutações, devido às 
intervenções do próprio conceito de campo e, 
consequentemente, dos autores nele inseridos. (p.63). 
 

 Assim como ocorreu em nosso estudo a respeito da elaboração do 

Estado da Arte da Educação Matemática direcionado para a EJA, e que 

relataremos nos tópicos apresentado em seções posteriores, as pesquisadoras 

Vermelho e Abreu (2005) se depararam em sua pesquisa com uma série de 

dúvidas e dificuldades relacionadas à metodologia envolvida na elaboração do 

Estado da Arte da área de Educação e Comunicação em periódicos brasileiros, 

e que, após terem efetuado leituras em uma grande gama de trabalhos com 

objetivos semelhantes, verificaram que teriam de elaborar uma metodologia 
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própria, em função das singularidades e dificuldades envolvidas na proposta e 

foco da pesquisa44. 

Se até esse ponto destacamos no Estado da Arte a necessidade de um 

conceito amplo que envolva suas diferentes roupagens, e analisamos a 

complexidade que envolve as questões metodológicas dessas diferentes 

elaborações (de onde se pode concluir que a prescrição de caminhos não pode 

ser tomada como método sem prévia análise crítica dos objetivos, 

possibilidades e limitações do tema a ser analisado), chegamos enfim a um dos 

pontos nevrálgicos mais sensíveis do tema: a análise dos dados colhidos na 

pesquisa. 

 Algumas das produções que selecionamos como nossa fonte de 

informações para a compreensão das possibilidades e limites do Estado da 

Arte optaram por apresentar suas análises dos dados apenas na forma 

descritiva (com ênfase em detalhes quantitativos), como, por exemplo, no 

estudo de Carvalho (2009)45 envolvendo as pesquisas em Educação de Jovens 

e Adultos na CAPES no período de1987 a 2006. Outras apresentaram sínteses 

integrativas do conhecimento sobre o tema, aliando dados quantitativos à 

busca por uma compreensão das questões emergentes das produções, como, 

por exemplo, no Estado da Arte da formação de professores no Brasil de André 

et. al (1999)46. Houve ainda as produções que buscaram uma mais 

aprofundada análise sobre o tema, e para isso fizeram a opção de explorar os 

dados obtidos sob uma perspectiva teórica que consideramos bastante ampla e 

heterogênea, como, por exemplo, no estudo sobre a avaliação da 

                                                           
44

 Dentre os problemas metodológicos relatados pelas autoras, está o fato de que verificaram que os 

trabalhos com objetivos semelhantes tinham sido elaborados a partir da leitura do resumo dos artigos, o 

que comumente é encontrado como forma metodológica de construção do Estado da Arte. Mas, ao 

perceberem que nem sempre os artigos ofereciam resumos, ou quando ofereciam mostravam-se 

incompletos, decidiram efetuar a leitura na íntegra dos artigos (p.1414). 
45

 Nessa pesquisa, a autora apresenta, entre outras informações, ter encontrado no período de 1987 a 2006 

a produção de 513 dissertações de mestrado e 77 teses de doutorado envolvendo a EJA, nas diversas áreas 

de conhecimento, e a predominância de produções provenientes da região sudeste do País. A metodologia 

utilizada foi a leitura apenas sobre os resumos, e dentre os pontos destacados temos: distribuição da 

produção acadêmica por instituição, principais metodologias desenvolvidas nas pesquisas e referenciais 

teóricos utilizados. 
46

 Nessa pesquisa, os autores analisaram dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação 

em educação no Brasil, defendidas no período de 1990 a 1996, dos artigos publicados em 10 periódicos 

da área, no período de 1990 a 1997, e das pesquisas apresentadas no Grupo de Trabalho Formação de 

Professores da Anped, no período de 1992 a 1998. Uma das percepções verificadas é a de que, embora 

tenha ocorrido um aumento das produções, a quantidade de trabalhos sobre o tema formação de 

professores não acompanhou esse crescimento. Destacamos também a quase nulidade com relação à 

formação de professores para a EJA verificada no estudo. 
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aprendizagem desenvolvido por Uler (2010)47,  a partir da produção acadêmica 

proveniente dos programas de pós-graduação em educação. Analisamos que, 

nesse último caso, a necessidade de seleção de diversos teóricos para o 

desenvolvimento da análise dos dados deveu-se à própria diversidade de que 

foram compostas as produções selecionadas, apresentando múltiplas visões 

de seus autores que, ao serem analisadas sob uma forma homogeneizante de 

uma única linha teórica, podem perder (ou deturpar) parte de suas ideias. 

 Outro exemplo da mesma situação podemos apresentar a partir do 

estudo de Teixeira (2008), que nos relata, em sua tese de doutorado sobre o 

Estado da Arte do ensino de biologia na Brasil, a utilização de um vasto 

referencial para a tarefa de analisar os dados colhidos nessa sua pesquisa: “a 

estrutura teórica que dará suporte ao trabalho de análise está baseada num 

conjunto de aportes teóricos disseminados por pesquisadores” (p.2).  

Em nosso estudo optamos por acompanhar o emergir, a partir das 

leituras dos artigos, dos referenciais teóricos provenientes das pesquisas que 

originaram os estudos que compuseram nosso campo de análise. Como será 

apresentado no capítulo posterior, nessa verificação encontramos um extenso 

e, por demais abrangente quadro teórico de diferentes linhas e 

posicionamentos, com destaques para dois que sobressaíram com significativa 

frequência, tanto em artigos nacionais quanto internacionais. São eles: Paulo 

Freire, e sua defesa por uma educação libertadora, e Ubiratan D´Ambrosio, e 

seu Programa de Etnomatemática. 

Dessa forma, compreendidas as ações implicadas no desafio de 

elaborar um Estado da Arte que envolva a análise crítica e a compreensão da 

relevância e da consistência do conhecimento produzido no campo da 

Educação Matemática relacionada à EJA, passamos a nos mover em direção a 

esses objetivos. 

 O sentimento que move um pesquisador a optar por um trabalho do tipo 

Estado da Arte, segundo Ferreira (2002), é justamente o desafio do 

conhecimento quantitativo e qualitativo das produções sobre um tema, e dessa 

forma promover o aprimoramento desses conhecimentos a respeito de um 

                                                           
47

 Para o desenvolvimento de seu estudo a autora selecionou 37 trabalhos sobre avaliação de 

aprendizagem produzidos nos Programas de Pós-Graduação. Uma das conclusões apresentadas é a 

verificação de que ainda há uma forte tendência da avaliação “tradicional” em aprendizagem, mas foram 

encontrados trabalhos que focalizaram uma proposta emancipatória, contínua e formativa.  
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tema, ou de uma área de estudo. Sobre esses pesquisadores, a autora analisa 

que 

Sustentados e movidos pelo desafio de conhecer o já 
construído e produzido para depois buscar o que ainda não 
foi feito, de dedicar cada vez mais atenção a um número 
considerável de pesquisas realizadas de difícil acesso, de 
dar conta de determinado saber que se avoluma cada vez 
mais rapidamente e de divulgá-lo para a sociedade. (p.259). 

 

Sem desconsiderar a importância de outras fontes de dados, assim 

como de diversos outros períodos, focaremos neste estudo a produção 

acadêmica publicada no período compreendido entre 2000 e 2010, em 

periódicos nacionais e internacionais pertencentes à Listagem Qualis 

organizada pela CAPES na área de Ensino de Ciências e Matemática. 

 Segundo Gil (2008), os periódicos constituem atualmente o meio mais 

importante para a comunicação científica, e graças a eles é que “vem-se 

tornando possível a comunicação formal dos resultados de pesquisas originais 

e a manutenção do padrão de qualidade na investigação científica” (p.62). Para 

Rocha e Salvi (2010), a opção por utilizar revistas científicas como fonte de 

pesquisa é uma forma otimizada de ter contato com grande parte da produção 

teórica produzida atualmente, e que por isso as próprias revistas acabam se 

firmando como excelentes veículos de circulação mais rápidos e práticos entre 

pesquisadores, professores e especialistas das mais diversas áreas. 

 De acordo com informações colhidas na página do CAPES48, a Lista 

Qualis de periódicos é um conjunto de procedimentos utilizados pela instituição 

para a estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de 

pós-graduação. A classificação é realizada pelas áreas de avaliação que 

enquadra as publicações em extratos indicativos de qualidade49, podendo 

então o mesmo periódico ser classificado de forma diferenciada em duas ou 

mais áreas distintas, o que expressaria o valor atribuído, em cada área, à 

pertinência do conteúdo veiculado. Destaca-se que, embora essa avaliação 

não pretenda ser absoluta, contribui de certa forma para promulgar bons 

indícios de produção de qualidade. 

                                                           
48

 Endereço: http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis. Acesso em 09 de maio de 2011. 
49

 O mais elevado é o A1, seguido das classificações: A2, B1, B2, B3, B4, B5 e da classificação C, que 

possui peso zero. 
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 Esse modelo de avaliação recebe críticas por parte de alguns 

pesquisadores a respeito do fato de que, devido a duras regras impostas, 

poucos periódicos nacionais conseguem atingir todas as metas necessárias 

para obter as mais elevadas pontuações. De acordo com Rocha-e-Silva 

(2009a, 2009b), por exemplo, os níveis propostos pelos organizadores do 

Qualis são altos demais, e “parece que os autores resolveram aplicar um metro 

tipo Harvard ao sistema brasileiro sem se darem conta de que ainda temos de 

crescer um bocado antes de encarar Harvard de igual para igual” (p.4). O autor 

analisa a necessidade de se dar algum tipo de suporte aos periódicos 

nacionais, aliado a metas atingíveis de ambição de progresso, para que dessa 

forma pudéssemos ter mais produções nacionais sendo distribuídas e 

classificadas com melhores notas.  

 No intuito de propiciar uma maior valorização dos periódicos brasileiros, 

e consequentemente garantir e estimular uma maior produção e publicação dos 

resultados de pesquisas de qualidade, considerado como um círculo virtuoso 

de produção, Caramelli (2010) apresenta, dentre outras propostas, as 

relacionadas às modificações nas avaliações dos periódicos, considerando e 

respeitando suas particularidades, e o aumento do apoio para que haja maior 

visibilidade dentro e fora do País. 

 Essas análises nos auxiliam no entendimento do porque encontramos 

um número reduzido de revistas brasileiras classificadas com os maiores 

índices e uma grande quantidade nos índices mais inferiores. Para 

exemplificação desses números, apresentamos a Tabela 2, elaborada a partir 

da divulgação da classificação realizada pelo CAPES em fevereiro de 2010 na 

área de Ensino de Ciências e Matemática. 
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TABELA 2: 
Quantidade de periódicos classificados na listagem Qualis do CAPES 

na área de Ensino de Ciências e Matemática 

 
Classificação 

Quantidade 
de periódicos 

nacionais 

Quantidade de 
periódicos 

internacionais50 

 
Totais 

A1 02 10 12 

A2 05 15 20 

B1 14 15 29 

B2 15 06 21 

B3 20 09 29 

B4 62 22 84 

B5 106 24 130 

C 202 214 416 

Totais 426 315 741 

Fonte: CAPES 201051. 
 

 

 A partir dos números verificados na Tabela 2, iniciamos os 

procedimentos de coleta de dados por meio da análise dos periódicos listados 

na Qualis. Tais procedimentos serão comentados em tópicos a seguir. 

 

 

2.2.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS E 

CONSTRUÇÃO DOS TEMAS DE ANÁLISE 

 

 Os procedimentos de coleta de dados foram desmembrados em duas 

partes, sendo a primeira relativa à seleção dos periódicos que apresentassem 

algum tipo de material orientado direta ou indiretamente para o foco de nossa 

pesquisa, Educação Matemática orientada para a EJA, e a segunda, relativa à 

seleção dos artigos provenientes desses periódicos. 

 

 

                                                           
50

 A classificação como nacional ou internacional em nosso estudo possui caráter apenas ilustrativo e 

deveu-se à nossa verificação do idioma predominante nos artigos publicados no periódico e ao 

local/instituição de origem.  
51

 De acordo com a página do CAPES, constam nessa relação os periódicos citados pelos Programas de 

Pós-Graduação no aplicativo “Coleta de Dados” dos anos base 2007 e 2008. Os Periódicos citados no ano 

base 2009 que constavam nesta lista permaneceram com a mesma classificação. Aqueles que não 

constavam na atualização ocorrida em fevereiro/2010 foram classificados à parte pelos consultores 

durante a Avaliação trienal 2010. Endereço: <http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis>. Acesso em 27 

de março de 2011. Ver Anexo. 
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2.2.2.1 COLETA DE DADOS 1ª PARTE: SELEÇÃO DOS 

PERIÓDICOS 

 

 Iniciamos a primeira parte da coleta dos dados buscando delimitar, na 

forma qualitativa e quantitativa, os periódicos que iriam fazer parte de nossa 

coleta de dados. Após algumas considerações a respeito da amplitude 

desafiadora e representatividade dos periódicos, e também a respeito do fator 

tempo, elaboramos quatro indicações de delimitação de nossa análise: 

 

(a) seriam analisados os periódicos pertencentes à listagem Qualis, 

classificados por A1, A2, B1, B2, B3, B4 ou B5, sendo excluídos apenas os de 

classificação C; 

(b) o período analisado de publicações nesses periódicos se iniciaria em 

janeiro de 2000 e iria até dezembro de 2010 (de acordo com o cronograma da 

coleta de dados do projeto desta pesquisa); 

(c) seriam analisadas as edições dos periódicos que estivessem 

disponibilizadas de forma completa (o texto na íntegra) e gratuita no ambiente 

virtual da internet; 

(d) seriam descartados os periódicos que apresentassem foco de interesse 

distante da área de Educação e/ou Educação Matemática. 

 

 Com relação ao item (a), reiteramos que apenas os periódicos com 

classificação igual a C (o menor extrato da lista Qualis, de peso zero), não 

fizeram parte de nossa análise. Com essa delimitação, chegamos ao número 

de 325 periódicos52. 

 Sobre o item (b), destacamos a necessidade de demarcação de datas 

limites, para início e fim de coleta de dados, nos trabalhos do tipo Estado da 

Arte (TEIXEIRA, 2008; ULER, 2010), devido ao caráter abrangente desse tipo 

de investigação. Como nos lembra Haddad (2002), a construção de uma 

pesquisa do tipo Estado da Arte deve ter em seu desenho estrutural a 

delimitação de um espaço temporal, para que, dessa forma, possamos 

                                                           
52

 Chegamos a esse número da seguinte forma: subtraindo o total de periódicos que compõe a área de 

Ensino de Ciências e Matemática da lista Qualis (741) pela quantidade de periódicos classificados nessa 

lista como C.  
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acompanhar o movimento do conhecimento do tema selecionado, o que não 

significa ignorar a percepção de que essa delimitação não implica na negação 

da infinitude desta pesquisa.  

Nossa escolha pelo período destacado refere-se à compreensão de que 

os artigos publicados na década envolvida (2000 a 2010) refletem a variedade 

de saberes que vêm sendo desenvolvidos na EJA, assim como os pontos que 

têm sido impulsionados pelas práticas e reflexões pedagógicas, além das 

lacunas e deficiências que ainda se apresentam nesse tema. Além disso, 

houve a necessidade do cumprimento de nosso cronograma de pesquisa, para 

que pudéssemos concluir a análise dos dados e confecção desta tese dentro 

dos prazos previamente elaborados. 

A opção pelo recorte indicado no item (c) deveu-se a própria 

necessidade de delimitações relacionadas ao processo de coleta de dados, 

assim como a busca pela “otimização da pesquisa” (FERREIRA, 2002, p.2). 

 Destacamos que, em relação ao item (d), optamos por tomar como regra 

em nossa análise a postura de, mesmo após verificarmos que o periódico tinha 

campo de estudo distante do nosso foco de interesse, buscamos analisar, por 

meio de palavras-chave e título dos artigos, a possibilidade de nesse periódico 

ter sido publicado em qualquer de suas edições disponibilizadas, algum artigo 

que envolvesse direta ou indiretamente a Educação e/ou a Educação 

Matemática em EJA. Dessa forma, destacamos que, mesmo os periódicos 

orientados especificamente para o estudo de biologia, química, saúde, 

engenharia, entre outros, também tiveram seus bancos de dados analisados. 

 Após a aplicação das delimitações da pesquisa, chegamos ao número 

de 95 periódicos selecionados. A Tabela 3 a seguir apresenta a classificação 

desses periódicos, além dos motivos pelos quais os demais periódicos foram 

excluídos de nossa pesquisa: 
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TABELA 3: 
Quantidade de periódicos da listagem Qualis do CAPES na área de Ensino de 
Ciências e Matemática que foram selecionados para a análise de artigos sobre 
EJA, e os principais motivos da não seleção dos demais periódicos 

 
 
 
 

Classificação 

Periódicos não selecionados – motivos  
 

Periódicos 
selecionados  

 
 
 

Totais 

 
não está 

disponível 
de forma 

gratuita na 
internet 

 
foi 

desativado 
ou não foi 

encontrado 
na internet 

refere-se a 
outras áreas 

de 
conhecimento, 
e/ou não foca 
Educação ou 

Educação 
Matemática 

em EJA 

 
 
 
 

Subtotal 

A1 08 01 01  10 02 12 

A2 04 - 06 10 10 20 

B1 05 - 19 24 05 29 

B2 04 - 07 11 13 21 

B3 05 02 14 21 08 29 

B4 14 06 40 60 24 84 

B5 10 16 71 97 33 130 

Totais 50 25 158 233 95 325 

Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados. 
 
 
 Com relação ao total de 25 periódicos que constam da tabela 3 como 

“desativados ou não encontrados”, destacamos que grande parte deles 

referem-se a publicações que não foram encontradas no ambiente virtual da 

internet, mesmo após efetuadas buscas de diferentes formas e com diferentes 

ferramentas de busca. Houve casos em que encontramos a página referente 

ao periódico, mas apenas com o aviso de que ele havia sido descontinuado ou 

modificado seu foco de estudo. Houve também casos em que, por falta de mais 

informações na lista Qualis, não nos foi possível identificar a qual periódico a 

lista se referia, por apresentar denominações idênticas ou bastante usadas por 

diferentes instituições, tais como: “Educação em Revista” ou “Educação em 

Foco”. 

 Ainda analisando a Tabela 3, vale destacar novamente que, em todos os 

periódicos contabilizados na coluna denominada “refere-se a outras áreas de 

conhecimento, e não foca Educação ou Educação Matemática em EJA”, 

também tiveram seus arquivos analisados na busca de artigos que pudessem 

ser aproveitados em nossa pesquisa. Apenas para efeito de exemplificação, 

separamos essas 158 publicações em blocos de estudos, conforme descrições 

obtidas junto aos mesmos, no intuito de quantificarmos as áreas a que se 

referem. Essa análise resultou na Tabela 4 a seguir: 
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TABELA 4: 
Periódicos da listagem Qualis do CAPES na área de Ensino de Ciências e 
Matemática que não tiveram artigos selecionados e que referem-se a outras 
áreas de conhecimento 

Áreas de estudo destacados pelos periódicos Quant. 

Ecologia / Saúde 32 

Filosofia / Sociologia/ Economia / Antropologia / Teologia / Ética 26 

Medicina / Biologia / Química / Nutrição / Enfermagem 26 

Geologia / Geografia / História 16 

Física / Astronomia 16 

Cibernética / Informática 11 

Psicologia / Psicanálise 09 

Literatura / Comunicação 07 

Matemática Pura / Lógica / Engenharias 05 

Outras áreas (Ciências Agrárias / Religião / Ensino Superior / etc.) 10 

Total 158 

Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados. 
 

 

 Para o trabalho de busca e análise dos periódicos que fizeram parte do 

espaço amostral, optamos por desenvolver um trabalho em que almejamos ter 

contato com cada uma das edições disponíveis, número a número, artigo a 

artigo. Nosso intuito foi o de aumentar a amplitude e validade da pesquisa e por 

consequência sua credibilidade. Embora tal opção tenha nos exigido tempo e 

desgaste físico maior, ela foi necessária, visto que diversas publicações não 

contam ainda com um sistema de busca eficiente, e, alguns casos, mesmo 

possuindo um bom sistema de busca, não disponibilizam o resumo ou as 

palavras-chave de todos os artigos. 

 Com relação a essa (falta de) disponibilização de informações sobre as 

produções pertencentes aos periódicos, nossa percepção foi a de que essas 

revistas eletrônicas, e em especial as nacionais, ainda estão se adequando às 

ferramentas possibilitadas pelas bibliotecas virtuais, e que aos poucos estão 

organizando no espaço virtual as edições de suas publicações, sendo que as 

mais antigas são apresentadas muitas vezes em arquivos que dificultam a 

consulta via sistemas de busca. 

 A forma de seleção inicial foi feita via leitura dos títulos dos artigos, 

palavras-chave e assunto (quando havia). Após essa leitura, caso restasse 

dúvidas se o artigo se encaixaria ou não na pesquisa, passávamos a analisar o 

resumo. Porém, nessa etapa, por inúmeras vezes, verificamos que a leitura dos 
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resumos também não seria suficiente para compreendermos o foco de estudo, 

devido à forma truncada como foram redigidos. Esse mesmo tipo de dificuldade 

encontramos relatado em diversas outras pesquisas do tipo Estado da Arte 

(CARVALHO, 2006; TEIXEIRA, 2006; ULER, 2010; entre outros). Nesses 

casos, adotávamos a leitura completa ou de partes do texto até que 

encontrássemos indicações de pertencimento, ou não, ao nosso tema de 

pesquisa. 

 Nos casos em que o artigo apresentava indicações de poder ser incluído 

em nossa seleção, era copiado e gravado em pastas virtuais identificadas com 

indicações relativas ao periódico de origem e especificações de volume, 

número e ano de publicação. Para a organização dessa etapa de coleta de 

informações, elaboramos uma ficha individual de apontamento e dados (GIL, 

2008), contendo nome da publicação, instituição mantenedora, endereço na 

internet, idioma predominante, número de volumes e números publicados no 

período de 2000 a 2010, quantidade de artigos publicados em cada um desses 

volumes/números, quantidade de artigos selecionados, além de outras 

informações complementares e pertinentes ao processo de pesquisa, tais como 

o principal foco de atenção, se apresentou períodos em que não houve 

publicações, entre outros. 

 Desse modo, após concluída essa primeira etapa de seleção de dados, 

verificamos que os 95 periódicos destacados disponibilizaram um total de 

15.828 artigos no período de 2000 a julho de 2010. Após análises de seus 

conteúdos e selecionarmos os artigos que se enquadravam em nossa 

pesquisa, reduzimos ainda nessa etapa essa quantidade para 181 artigos. 

 

  

2.2.2.2 COLETA DE DADOS 2ª PARTE: SELEÇÃO DOS 

ARTIGOS E O EMERGIR DOS TEMAS DE ANÁLISE 

 

 Para dar continuidade ao processo de seleção dos dados para nossa 

pesquisa, passamos a buscar os artigos que nos serviriam de base para a 

elaboração do Estado da Arte da Educação Matemática voltada para a EJA. 

Para isso, optamos inicialmente por efetuar uma nova análise dos resumos dos 
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181 artigos selecionados na fase anterior para que fosse feita uma 

classificação primária com relação aos temas principais que apresentavam 

(HADDAD, 2000). Nos casos em que o artigo não apresentasse resumo (ou ele 

se apresentava incompleto) era feita a leitura de partes de seu texto. 

  Por meio desse procedimento, acabamos por verificar que, dos 181 

artigos selecionados anteriormente, 46 deles não se enquadravam na proposta 

de pesquisa, embora pudessem envolver Educação, EJA ou Educação 

Matemática (e por isso terem sido selecionados por meio de seus títulos e 

palavras chave). É o caso, por exemplo, de um artigo sobre a aplicação em 

turmas de Educação Infantil de materiais da área de matemática elaborados 

para o Mobral; ou outro que analisava a Educação de adultos universitários. 

Eram, de uma forma geral, artigos que envolviam jovens e adultos, porém com 

olhar específico em outras disciplinas, tais como química ou física, ou ainda 

artigos relacionados a análises sociológicas, antropológicas ou mercadológicas 

dos conhecimentos informais de trabalhadores, sem entrar no campo das 

possíveis contribuições da Educação ou Educação Matemática para o 

aumento/melhoria desses conhecimentos. Após analisarmos minuciosamente 

as características desses artigos e termos feito a leitura deles na íntegra (para 

termos a certeza de nossa decisão do descarte), verificarmos que não 

apresentariam contribuições para a nossa pesquisa, e, portanto, decidimos por 

excluídos da lista. 

 Analisando os resumos dos 135 artigos que restaram após essa 

exclusão, verificamos que 37 deles focavam de forma especial e direta a 

intersecção que buscávamos: a Educação Matemática e EJA. Os demais 

apresentavam análises complementares sobre temas relativos à EJA, mas que 

consideramos como imprescindíveis à nossa pesquisa. Diante dessas 

percepções, separamos os 135 artigos em dois grupos:  

 

- Grupo 1: com 37 artigos que tratam diretamente do tema de nossa 

pesquisa: A Educação Matemática na EJA; 

- Grupo 2: com 98 artigos que consideramos tratar de forma indireta o 

tema de nossa pesquisa, ou que, por focarem a EJA, foram utilizados 

como complementares em nossas análises. 
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 Como objetivo de verificarmos a qualidade e a abrangência de nossas 

opções metodológicas até este ponto, elaboramos uma nova pesquisa/consulta 

ao Banco de Teses da CAPES. Dessa vez, buscando conhecer quantas e 

quais foram as pesquisas de doutorado produzidas no Brasil no período de 

2000 a 201053 que tenham envolvido nosso tema de análise. Para isso, 

utilizamos como critério de consulta a simples ocorrência (no título, nas 

palavras-chave ou no resumo) das expressões: “Educação Matemática”, 

“Educação Matemática na EJA”, “numeramento na EJA”, “Educação 

Matemática de Jovens e Adultos” e “EJA”. Após um longo processo de 

verificação de quais produções realmente se adequariam à nossa pesquisa, e 

de efetuar o descarte das informações duplicadas, chegamos finalmente à 

seleção de 12 teses54 defendidas no período destacado, envolvendo temas 

                                                           
53

 Data limite disponibilizada pelo Portal CAPES no período de consulta e realização desta tese. 
54

 As teses de doutorado encontradas nesta pesquisa/consulta ao Banco de Teses da CAPES foram: 

AZEVEDO, Vera Lúcia Antonio. Emoções e sentimentos na atuação docente: um estudo com professores 

de matemática na educação de jovens e adultos. 1v., 120p. Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, SP. 2009. 

FANTINATO, Maria Cecília de Castello Branco. Identidade e sobrevivência no Morro do São Carlos: 

representações quantitativas e espaciais entre jovens e adultos. 1v. Tese de Doutorado. Universidade de 

São Paulo, SP. 2003. 

FONSECA, Maria da Conceição Ferreira Reis. Discurso, memória e inclusão: reminiscências da 

matemática escolar de alunos adultos do ensino fundamental. 1v., 482p. Tese de Doutorado. Universidade 

Estadual de Campinas, SP. 2001. 

FREITAS, Rony Cláudio de Oliveira. Produções colaborativas de professores de matemática para um 

currículo integrado do PROEJA-IFES. 1v., 306p. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Espírito 

Santo, ES´. 2010. 

HARACEMIV, Sonia Maria Chaves. O professor e o programa de EJA de Curitiba: repensando o que é 

afirmado, negado e sugerido. 1v., 200p. Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, SP. 2002. 

KESSLER, Maria Cristina. Problematizando a produção da exclusão por conhecimento: “o caso da 

matemática”. 1v., 272p. Tese de Doutorado. Universidade do Vale do Rio dos Sinos, RS. 2003. 

MACHADO, Maria Margarida. A política de formação de professores que atuam na Educação de Jovens 

e Adultos em Goiás na década de 1990. 1v., 200p. Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, SP. 2002. 

POSSANI, Lourdes de Fátima Paschoaletto. Currículos emancipatórios para a educação de jovens e 

adultos na perspectivadas políticas públicas: resistências e esperanças. 1v., 206p. Tese de Doutorado. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP. 2008. 

SCHNEIDER, Sonia Maria. Esse é o meu lugar... Esse não é o meu lugar: relações geracionais e práticas 

de numeramento na escola da EJA. 1v., 211p. Tese de Doutorado. Universidade Federal de Minas Gerais, 

MG. 2010. 

SILVA, Ani Martins. A suplência no nível médio de ensino pelo desempenho acadêmico em cursos de 

graduação: um estudo de trajetórias escolares. 1v., 200p. Tese de Doutorado. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, SP.2007. 

SOUZA, Maria Celeste Reis Fernandes de. Gênero e matemática(s) – dos jogos de verdade nas práticas 

de numeramento de alunas e alunos da educação de pessoas jovens e adultas. 1v., 279p. Tese de 

Doutorado. Universidade Federal de Minas Gerais, MG. 2008. 

VIZOLLI, Idemar. Registros de alunos e professores de educação de jovens e adultos na solução de 

problemas clássicos de proporção-porcentagem. 1v., 229p. Tese de Doutorado. Universidade Federal do 

Paraná, PR. 2006. 
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relacionados de alguma forma à Educação e Educação Matemática na EJA e 

que poderiam pertencer a um dos Grupos de nossa análise (1 ou 2), conforme 

comentamos no parágrafo anterior. Ao cruzarmos as informações dessas teses 

com os nossos registros dos 135 artigos selecionados dos periódicos, tivemos 

a grata surpresa de verificar que, do total de 12 teses encontradas, 8 (cerca de 

70%) tinham originado artigos que constavam de nossa seleção. 

 No intuito de ampliarmos um pouco mais essa verificação de qualidade e 

abrangência de nossas escolhas metodológicas, passamos a analisar os temas 

de pesquisa de mestrado e/ou doutorado dos professores componentes do 

Grupo de Trabalho de Educação Matemática da ANPED (GT 19), e caso 

verificássemos que se direcionassem para a Educação Matemática na EJA, 

buscaríamos saber se geraram artigos pertencentes à nossa seleção. 

Encontramos na página da ANPED, na subpágina referente aos participantes 

do GT 19 da 340 reunião anual da entidade, ocorrida na cidade de Natal (RN) 

em outubro de 2011, um total de 43 nomes de professores pesquisadores. 

Passamos a pesquisar a produção desses participantes no Banco de Teses da 

CAPES, e obtivemos êxito em 32 dos casos. Após a leitura dos títulos, 

palavras-chave e resumos, verificamos que tínhamos encontrado uma ampla 

variedade de temas de pesquisas (Educação Infantil, formação de professores, 

avaliação, currículo, etc), porém nenhuma direcionada ao nosso foco.  

Por isso, a partir dessa constatação, decidimos redirecionar nossa 

pesquisa para o Grupo de Trabalho da ANPED de Educação de Pessoas 

Jovens e Adultas (GT 18). Após analisarmos diversas informações, verificamos 

a não disponibilidade dos nomes dos participantes do Grupo, mas 

conseguimos levantar alguns dos participantes das atividades ocorridas em 

2011 na reunião anual da entidade. Dessa lista, optamos por elencar os nomes 

dos professores coordenadores, dos participantes do comitê científico, dos 

debatedores e dos apresentadores de minicursos. Assim, chegamos ao total de 

12 professores pesquisadores. Por fim, comparamos esses nomes com os 

autores de artigos selecionados em nossa pesquisa e verificamos que 11 deles 

(cerca de 85%) tinham desenvolvido trabalhos que pertenciam à nossa lista de 

artigos selecionados para o nosso estudo. 

 Embora reconheçamos que essas verificações possuam pontos frágeis, 

elas nos serviram para a compreensão de que o nosso Estado da Arte possuía 



86 

a característica de envolver os estudos em nosso tema da EJA de uma forma 

ampla, mesmo que para isso tivéssemos que abrigar produções provenientes 

de outras áreas do conhecimento, exterior à Educação Matemática. Essas 

verificações ainda nos servem para alertar sobre a falta de participação de 

professores/pesquisadores da Educação Matemática que tenham como foco de 

suas pesquisas a EJA nas reuniões do GT 19, o que pode desencadear certo 

distanciamento ainda maior de tal tema das atenções das comunidades de 

pesquisa. Em contrapartida, verificamos também que o Grupo de Trabalho que 

possui foco específico em EJA, tem produzido e propagado diversos estudos 

(envolvendo inclusive a Educação Matemática). 

Um dos entendimentos decorrentes de todo esse processo foi a de que 

a abrangência de produções de outras áreas além da matemática em nosso 

estudo possibilitaria de fato uma multiplicidade de perspectivas e pluralidades 

de enfoques sobre o tema, e que mesmo mantendo o foco específico na 

Educação Matemática na EJA, o olhar desses diversos pesquisadores 

selecionados nos proporcionaria as articulações de importantes análises, o 

diálogo interdisciplinar com o objetivo de integrarmos, dentre outros pontos 

estruturais de estudo: os resultados dessas pesquisas, as incoerências, os 

pontos de tensão, os pontos compatíveis e as recomendações possíveis. 

 

 Dando prosseguimento à nossa descrição do processo metodológico, 

relatamos que, após releituras atentas dos resumos e das palavras-chave dos 

artigos selecionados nos dois Grupos, optamos por separar os artigos por 

temas de análise (HADDAD, 2000). Em um estágio inicial da configuração de 

nossa pesquisa, elencamos um total de 9 temas: 1) Formação/atuação do 

professor/alfabetizador; 2) Práticas pedagógicas na EJA; 3) Currículo da EJA; 

4) Avaliação em/da EJA; 5) Materiais didáticos da/na EJA; 6) Políticas públicas 

em EJA; 7) Identidade, autoestima e socialização do aluno da EJA; 8) História 

da Educação Matemática e EJA, e 9) Trabalho. Entretanto, a partir da 

efetivação das leituras completas do corpo dos artigos, verificamos que alguns 

desses temas poderiam ser justapostos, sem que isso significasse perda no 

processo de análise, como, por exemplo, aconteceu com grande parte dos 

artigos que inicialmente iriam constar do tema “Trabalho” e foram agregados ao 

tema “Práticas Pedagógicas”, ou ainda de artigos inicialmente selecionados 



87 

 

como pertencentes ao tema “Políticas públicas da EJA”, que passaram a 

compor o tema “Avaliação da EJA”. Verificamos também que alguns dos temas 

não apresentavam quantidades suficientes de produções a ponto de nos 

proporcionar uma ampla e mais aprofundada visão do assunto, como, por 

exemplo, no tema “Avaliação na EJA”, em que pretendíamos analisar os 

recursos utilizados nos processos avaliativos que estariam sendo utilizados 

nessa modalidade educacional. Nesse caso, por sinal, os poucos artigos (2) 

encontrados foram agregados ao tema “Práticas Pedagógicas”. 

 Após um processo longo de leitura, reflexão e classificação, chegamos 

aos quatro temas que compuseram nossa análise, e optamos por desmembrar 

a nossa questão inicial de pesquisa em quatro partes distintas, porém 

complementares: 

 

a) O que tem sido produzido e publicado sobre o tema Formação/Atuação 

do Professor/Alfabetização da EJA? 

b) O que tem sido produzido e publicado sobre o tema Práticas 

Pedagógicas na EJA? 

c) O que tem sido produzido e publicado sobre o tema Currículo da EJA? 

d) O que tem sido produzido e publicado sobre o tema Avaliação da EJA? 

 

Essas questões representaram a configuração dos quatro temas que 

emergiram desse processo de coleta e organização de dados, são eles: 

 

I) Formação/Atuação do Professor/Alfabetizador da EJA, 

II) Práticas Pedagógicas na EJA, 

III) Currículo da EJA, e 

IV) Avaliação da EJA. 

 

 Consideramos que essa configuração final com os quatro temas 

relatados acima seja o resultado de um amadurecimento das reflexões 

provenientes das várias leituras e análises contínuas dos artigos e dos mapas 

conceituais representativos dessas leituras. Esse processo de busca pela 

compreensão da mensagem das produções culminou na percepção de que não 

haveria a necessidade de ampliarmos em demasia a quantidade de temas, e 
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que nesse formato as diferentes vertentes desses temas que emergissem das 

leituras poderiam ser contempladas em nossa pesquisa. 

 A estrutura organizacional que ora apresentamos é oriunda também do 

entendimento da impossibilidade de delimitação clara de abrangência entre os 

próprios temas, afinal, tanto na teoria quanto na prática educacional, eles se 

complementam, se tocam e por vezes se mesclam. Nessa concepção, 

compreendemos que a própria estrutura polissêmica dos temas poderia 

reivindicar espaços de diálogos entre eles e outros que se apresentariam 

implícita ou explicitamente, apresentando sua aproximação e distanciamentos, 

seus pontos de influência, lacunas e pontos que representam suas 

singularidades. Afinal, todos se relacionam à educação, assunto rico em 

possibilidades de análises e interpretações, e todas elas diretamente 

relacionadas aos nossos entendimentos, experiências, vivências e leituras da 

contemporaneidade e das pessoas que a compõem, e da qual fazemos parte. 

 Destacamos que o capítulo 3 desta tese apresenta as análises de cada 

um dos temas, buscando compreender sua abrangência e importância no 

processo educacional da EJA por meio dos resultados e reflexões 

apresentados pelos autores dos estudos selecionados. Entretanto, 

consideramos importante salientar desde já um resumo de algumas das 

características que os envolvem: 

I) Formação/Atuação do Professor/Alfabetizador da EJA: estudos que focam a 

formação (inicial e continuada) do professor da EJA e a relação entre teoria e 

prática desenvolvida nessa formação, que acaba por influenciar a sua atuação, 

suas atitudes e atos pedagógicos.  

II) Práticas Pedagógicas na EJA: artigos que apresentam reflexões sobre 

atividades educacionais, experiências compartilhadas pelos 

autores/pesquisadores no processo de ensino e aprendizagem, e implicações e 

limitações desse processo pedagógico na EJA. 

III) Currículo da EJA: envolve análises sobre currículos escolares prescritos e 

praticados, considerando as singularidades, experiências e saberes anteriores 

do aluno de EJA. Apresenta também reflexões sobre processos educacionais 

desenvolvidos a partir da implementação de tais currículos. 
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IV) Avaliação da EJA: apresenta artigos que buscam analisar resultados de 

programas e projetos educacionais diversos, assim como algumas políticas 

públicas voltadas para a EJA. 

A Tabela 5 e a Figura 1 a seguir nos servem para apresentar a 

organização de nossa classificação dos artigos, destacando os temas de 

análise e a quantidade de produções que compuseram cada um dos dois 

Grupos55. 

 
 
 
 
TABELA 5: 
Temas de análise que foram empregados nos artigos selecionados, de acordo 
com os Grupos destacados. (Grupo 1: artigos que apresentam análises com 
intersecção entre EJA e Educação Matemática; Grupo 2: artigos da área de 
Educação que focam a EJA) 

Temas Grupo 1 
 

(número de 
referência) 

Grupo 2 
 

(número de 
referência) 

Totais 

Formação/Atuação do 
professor/alfabetizador 

11 
(1ao 11) 

26 
(12 ao 37) 

37 

Práticas pedagógicas 
na EJA 

19 
(38 ao 56) 

27 
(57 ao 83) 

46 

Currículo da EJA 04 
(84 ao 87) 

15 
(88 ao 102) 

19 

Avaliação da EJA 03 
(103 ao 105) 

30 
(106 ao 135) 

33 

Totais 37 98 135 

Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55

 O número de referência de cada artigo refere-se à nossa organização, feita por meio de numeração dada 

a cada um deles, de acordo com a sua apresentação no capítulo de análises desta tese. O Apêndice I 

apresenta a lista completa de todos os artigos selecionados, organizados de acordo com os temas e essa 

numeração indicada na Tabela 5. 
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FIGURA 1: 
Temas de análise que serão empregados nos artigos selecionados, de acordo 
com os grupos e temas destacados 
 

 
Fonte: Figura elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados. 

 

  

Destacamos que, conforme nos mostra a Tabela 5, dos quatro temas 

selecionados para as análises, todos figuram com artigos em ambos os grupos 

(1 e 2). Destacamos também a maior concentração de trabalhos do Grupo 1 

encontrada no tema Práticas pedagógicas na EJA (19), em relação ao total de 

artigos deste grupo (37), o que verificamos posteriormente nas leituras como 

sendo um resultado natural do trabalho desenvolvido pelos 

pesquisadores/autores que exercem também a função de professor, nos seus 

diversos níveis de ensino, em instituições públicas e/ou privadas, ou no 

acompanhamento do trabalho de outros professores. 

 A tabela 6 apresenta os dados referentes aos 41 periódicos de onde 

foram extraídos os 135 artigos, separados por Grupos (1 e 2). O número de 

referência do periódico apresentado nesta tabela foi utilizado meramente como 

técnica organizacional para a elaboração das tabelas seguintes (Tabelas 7, 8 e 

9). 
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TABELA 6: 
Listagem da quantidade de artigos selecionados para a pesquisa (de ambos os 
grupos), de acordo com as fontes (periódicos) 
Número 

de 
referência 

Periódicos Quantidade 
Grupo 

1 
Grupo 

2 
Total 

01 Acta Scientiae (ULBRA) 2 0 2 

02 Acta Scientiarum, Human and Social Sciences 0 1 1 

03 Bolema 1 0 1 

04 Boletim GEPEM 3 0 3 

05 Cadernos CEDES 0 4 4 

06 Cadernos FAPA 1 2 3 

07 Cadernos da História da Educação (UFU) 0 1 1 

08 Cadernos de Pesquisa (FCC) 0 3 3 

09 Ciência e Educação (UNESP) 0 2 2 

10 Contexto e Educação 0 1 1 

11 Contrapontos 1 2 3 

12 Educação (UFSM) 1 5 6 

13 Educação (UNISINOS) 2 1 3 

14 Educação e Pesquisa (USP) 2 6 8 

15 Educação e Realidade 0 6 6 

16 Educação & Sociedade 1 7 8 

17 Educação em Revista (UFMG) 1 0 1 

18 Educação Temática Digital 1 2 3 

19 Educar em Revista 1 10 11 

20 Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências (UFMG) 0 1 1 

21 Estudos em Avaliação Educacional 1 0 1 

22 Holos 1 3 4 

23 Horizontes (USF) 5 0 5 

24 Interacções 0 1 1 

25 Linguagem, Educação e Sociedade (UFPI) 1 2 3 

26 Nuances (UNESP) 1 0 1 

27 Olhar de Professor 1 3 4 

28 Pesquisas e Práticas em Educação Matemática 1 0 1 

29 Práxis Educativa 0 2 2 

30 Psicologia Escolar e Educacional 0 1 1 

31 Renote 1 0 1 

32 Revista Brasileira de Educação (ANPED) 2 6 8 

33 Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (INEP) 0 5 5 

34 Revista Educação em Questão (UFRN) 0 1 1 

35 Revista e-curriculum (PUC-SP) 0 2 2 

36 Revista Iberoamericana de Educación 1 4 5 

37 Revista Mexicana de Investigación Educativa 0 3 3 

38 Saúde e Educação para a Cidadania 0 1 1 

39 Trabalho & Educação 2 9 11 

40 Zetetiké 3 0 3 

41 Vidya 0 1 1 

Total: 37 98 135 

Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados. 
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 As Tabelas 7 (Grupo 1) e 8 (Grupo 2) a seguir apresentam a quantidade 

de artigos selecionados por periódico e por ano de publicação. A numeração 

que aparece na primeira coluna destas tabelas refere-se aos periódicos 

listados na Tabela 6.  

 

 

TABELA 7: 
Listagem da distribuição dos artigos do Grupo 1 selecionados para a pesquisa 
de acordo com o periódico (indicado pelo número de referência – Ver tabela 6) 
e pelo ano de publicação 
periódico: 
núm. de 

referência 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
Totais 

1      1  1    2 

2            0 

3          1  1 

4     1   1   1 3 

5            0 

6          1  1 

7            0 

8            0 

9            0 

10            0 

11     1       1 

12           1 1 

13     1  1     2 

14  1       1   2 

15            0 

16   1         1 

17            0 

18          1  1 

19        1  1  2 

20            0 

21         1   1 

22           1 1 

23       4 1    5 

24            0 

25    1        1 

26     1       1 

27         1   1 

28         1   1 

29            0 

30            0 

31           1 1 

32     2       2 

33            0 

34            0 

35            0 

36        1    1 

37            0 

38            0 

39          1 1 2 

40  1     1    1 3 

41            0 

Totais 0 2 1 1 6 1 6 5 4 5 6 37 

Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados. 
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TABELA 8: 
Listagem da distribuição dos artigos do Grupo 2 selecionados para a pesquisa 
de acordo com o periódico (indicado pelo número de referência – Ver tabela 6) 
e pelo ano de publicação 
periódico: 
núm. de 

referência 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
Totais 

1            0 

2      1      1 

3            0 

4            0 

5  1 1     2    4 

6       1 1    2 

7        1    1 

8    1     1 1  3 

9      1  1    2 

10       1     1 

11        1  1  2 

12        1 2  2 5 

13     1       1 

14  5         1 6 

15           6 6 

16 1  2   1   1  2 7 

17         1   1 

18   2         2 

19        8   1 9 

20      1      1 

21            0 

22          1 2 3 

23            0 

24        1    1 

25        1  1  2 

26            0 

27  1       1 1  3 

28            0 

29           2 2 

30       1     1 

31            0 

32       1 1  3 1 6 

33 2   1 1    1   5 

34          1  1 

35         1 1  2 

36        4    4 

37 1     1 1     3 

38      1      1 

39         2 3 4 9 

40            0 

41       1     1 

Totais 4 7 5 2 2 6 6 22 10 13 21 98 

Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados. 

 

A partir dos dados quantitativos apresentados nas Tabelas 7 e 8, 

elaboramos a Tabela 9 a seguir, em que os artigos selecionados para as 

análises do Grupo 1 foram adicionados aos artigos selecionados no Grupo 2. O 

intuito desta organização é facilitar a percepção do leitor deste estudo para a 

quantidade total de artigos selecionados por periódico e por ano de publicação. 
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TABELA 9: 
Listagem da distribuição consolidada dos artigos (Grupo 1 + Grupo 2) 
selecionados para a pesquisa de acordo com o periódico (indicado pelo 
número de referência – Ver tabela 6) e pelo ano de publicação 
periódico: 
núm. de 

referência 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
Totais 

1      1  1    2 

2      1      1 

3          1  1 

4     1   1   1 3 

5  1 1     2    4 

6       1 1  1  3 

7        1    1 

8    1     1 1  3 

9      1  1    2 

10       1     1 

11     1   1  1  3 

12        1 2  3 6 

13     2  1     3 

14  6       1  1 8 

15           6 6 

16 1  3   1   1  2 8 

17         1   1 

18   2       1  3 

19        9  1 1 11 

20      1      1 

21         1   1 

22          1 3 4 

23       4 1    5 

24        1    1 

25    1    1  1  3 

26     1       1 

27  1       2 1  4 

28         1   1 

29           2 2 

30       1     1 

31           1 1 

32     2  1 1  3 1 8 

33 2   1 1    1   5 

34          1  1 

35         1 1  2 

36        5    5 

37 1     1 1     3 

38      1      1 

39         2 4 5 11 

40  1     1    1 3 

41       1     1 

Totais 4 9 6 3 8 7 12 27 14 18 27 135 

Fonte: Tabela elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados. 

 

 Ao analisarmos as informações apresentadas na Tabela 9, poderemos 

perceber inicialmente a pouca quantidade de material publicado sobre a 

educação de jovens e adultos. Mas, podemos observar também o 

aparecimento esporádico em determinados periódicos, de uma quantidade 

significativa desses artigos. A explicação desse fato reside na publicação de 

edições tematizadas, relacionadas à EJA. Destacamos, para exemplificação, a 

publicação em 2001 da edição especial da revista Educação e Pesquisa da 
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USP (no 14 da Tabela 9), de onde foram selecionados seis artigos; a 

publicação em 2010 do volume temático (Vol. 35) da revista Educação e 

Realidade da UFRGS (no 15 da Tabela 9), de onde foram selecionados seis 

artigos; e a edição no 29 da revista Educar em Revista da UFPR (no19 da 

Tabela 9), de onde extraímos nove artigos. 

Consideramos importante destacar também os periódicos que se 

sobressaem como importantes espaços de divulgação de pesquisas 

relacionadas à EJA, mesmo sem o recurso de edições temáticas, e de onde 

foram selecionadas quantidades (totais) significativas de produções. Como 

exemplos, destacamos a revista Trabalho & Educação da UFMG (no 39 da 

Tabela 9), que nas suas edições de 2008 a 2010 publicou 11 artigos que 

selecionamos para nossa pesquisa, e a Revista Brasileira de Educação da 

ANPED (no 32 da Tabela 9), da qual selecionamos oito artigos das edições 

publicadas entre 2004 a 2010.   

 A partir dos dados da Tabela 9, elaboramos o Gráfico apresentado na 

Figura 2, apresentada a seguir, a partir da qual podemos conjecturar a não 

constância da quantidade de artigos publicados (e selecionados nesta 

pesquisa) sobre o tema EJA, e que houve um grande aumento nessa 

quantidade nos anos de 2007 e 2010. 
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FIGURA 2: 
Gráfico elaborado a partir dos dados consolidados na Tabela 9, apresentando a 
quantidade de artigos selecionados de acordo com o ano de publicação 

 

Fonte: Figura elaborada pelo pesquisador com base nos dados coletados. 

 

 

2.2.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS TEXTOS DOS 

ARTIGOS E CONSTRUÇÃO DO METATEXTO 

 

A pesquisa qualitativa envolvendo a seleção de 135 artigos provenientes 

de 41 diferentes periódicos passou em seguida à sua fase de leitura e análise 

dos textos e posterior construção do que denominamos de metatexto, para a 

apresentação do Estado da Arte da Educação Matemática em EJA. Para tanto, 

desenvolvemos uma proposta inovadora de utilização da Análise Textual 

Discursiva em conjunto com a elaboração de Mapas Conceituais, como forma 

de compreensão e descrição/interpretação dos temas de análise, que será 

apresentada nas seções seguintes. 

Antes, porém, destacamos que o nosso entendimento de leitura se 

baseia nos estudos de Chartier (1998, 2009), para quem a leitura é sempre 

uma prática criadora, inventiva e produtora, e que, portanto, as significações 

dos textos, quaisquer que sejam, serão constituídas pelo leitor/analista 

diferencialmente pelas leituras que se apoderam desses textos. O ato de ler dá 
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ao texto lido significações plurais e móveis, situadas no encontro das diversas 

formas de ler (coletivas ou individuais, herdadas ou inovadoras, íntimas ou 

públicas) e dos “protocolos de leitura depositados no objeto lido” (CHARTIER, 

2009, p.78) pelo autor que busca indicar a compreensão de seu texto e 

também pelo impressor que compõe as formas tipográficas em conformidade 

com os hábitos de seu tempo. Chartier destaca que não devemos nos 

esquecer de que o texto produzido não muda enquanto o mundo muda, o que 

significará a própria mudança do texto por meio de sua leitura, pois os espaços 

dos livros em que serão lidos já estarão diferentes. Ele cita, por exemplo, a 

possibilidade de que um texto que hoje possa parecer estruturalista, amanhã 

pode parecer durkheimiano, “pelo simples fato de que o universo dos 

compossíveis terá mudado” (ibid., p.250). 

Tais entendimentos nos acompanharam na elaboração do metatexto 

construído a partir de leituras das obras produzidas em diferentes regiões do 

país (e fora dele), em diferentes datas, e organizadas de diferentes formas para 

que se adequassem aos padrões dos editores dos periódicos que as 

acolheram. Essa constatação revelou-nos a necessidade de atentarmos para 

as influências sobre as produções, não apenas dos referenciais teóricos, mas 

também as relacionadas às questões políticas, históricas e sociais que as 

envolveram. 

 

 

2.2.3.1 ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA 

 

 A opção pela Análise Textual Discursiva (ATD) deve-se ao fato de suas 

características propiciarem uma pesquisa qualitativa envolvendo análises  

criteriosas de textos diversos, e a partir daí uma melhor compreensão dos 

fenômenos investigados, para em seguida culminarem no desenvolvimento de 

um metatexto que seja representativo desse movimento. 

Tomamos como base os estudos de Moraes e Galiazzi (2006, 2011) 

sobre a ATD, os quais, por sua vez, se embasaram nas ideias originais de 

Navarro e Diaz (1994), que a caracterizam como uma metodologia na qual, a 

partir de um conjunto de textos (ou documentos), é possível construir um 
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metatexto que descreva e interprete os sentidos e significados que o 

pesquisador/analista compreenda a partir do “corpus” desse material. 

 O primeiro passo do ciclo de ATD é tido como um momento de intenso 

contato e impregnação com o material de análise, envolvendo leituras e 

releituras desse material e tendo por base o entendimento de que os textos não 

carregam um significado único a ser identificado; trazem significantes que 

exigem que o analista construa significados a partir de suas teorias, seu foco 

de pesquisa e pontos de vista, o que requer assumir-se como autor das 

interpretações que constrói a partir dessa dinâmica de análise. Não existe uma 

leitura única, neutra e objetiva. Todo texto possibilita uma multiplicidade de 

leituras. Toda leitura já é uma interpretação do analista do dito e do não dito no 

texto.  

Pesquisas que valorizam o discurso vão do dito ao não dito, 
num movimento permanente entre o manifesto e o oculto, 
num afastamento dos sentidos imediatos para a 
identificação de sentidos contextualizados, cuja explicitação 
requer inferências cada vez mais aprofundadas. (MORAES 
e GALIAZZI, 2011, p.61). 
 

Nessa perspectiva, a ATD promove uma fragmentação dos textos no 

sentido de se atingir as suas unidades constituintes e enunciados referentes 

aos fenômenos estudados. É o processo de desmontagem ou “unitarização” 

dos textos: 

A desconstrução e a unitarização do corpus consistem num 
processo de desmontagem ou desintegração dos textos, 
destacando seus elementos constituintes. Significa colocar o 
foco nos detalhes e nas partes componentes dos textos, um 
processo de decomposição que toda análise requer. Com 
essa fragmentação ou desconstrução pretende-se conseguir 
perceber os sentidos dos textos em diferentes limites de 
seus pormenores, ainda que se saiba que um limite final e 
absoluto nunca é atingido. (Ibid., p.18). 

  

 A partir desse processo de impregnação e intenso contato com as 

informações provenientes do material analisado, é feito um reconhecimento do 

que é essencial para a emergência de novas compreensões. É um processo de 

constante desestabilização e reestruturação da ordem a partir da desordem 

promovida pela unitarização, pois “o estabelecimento de novas relações entre 

os elementos unitários de base possibilita a construção de uma nova ordem” 

(MORAES e GALIAZZI, 2011, p.21), o que significa novas compreensões em 
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relação aos fenômenos investigados. Esse exercício de elaboração e 

compreensão de sentidos deve levar em consideração a polissemia implícita 

em qualquer texto, o que pode originar diferentes tipos de leituras e 

interpretações. 

 Com base nesse processo de impregnação das informações dos textos, 

passa-se ao segundo momento da ATD, que é a busca pelo estabelecimento 

de relações/comparações entre as unidades definidas no passo anterior, 

levando ao agrupamento de elementos semelhantes: a categorização 

(MORAES, 2003). Entendemos ser isso um processo de comparação 

constante entre as unidades definidas no processo de análise, levando a 

agrupamentos de elementos semelhantes. Entretanto, embora apresentem 

unidades conceituais homogêneas, esses conjuntos podem se apresentar de 

forma que sejam analisados como complementares, ou seja, a análise sobre as 

características gerais e amplas de cada complexidade dos conceitos 

envolvidos pode promover ligações entre essas categorias selecionadas. 

Para Moraes (2003), frente às múltiplas leituras de um texto, não será 

possível adotar-se sempre o critério de exclusão única entre as categorias 

emergentes ou pré-definidas. De acordo com pesquisas na área da linguística, 

“as categorias dificilmente apresentam delimitações precisas” (MORAES e 

GALIAZZI, 2011, p.85).  

Em nossa pesquisa, as categorias de análise foram pré-determinadas 

com base nos estudos de Haddad (2000), e, assim como fez esse pesquisador, 

foram denominadas de temas. Em nosso estudo, conforme apresentação em 

seção anterior, são quatro temas: 1) “Formação/Atuação do Professor/ 

Alfabetizador da EJA”; 2) “Práticas Pedagógicas na EJA”; 3) “Currículo da 

EJA”; 4) “Avaliação da EJA”. Esses temas constituíram os elementos de 

organização de nosso metatexto, e a partir deles produzimos as descrições e 

interpretações que compõem o exercício de expressar nossas compreensões 

possibilitadas pela análise dos textos. 

 A partir do processo de fragmentação, unitarização e categorização do 

corpus, passamos à etapa da construção do metatexto descritivo-interpretativo 

(OLIVEIRA e RECENA, 2009), que pretendeu promover interlocuções 

empíricas ancoradas em argumentos e informações extraídas dos textos. 
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Uma descrição densa, recheada de citações dos textos 
analisados, sempre selecionadas com critérios e 
perspicácia, é capaz de dar aos leitores uma imagem fiel 
dos fenômenos que descreve. Essa é uma das formas de 
sua validação (MORAES e GALIAZZI, 2011, p.35). 
 

 Para Moraes (2003) e Moraes e Galiazzi (2006, 2011), na ATD os 

metatextos não devem ser entendidos simplesmente como forma de apresentar 

algo já expresso nos textos, mas como construções do pesquisador/analista 

com intenso envolvimento de sua parte, em que as descrições/interpretações e 

teorizações apresentadas como resultados de suas análises se constituem em 

resultado de um esforço de construção intensa e rigorosa. Sob essa 

perspectiva, o metatexto não se constitui em simples montagens, e o 

pesquisador não pode deixar de assumir-se como autor de seus textos, 

expressão de algo importante que tenha a dizer sobre o fenômeno que 

investigou.  

Destacamos que, para o processamento dessa etapa de 

aprofundamento da compreensão e impregnação das mensagens contidas nos 

textos, construção de sentidos e relações, e posterior escrita do metatexto, 

optamos pela utilização original de mapas conceituais, cujas características e 

referenciais serão analisadas no tópico a seguir. 

 O processo de análise discursiva pode ser descrito como um processo 

emergente de compreensão, envolvendo o processo cíclico de desmontagem e 

fragmentação do corpus do material selecionado para a pesquisa, seguindo-se 

a um processo intuitivo de reconstrução, com emergência de novas 

compreensões que, serão comunicadas e validadas por meio da construção do 

metatexto.  O que efetivamente direciona todo esse processo é “a procura de 

uma compreensão mais ampla e válida dos fenômenos, o que é a própria razão 

de se fazer qualquer pesquisa” (MORAES, e GALIAZZI, 2011, p.51). A figura 3 

a seguir apresenta um esquema desse processo cíclico. 
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FIGURA 3 

Ciclo da Análise Textual Discursiva 

 

Fonte: Moraes e Galiazzi, 2011 (p.41). 

 

 

 Em todo o processo de análise o pesquisador precisa lidar com a 

polissemia dos textos analisados e também com a polifonia, ou seja, suas 

múltiplas vozes que emergem para auxiliar a “contar as histórias” e os 

fenômenos. Por essa razão, de acordo com Moraes e Galiazzi (2006, 2011), a 

ATD aproxima-se da hermenêutica e assume pressupostos da fenomenologia, 

de valorização da perspectiva do outro, sempre no sentido de que deve o 

pesquisador/analista buscar as múltiplas compreensões dos fenômenos. A 

utilização de ATD na pesquisa significa aprofundar e reconstruir sentidos cada 

vez mais elaborados, que vão bem além do entendimento superficial e 

imediato, e do manifesto e latente. Nessa perspectiva, a construção do 

metatexto nada mais é do que a expressão encadeada da escrita, resultante de 

todo esse processo de análise, de descrições e de interpretações (NAVARRO 

e DIAZ, 1994).  

 Ao comparar a ATD com a Análise de Conteúdo (AC) e a Análise de 

Discurso (AD), Moraes e Galiazzi (2011) comentam que as três metodologias 

se encontram num único domínio: a análise textual. A ATD assume 

pressupostos que a localizam entre os extremos da AC e a AD. Enquanto a AC 

busca responder questionamentos sobre o que um texto expressa, a AD 

explora como foi produzido o discurso inserido no texto. Sob essa perspectiva, 

a ATD aproxima-se mais da AC, pois valoriza tanto a descrição quanto a 

interpretação.  

Apresentando a metáfora de movimentar-se nas águas de um rio, os 

autores procuram relacionar as características das três metodologias: 
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As ênfases nos focos descritivo e interpretativo possibilitam 
compreender algumas das diferenças entre AC e AD. A 
primeira, com sua descrição seguida ou entremeada de 
interpretação é um mover-se rio abaixo, aproveitando o 
próprio movimento da água e só eventualmente se opondo a 
ele. Já a AD, com sua interpretação radical, com base 
teórica forte, é um movimento contra a corrente. (...) No que 
se refere à ATD, ainda que num sentindo amplo, se 
aproxime mais da AC, sua interpretação tende 
principalmente para a construção/reconstrução teórica, 
numa visão hermenêutica, de reconstrução de significados a 
partir das perspectivas de uma diversidade de sujeitos 
envolvidos nas pesquisas. Ainda que podendo assumir 
teorias a priori, visa muito mais a produzir teorias no 
processo da pesquisa. Mas do que navegar a favor ou 
contra a correnteza, visa a explorar as profundidades do rio. 
(MORAES e GALIAZZI, 2011, p.145). 
 

 Ainda de acordo com esses autores, é preciso destacar que tanto a AC 

quanto a AD concentram suas análises sobre os conteúdos implícitos (tenham 

eles sido ocultados propositadamente ou não). De uma foram geral, as 

abordagens qualitativas que se utilizam da AC têm na fenomenologia um de 

seus fundamentos. As que utilizam a AD têm suas raízes no materialismo 

histórico e na dialética marxista. Enquanto a primeira examina os fenômenos 

de dentro (perspectiva interna), a segunda tende a assumir um olhar de fora do 

fenômeno sob investigação (perspectiva externa). 

 A ATD, por seu caráter essencialmente hermenêutico, possui conexões 

com a fenomenologia e com a etnografia, mas tende a assumir uma 

perspectiva transformadora das realidades que pesquisa, aproximando-se de 

perspectivas dialéticas. Nesse entendimento, as transformações que pretende 

se constituem nos processos cíclicos de novas compreensões dos fenômenos 

e discursos com que se envolve. Não exige teorias externas para orientar suas 

ações de transformação, daí a importância da competência argumentativa do 

pesquisador/analisador (e toda sua bagagem teórica) para assumir o papel 

central no processo, tendo esse pesquisador em mente a impossibilidade de 

linguisticamente conseguir mapear o todo, e que a compreensão obtida é 

apenas uma parte desse todo. 

 Para a facilitação do desenvolvimento do processo cíclico de 

reconstrução de conhecimentos de nossa pesquisa, resolvemos tomar como 

ponto de partida a elaboração de Mapas Conceituais (MOREIRA, 2011), como 

forma de analisar os conceitos, discursos e conhecimentos já estabelecidos 
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nos textos e promover relações entre as ideias explícitas e implícitas colhidas 

durante as leituras e releituras deles.  

Pelo que conseguimos apurar a respeito de pesquisas anteriores que se 

utilizaram da ATD, nossa metodologia apresenta uma combinação original de 

ferramentas que busca a organização sistematizada do conhecimento e facilita 

o enlace de ideias e conceitos, enunciados isolados sobre o tema e a 

correlação entre os diversos pensamentos elencados nos textos. Desse 

processo emerge a construção de um metatexto que visa respeitar as várias 

vozes, assim como as várias e possíveis interpretações linguísticas das 

produções analisadas. 

 Na seção seguinte passamos a analisar especificamente a utilização 

desses mapas conceituais em nossa pesquisa e de que forma eles 

contribuíram para a construção do metatexto. 

 

 

2.2.3.2 A UTILIZAÇÃO DOS MAPAS CONCEITUAIS COMO 

AUXÍLIO NA COMPREENSÃO DA MENSAGEM  

 

 Por diversas vezes, na fase de preparação para a construção da análise 

dos dados, verificamos a importância de que o formato de um metatexto que se 

pretenda compor o Estado da Arte sobre a produção escrita em Educação e 

Educação Matemática com o olhar sobre a EJA deveria aproximar-se a de um 

mosaico.  

O mosaico é a arte de pavimentar caminhos em que as pedras vão 

sendo encaixadas, formando belos desenhos, e, por isso, proporciona uma 

facilitação do caminhar ao mesmo tempo em que pode tornar esse caminhar 

mais prazeroso e convidativo. Sob esse entendimento, o capturamos 

metaforicamente para a arte da construção do metatexto, em que a 

pavimentação do caminho foi a própria construção do metatexto, e as pedras 

utilizadas para a pavimentação foram os conhecimentos obtidos das leituras e 

releituras dos textos selecionados. Nessa “pavimentação”, pretendíamos 

construir um caminho que, além de refletir os conteúdos das produções 

analisadas, também promovesse novas descobertas. Daí a nossa valorização 
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do momento de emergência das ideias dos textos e a busca por relações entre 

elas e as de outros textos e a opção pela utilização dos mapas conceituais. 

Em um processo bastante denso e demorado, em que os resultados por 

vezes pareceram obscuros e inatingíveis, optamos pela elaboração de Mapas 

Conceituais como forma de proporcionar uma melhor emergência dos 

conhecimentos provenientes das leituras dos textos. Para esse processo de 

impregnação e apropriação das ideias e conceitos apresentados nas 

produções, optamos pela elaboração de um Mapa Conceitual para cada um 

dos artigos selecionados56. Posteriormente, elaboramos Mapas Conceituais 

gerais, aglutinadores de conhecimentos, sobre cada um dos temas de estudo 

(“Formação/Atuação do Professor/Alfabetizador da EJA”, “Práticas 

Pedagógicas na EJA”, “Currículo da EJA” e “Avaliação da EJA”), de tal forma 

que as principais ideias de cada uma das produções destacadas nos temas 

pudessem ser destacadas, e quando possível relacionadas às ideias dos 

outros artigos, gerando um melhor entendimento das produções em conjunto. 

Nesse mosaico, buscamos apresentar possíveis elos entre as produções, 

assim como pontos de tensão e discordância. 

 Para Moreira (2006, 2011), Mapas Conceituais (ou Mapas de Conceitos) 

são diagramas57 que indicam relações entre conceitos, ideias ou entre palavras 

que podemos utilizar para representar conceitos e ideias a respeito de um tema 

analisado, sem que esses conceitos sejam classificados, mas que possam ser 

relacionados (ou hierarquizados) com outros conceitos contidos no próprio 

texto. Não obrigatoriamente apresentam sequência, temporalidade, 

direcionalidade ou hierarquia de poder, por isso se diferenciam de 

organogramas ou diagramas de fluxo. Eles se diferenciam dos Mapas Mentais, 

                                                           
56

 Para o desenvolvimento dessa atividade foi utilizado o software CMAP TOOLS, elaborado pelo 

Institute for Human and Machine Cognition (IHMC). De acordo com as informações apresentadas na 

página do IHMC na internet, o instituto desenvolve pesquisa sem fins lucrativos do Sistema de 

Universidades da Flórida, visando primordialmente “estender as capacidades humanas”. As pesquisas são 

conduzidas pelo IHMC em um modelo interdisciplinar; por isso, dele participam psicólogos cognitivos, 

neurocientistas, médicos, matemáticos, filósofos, entre outros especialistas. O Software é distribuído 

gratuitamente na internet no endereço: <http://www.ihmc.us/about.php>. Acesso em 11/02/2012. 
57

A utilização de figuras geométricas (retângulos, círculos, elipses etc) na elaboração de um Mapa 

Conceitual é opcional, embora possam estar vinculadas a determinadas regras colocadas pelo próprio 

desenvolvedor, tais como a utilização de elipses para a apresentação de conceitos mais amplos, e 

retângulos para a apresentação de conceitos menos abrangentes. Da mesma forma, são irrelevantes o 

comprimento e a forma das linhas e/ou setas que ligam os conceitos. Mas, o fato de dois conceitos 

estarem ligados por uma linha significará uma determinada relação entre eles. A utilização de palavras-

chave sobre a linha que une dois conceitos pode servir para explicitar a natureza dessa relação. 

http://www.ihmc.us/about.php
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que são associacionistas e não se ocupam de relações entre conceitos e 

partem de um único centro, a partir do qual são irradiadas as informações 

relacionadas a esse foco central. Importante destacar que, mesmo com a 

utilização dos artifícios de figura, linhas, setas e palavras-chave, o Mapa 

Conceitual não se torna auto-explicativo. Como observa Moreira (2011), 

“Mapas Conceituais devem ser explicados por quem os faz; ao explicá-los, a 

pessoa externaliza significados” (p.2), e aí reside o maior valor de um Mapa 

Conceitual: permitir que quem o elaborou apresente seu entendimento e 

avaliação a respeito de um documento, um texto ou uma aula. 

 A construção de Mapas Conceituais como estruturas esquemáticas para 

representar conceitos imersos em uma rede de proposições como forma de 

estruturar o conhecimento é uma técnica desenvolvida na década de 1970 

pelos professores Novak e Gowin e seus colaboradores, tendo por base a 

Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel (MOREIRA, 2006, 

2011; TAVARES, 2007). Foram idealizados como instrumentos facilitadores da 

meta-aprendizagem, oportunizando ao estudante aprender a aprender e ao 

especialista tornar mais claras as conexões percebidas entre os conceitos de 

um determinado tema, pois, durante uma pesquisa, podem melhorar a 

acessibilidade e usabilidade materiais por meio de suas marcas 

visuais/espaciais que podem guiar uma seleção ou categorização. 

De acordo com Tavares (2007), existe a comprovação empírica sobre a 

eficiência de buscas, onde se comprovou que os interessados localizaram mais 

informações quando elas foram apresentadas em forma de Mapas Conceituais, 

ao invés de textos. Os Mapas apresentam uma visão idiossincrática do autor 

sobre a realidade a que se refere, sua visão aprofundada sobre um tema, no 

exercício de sua capacidade de perceber generalidades e peculiaridades desse 

tema em análise. Nesse sentido, é possível a construção de uma hierarquia 

conceitual “iniciando de características mais inclusivas para as mais 

específicas, tornando clara a diferenciação progressiva, um dos conceitos 

chave de da teoria de Ausubel” (p.85).  
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CAPÍTULO 3 

A ANÁLISE 
 
 
 
 Neste capítulo apresentamos o resultado das análises dos artigos 

relacionados à Educação e à Educação Matemática em EJA, selecionados dos 

periódicos constantes da listagem Qualis (CAPES-MEC), publicados no 

período de 2000 a 2010, organizados em quatro temas: “Formação/Atuação do 

Professor/Alfabetizador da EJA”, “Práticas Pedagógicas na EJA”, “Currículo da 

EJA” e “Avaliação da EJA”. Conforme descrições apresentadas no capítulo 

anterior, ao selecionarmos os artigos, optamos por organizá-los em dois 

grupos: Grupo 1) produções que apresentam o imbricamento entre a Educação 

Matemática e a EJA, e Grupo 2) produções que apresentam análises em 

Educação para jovens e adultos sem o foco direto em matemática.  

 
 

3.1 TEMA: FORMAÇÃO / ATUAÇÃO DO PROFESSOR / 

ALFABETIZADOR DA EJA 

 

 

“Nós educadores não fomos preparados no magistério ou no 
curso de Pedagogia para trabalhar com a alfabetização de 
jovens e adultos idosos, com alunos com necessidades especiais, 
liberdade assistida e alta vulnerabilidade. Sendo assim, vamos 
aprendendo através da prática pedagógica, do estudo e troca de 
experiências com os colegas. Muitas vezes somos como ´pau pra 
toda obra´. Sempre falta algo para melhorarmos 
profissionalmente. Somos como aprendiz que vai em busca de 
conhecimento para desenvolver um trabalho prazeroso, 
significativo e eficiente tanto para o professor quanto para o 
educando.” (MARQUES e PACHANE, 2010, p.485).  
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As 37 produções analisadas nesse tema envolveram um total de 71 

autores/pesquisadores, sendo 67 deles ligados a instituições de ensino de nível 

superior e pós-graduação, 3 a instituições de ensino fundamental e/ou médio, e 

1 não declarou possuir ligação a instituições educacionais. Do total, 

destacamos que 5 indicaram pertencer aos quadros de professores de 

universidades situadas fora do Brasil, sendo 1 da Espanha, 1 da Argentina e 3 

de Portugal. 

Verificamos que dos autores ligados a instituições de ensino superior e 

pós-graduação no Brasil, 13 trabalham em universidades particulares e os 

demais, em universidades públicas (estaduais e federais). Com relação à 

região do Brasil onde se situam essas instituições brasileiras, 13 delas estão na 

região Sul, 13 na região Sudeste, 5 na região Nordeste e 4 na região Centro-

Oeste. 

Vale destacar que do total de 71 autores/pesquisadores envolvidos no 

presente tema em análise, houve uma predominância maciça de mulheres (57), 

embora tal característica não tenha se refletido em ampla discussão sobre a 

questão gênero nos artigos, conforme ocorreu em outros temas que serão 

apresentados posteriormente neste estudo. 

 Em quase a sua totalidade, as produções foram originadas tendo por 

base pesquisas classificadas como do tipo qualitativas, mas por diversas vezes 

foram utilizados dados quantitativos na análise de informações e discussão de 

projetos governamentais e não governamentais voltados para a formação do 

professor.  

Uma quantidade considerável de produções apresentou-se como relatos 

de experiência e/ou apresentações de reflexões a respeito do tema formação 

(em diversos níveis) e/ou atuação de professores em EJA. As produções que 

apresentaram descrições sobre a metodologia de pesquisa utilizada citaram: 

análise de documentos e de obras diversas, entrevistas e questionários, 

elaboração de grupo de estudo e debate, oferecimento de oficinas (a 

licenciandos e professores em serviço), observação de atividades 

desenvolvidas por professores, diário de registro de pesquisa de campo, 

portfolios e relatos de experiência. 

Do total de 37 produções analisadas nesse tema, em 24 delas 

verificamos a utilização de apresentação de análises sobre episódios da 



109 

 

história da EJA no Brasil e em outros países (Espanha, Argentina e Portugal), 

de maneira aprofundada ou mesmo resumida, como forma de proporcionar ao 

leitor uma introdução ao tema de formação e atuação de professores, e inteirá-

los de quais foram as possíveis conjecturas sociais, políticas e culturais que 

determinaram os quadros atuais em educação direcionada a jovens e adultos. 

Com relação aos referenciais teóricos que emergiram das leituras das 

produções, verificamos que houve um abrangente e rico universo de ideias e 

diálogos entre autores das mais diversas áreas: matemática, educação, 

psicologia, filosofia, etc. Porém, há que se destacar uma grande utilização dos 

estudos desenvolvidos pelo educador Paulo Freire, que foi citado diretamente 

em 20 produções, e indiretamente em diversas outras. Analisamos que é um 

merecido reconhecimento pelo conjunto de sua obra, grande parte voltada para 

a análise dos saberes necessários à prática educativa, com destaque especial 

para aquelas direcionadas aos jovens e adultos, na defesa de que não basta 

aos professores dessa e de outras modalidades ensinar os conteúdos, mas é 

importante o ensinar a pensar certo (FREIRE, 1996). 

Além de Freire, as referências bibliográficas das obras apontaram ideias 

de diversos autores e das quais se utilizaram, tais como: Adair Mendes 

Nacarato, Alfonso Espinet, Alvaro Vieira Pinto, Antón Borja, Antonio Gramsci, 

Antonio Nóvoa, Boaventura de Souza Santos, Carlos R. Jamil Cury, Cristovam 

Buarque, Darcy Ribeiro, Dario Fiorentini, Dermeval Saviani, Edgar Morin, Elisa 

Cragnolino, Edward Thorndike, Emília Ferreiro, Frei Betto, Gaudêncio Frigoto, 

Gelsea Knijnik, Geoffrey Saxe, G. Bachelard, Helena Noronha Cury, Isabel 

Alarcão, István Mészáros, Jacques Delors, Jean Piaget, Jerome Seymour 

Bruner, J. Gimeno Sacristán, J. Libâneo, Karl Marx, L. Vóvio, Laurence Bardin, 

Leonardo Boff, Lev Vygotsky, Magda Soares, Manuel Castells, Maria da 

Conceição Fonseca, Marilena Chauí, Martin Carnoy, Maurice Tardiff, Michel de 

Certeau, Michel Foucault, Michel Thiollent, Miguel G. Arroyo, Mikhail Bakhtin, 

Moacir Gadotti, Paulus Guerdes, Pedro Demo, Philippe Perrenoud, Pierre 

Bourdieu, Robert Owen, Roland Charnay, Roseli Galdart, Rui Canário, Serge 

Moscovici, Sérgio Haddad, Sônia Maria De Vargas, Sônia Maria Rummert, 

Terezinha Nunes Carraher, Ubiratan D´Ambrosio, Vera Maria Candau e Vera 

Maria Ribeiro. 
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Sob um olhar em conjunto dos dois Grupos de artigos, destacamos 

como pontos comuns aos estudos analisados nesse tema, primeiramente, a 

defesa de uma formação que seja específica para o professor que atua em 

EJA, onde haja o espaço para a reflexão e o debate a respeito de 

especificidades da modalidade, tais como as características do alunado, as 

legislações que a envolvem, os resultados das pesquisas da área, etc. Em 

seguida, o entendimento de que a formação do professor de EJA não se 

encerra no momento em que ele recebe um diploma, mas que essa passa 

apenas a ser mais uma etapa que comporá uma formação que não cessará, ou 

seja, a formação inicial e a formação continuada se apresentarão de forma 

mais do que complementares; deverão ser indissociáveis. Nessa perspectiva, o 

espaço acadêmico da universidade deveria estar sempre aberto aos 

professores de EJA, de uma forma que os professores em formação e os em 

exercício pudessem usufruir de ricos ambientes e momentos de diálogo, de 

trocas de experiência, de descoberta e de novos contatos com bases teóricas. 

Em uma estreita relação entre a teoria e prática, essa formação proporcionaria 

a esses docentes discutir suas atitudes e atos pedagógicos, reformulá-los e 

redirecioná-los para as complexidades e desejos de seus alunos. Eles se 

tornariam agentes de sua própria formação e ampliariam a consciência crítica 

do papel social que devem exercer na EJA. 

 

 

Dentre as análises verificadas nos artigos pertencentes ao Grupo 1, 

destacamos um discurso quase uníssono para que a formação matemática (e 

de outras áreas) do professor de EJA o possibilite desenvolver um trabalho que 

seja coerente com as necessidades dos educandos, construindo na prática 

(não apenas na teoria) o processo educacional transformador e voltado para a 

autonomização dos educandos. Os estudos de Rosa e Prado (2008) e Santana 

(2008), por exemplo, investigaram princípios norteadores desse modelo 

formativo e destacaram a importância do educador solidarizar-se com os 

educandos, ter disposição de encarar dificuldades como desafios estimulantes 

e a confiança na capacidade de ensinar e ele também aprender. Sob essa 

concepção, a formação envolveria três dimensões indissociáveis e essenciais: 

a política, a profissional e a pessoal. A primeira relaciona-se à percepção da 
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não neutralidade da educação, e de sua importância para a construção de uma 

sociedade mais equalitária. A segunda volta-se para a reflexão permanente 

sobre a prática educativa em favor da autonomia dos educandos. A terceira 

dimensão envolve a percepção de que a formação pessoal é particular a cada 

ser, dentro de sua complexidade, e está diretamente ligada às relações 

pessoais e sociais. Sobre essa última, é importante salientar que diz respeito 

diretamente a crenças de alguns docentes de que, dentro de uma sala de aula, 

ele é apenas um professor de matemática, como se fosse possível apresentar 

de forma dicotômica suas atitudes educativas das atitudes pessoais. 

Como forma de referenciar tais atitudes, diversas pesquisas indicaram 

que os cursos de formação deveriam se basear nas ideias propagadas por 

Freire, D´Ambrosio e a Etnomatemática (Amâncio, 2006; Bello, 2006; Kessler, 

2006; Melo e Passeggi, 2006; Fantinato e Vianna,2007; Santana, 2008), por 

considerarem que as mudanças acadêmicas de toda a instituição educativa 

devem obrigatoriamente passar pela renovação da própria docência que se 

desenvolve nesse ambiente. Para atuar em EJA, a formação inicial e a 

continuada devem trabalhar a docência para a transformação, para a formação 

de habilidades nos aprendentes, e não apenas de rígida memorização. Essas 

formações devem se apresentar como um espaço onde se dialogue 

criticamente a respeito do compromisso político desse professor que atuará 

com estudantes postos à margem da sociedade da informação e do 

conhecimento. 

Entretanto, diversas produções questionaram até que ponto as 

formações (inicial e continuada) têm se preocupado com todas as essas 

questões destacadas. Como resposta, quase sempre temos a constatação de 

que elas às vezes até aparecem nas propostas teóricas, porém não se 

apresentam nas práticas desses cursos. De uma forma geral, atividades que 

envolvam a formação do professor da EJA, realizadas no espaço das 

universidades brasileiras e internacionais, ainda ocupam o mesmo espaço que 

tem ocupado nas políticas educacionais: exíguo. 

Apenas a partir da década de 1980 a preocupação com essa temática, 

formação do professor e as complexidades que a envolve, começaram a 

despontar no cenário das pesquisas educacionais. Isso é o que afirma Pires 

(2006) em seu estudo/relato a respeito da sua proposta de grupo de pesquisa 
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voltado para a investigação de processos de formação de professores de 

matemática. Por meio de um grupo colaborativo de investigação, formado por 

mestrandos e doutorandos, foram analisados uma série de artigos direcionados 

para o tema, e após apresentação de seminários e debates, verificou-se a 

validade destas atividades para a autoformação dos componentes, além da 

percepção de novas contribuições para a compreensão do caráter colaborativo 

que se pode imprimir a grupos de investigação, tanto internamente, como pelo 

intercâmbio com outros grupos que têm interesse de pesquisa em comum. 

Propostas próximas em objetivos e metodologias foram apresentadas 

também por Kessler (2006), trabalhando com graduandos de matemática e 

propondo espaços de análises, discussões e de produção de conhecimento. 

Dentre os assuntos destacados, a verificação de que, em EJA, a opção por 

romper a linearidade do programa e privilegiar atividades desenvolvidas a partir 

de situações problema, pode facilitar a aprendizagem dos alunos, respeitando 

(e valorizando) suas experiências e seu ritmo de aprendizado. 

A utilização da história da matemática como forma de humanizar os 

conhecimentos a serem desenvolvidos e resgatar identidades culturais dos 

grupos aos quais os alunos pertencem (Amâncio 2006) e a quebra do 

isolamento disciplinar para facilitar a aprendizagem (Grunennvaldt, Barbosa, 

Junior Grunennvaldt e Moraes, 2010) despontaram em artigos que focavam 

pesquisas envolvendo futuros professores, mas também aqueles em exercício 

em buscas de respostas de como criar e conduzir relações entre os 

conhecimentos matemáticos e o cotidiano do aluno.  

Um olhar panorâmico sobre as produções desse Grupo de artigos nos 

permite verificar que as propostas convergem para a verificação da 

necessidade de um projeto formativo de professores de matemática de EJA, e 

isso deve envolver, além da apropriação dos conteúdos da área, a promoção 

de espaços para esses profissionais registrarem suas histórias e experiências, 

permitindo-lhes constatar as dimensões que envolvem seu trabalho. Mas que 

esse também seja um espaço para apropriação de metodologias alternativas 

de trabalho pedagógico, visando diminuir os problemas relacionados ao 

insucesso de seus alunos nessa disciplina, pois ele distancia esse aluno adulto 

do processo educativo e ressalta a baixa estima que em geral os acomete. 
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Importante destacar por fim que as pesquisas analisadas nesse tema 

apresentaram poucas peculiaridades da formação especifica do professor da 

área de matemática, mesmo quando desenvolvidas por especialistas da área, o 

que pode ser interpretado como forma de manter-se coerente com os 

argumentos que pregam que na EJA os conhecimentos devem ser trabalhados 

preferencialmente na forma inter ou transdisciplinar. Em contrapartida, 

podemos analisar também que essa falta de pesquisas mais direcionadas nos 

serve para a percepção do quão pouco sabemos sobre como de fato deve se 

processar a formação dos professores da área de matemática que atuarão com 

jovens e adultos.      

 

 

Dentre as análises verificadas nos artigos pertencentes ao Grupo 2, 

destacamos a indicação de que os formadores de professores de EJA devem 

atentar para o fato de que esses profissionais vivenciam muitas vezes uma 

relação de desvalorização silenciosa, fruto de preconceitos que colocam o 

trabalho educativo desenvolvido nessa modalidade de ensino em uma escala 

inferior devido ao fato de estar lidando diretamente com alunos desfavorecidos 

(Freitas, 2007; Soares, 2008). Desses professores esperam-se atitudes muitas 

vezes sobre-humanas diante das dificuldades das mais diversas ordens. Ao 

mesmo tempo, espera-se também que possa exercer a complexa tarefa de 

agente de transformação social: fazer com que os aprendentes dominem 

criticamente a leitura, a escrita, o cálculo e que saibam comunicar-se com o 

mundo à sua volta em um movimento dialético de apropriação de sua própria 

vida e desse mundo no qual se insere.  

A quase totalidade dos artigos é fruto de análises e relatos de projetos 

de formação (inicial e/ou continuada) de professores (e/ou alfabetizadores) 

desenvolvidos não só em diferentes regiões do Brasil (Lorenzatti, 2008; Santos, 

Bispo e Omena, 2005; Bastos Muller e Abegg, 2006; Dellazza, Vestena, 

Maraschini e Sathers, 2006; Cunha, Rodrigues e Machado, 2007; Haracemiv, 

2007; Moura, 2007; Alvarenga, 2008; Klink e Antunes, 2008; Albino e Andrade, 

2009; Cunha, Albuquerque, Noronha e Santos, 2009; Corso e Silva, 2009; 

Fartes e Gonçalves, 2010; Marques e Pachane, 2010; Oliveira, Oliveira e 

Scortegagna, 2010), mas também fora dele, tais como de Córdoba na 
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Argentina (Lorenzatti, 2007) e em Portugal (Castro, Guimarães e Sancho, 

2007). Os resultados e conclusões dos autores serão relatados de forma 

individual posteriormente, mas podemos destacar que, em linhas gerais, 

defendem a necessidade de que a formação do professor de EJA deve 

obrigatoriamente envolver aspectos diferenciados das outras formações, e 

atualmente a que é oferecida é insuficiente, tanto em quantidade quanto em 

qualidade. Despontam análises a respeito de que, pelo fato de o campo de 

atuação docente da EJA ainda ser bastante marcado pela filantropia, ou por 

docentes leigos, revestem fortemente essa modalidade com a concepção de 

que a educação voltada para esses aprendentes que não se escolarizaram na 

idade regular deve ser simplificada e rápida. Nessa perspectiva torta, também o 

profissional que nela atua não precisaria de formação específica, longa e 

aprofundada. 

 Os artigos nos apresentam boas reflexões para que a formação se 

processe em uma perspectiva multidimensional (humana, cognitiva, social, etc.) 

e que incentive esse profissional a assumir-se em uma postura reflexiva de 

professor-pesquisador, como forma de estar sempre em contato com teorias, 

metodologias e práticas de sua área de atuação, e as outras áreas 

imprescindíveis para sua boa atuação.  

Essas pesquisas atentam também para o fato de que justamente nessa 

modalidade de ensino, que necessita tanto de professores bem qualificados, 

muitos dos professores em exercício que foram acompanhados em suas 

atividades apresentaram (ou declararam) pouca experiência anterior em EJA, 

pouca formação inicial e quase nenhuma formação continuada que os 

possibilitassem superar os problemas socioeducacionais com os quais eles se 

deparam diariamente em suas salas de aula.  

Com relação ao modelo formativo que mais se apresentou nas 

pesquisas, destacamos o da aprendizagem por meio da prática em confronto 

direto com as teorias analisadas, buscando superar o trabalho realizado 

apenas no sentido metodológico do conhecimento e atentando para o 

conhecimento mais humanizado, em seu aspecto integral, com todas as 

fragilidades e dualidades que lhe envolvem. 

Por fim, julgamos importante destacar que não basta que as instituições 

ou autoridades elaborem e disponibilizem cursos de formação para a melhoria 
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da qualidade das práticas educacionais do professor de EJA, sem que 

ofereçam também as necessárias condições para o seu ingresso e 

permanência nesses cursos, pois, ao atentarem para esses detalhes, buscando 

formular meios de manter o professor envolvido nesse estudo - sem que isso 

signifique perda salarial ou mesmo que lhe signifique aumento de carga horária 

de trabalho -, teríamos a redução das condições que foram relatadas em 

diversas conclusões das pesquisas. Relacionadas à baixa e descontínua 

participação do professorado nos cursos formativos, são sugeridas, entre 

outras ações que visam o incentivo à essa participação, melhorias na 

remuneração envolvendo a progressão na carreira, como forma de incentivar 

este docente a além de se especializar na EJA, manter-se nesta modalidade, 

mesmo com todos os percalços que a envolvem. 

 

 

Apresentamos a seguir os fichamentos dos artigos selecionados, 

contendo os resumos e palavras-chave elaborados pelos autores, seguidos de 

nossos comentários a respeito dos principais destaques do texto sobre o tema: 

Formação/Atuação do Professor/Alfabetizador. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 01 

 
Referência: 
SANTANA, L. G. A formação Continuada de Professores de EJA: uma reflexão 
sobre a prática. Pesquisas e Práticas em Educação Matemática, 2008. 
 

 
Resumo da autora: 
A história da Educação de Jovens e Adultos – EJA – se mistura com a história 
do lugar social reservado aos trabalhadores, pobres, negros, subempregados, 
excluídos. Entretanto, o lugar social, político, cultural almejado pelos excluídos 
como sujeitos coletivos têm nos levado a conceber práticas de EJA mais 
criativas, como o intuito de garantir a permanência na escola e a 
aprendizagem destes estudantes levando em consideração algumas questões: 
como o professor percebe o aluno de EJA; como este aluno se vê; que 
conhecimentos tanto professores quanto alunos trazem para a escola; como 
fazer com que o professor se aproprie da produção acadêmica. Este trabalho 
tem como objetivo apresentar possibilidades para a pesquisa em Formação de 
Professores considerando a diversidade cultural presente nas classes de EJA. 
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Os estudantes são procedentes das mais variadas faixas etárias e grupos 
étnicos. Os professores possuem diferentes crenças sobre 
ensino/aprendizagem, o papel da escola e os processos de legitimação dos 
saberes que os estudantes trazem para a escola. A partir destas 
problematizações utilizamos um Estudo de Caso, para tentarmos compreender 
como o Programa de Etnomatemática pode contribuir para as práticas 
cotidianas dos professores de EJA. Desenvolvemos com professores de 
Matemática do Programa de EJA da Secretaria Municipal de Educação do Rio 
de Janeiro um Ciclo de Centro de Estudos onde foi possível analisar os 
discursos dos professores de Matemática que trabalham neste programa 
acerca dos aspectos político-filosóficos que estão presentes nos cursos de 
formação continuada oferecidos por esta secretaria de educação, 
compreender também como estes organizam seu trabalho e suas formas de 
pensar os processos de ensino aprendizagem, promover a discussão de como 
a Etnomatemática pode ser utilizada como um referencial teórico, propiciando 
a formação de cidadãos críticos. 
 
Palavras chave: 
Educação matemática, etnomatemática, formação de professores. 
 

 

Nossos comentários: 

 A pesquisa considera que a transformação acadêmica de toda a 

instituição escolar passa necessariamente por uma docência renovada, que 

significa buscar ensinar para a mudança e para a produção de conhecimentos. 

Para isso, é imprescindível que seja oferecida a esse profissional uma 

formação continuada em serviço. Sob essa ideia, as escolas da rede municipal 

do Rio de Janeiro que oferecem a modalidade de EJA têm oferecido ciclos de 

estudos em matemática (e outras áreas) para seus professores. Proveniente de 

análises sobre esse projeto, a autora relata sua percepção de que a orientação 

pedagógica do professor é reflexo de seus valores e crenças e que o estudo da 

etnomatemática (e da Educação Matemática) pode levá-lo a uma postura de 

compromisso com o saber institucional e local, possibilitando reflexões e 

compreensões das diferentes práticas e procedimentos. Dessa forma, busca-se 

levar os professores a desenvolver em suas aulas atividades que proporcionem 

o diálogo, a melhoria da autoestima de seus alunos e que sejam respeitados os 

seus saberes oriundos da vida cotidiana. 
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Grupo 1 – No de referência: 02 

 
Referência: 
ROSA, A. C. S. e PRADO, E. Educação de Jovens e Adultos: as dimensões 
política, profissional e pessoal na formação docente. Olhar de Professor, 
v10(2), 2008. 
 

 
Resumo das autoras: 
O presente artigo constitui parte de um estudo sobre a formação docente na 
Educação de Jovens e Adultos – EJA. Seu objetivo é discutir a formação 
desse educador no contexto da sua atuação, considerando as dimensões 
política, profissional e pessoal. Revisão bibliográfica, entrevistas, 
questionários, análise curricular e documentos foram utilizados como 
procedimentos metodológicos no estudo. Os resultados da pesquisa mostram 
que embora a falta de verbas, a má estruturação das salas de aula, a ausência 
de investimentos na formação profissional sejam alguns exemplos dos 
maiores problemas vivenciados pelos educadores que optam em trabalhar 
com a EJA, o comprometimento político e a realização pessoal têm se 
mostrado como os principais aspectos positivos para que o educador da EJA 
se mantenha como um profissional comprometido. 
 
Palavras chave: 
Educação de jovens e adultos, Formação docente, currículo. 
 

 

Nossos comentários: 

 O estudo investiga os princípios que devem nortear a formação do 

professor (das diversas áreas), que o possibilite realizar um trabalho 

educacional coerente com as necessidades específicas do aluno da EJA, de tal 

forma que proporcione aos seus estudantes a autonomia e a construção do 

conhecimento por meio da ampliação do seu interesse pela pesquisa, pela 

proposição de atividades desafiadoras e de raciocínio lógico, dentre outras 

atividades. Essa formação docente deve desenvolver a sensibilidade desse 

profissional em relação às peculiaridades da EJA, sem deixar de lado as 

questões políticas envolvidas nessa modalidade, buscando a necessária dose 

de conhecimentos específicos de sua área de atuação. Nessa perspectiva, as 

ideias de Freire tornam-se uma boa base teórica para o desenvolvimento de 

reflexões e estratégias nas dimensões política, profissional e pessoal da 

formação docente. Devemos nos questionar: até que ponto os cursos de 

formação (inicial e continuada) têm-se preocupado com essas dimensões? 
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 Algumas crenças equivocadas comuns na formação docente: a 

formação pode resolver todos os problemas da prática, separar a teoria da 

prática e trabalhar o discurso, e não a prática educativa.   

 

 

Grupo 1 – No de referência: 03 

 
Referência: 
PIRES, C. M. C. “Diálogos” entre pesquisadores inseridos em grupos que 
investigam a formação de professores que ensinam matemática. Horizontes 
(EDUSF), v24, n1, 2006. 
 

 
Resumo da autora: 
Neste artigo apresentamos os resultados de um trabalho realizado com um 
grupo de mestrandos do Programa de Estudos Pós-Graduandos em Educação 
Matemática da PUC-SP, nossos orientandos, que desenvolvem pesquisas 
sobre formação de professores de matemática. Esses mestrandos integram 
grupo de pesquisa que configuramos como “colaborativo de investigação”, 
tendo em vista que pesquisadores em formação colaboram uns com os outros 
no processo de revisão bibliográfica, na leitura de artigos e livros de interesse 
comum e compartilham seu processo de investigação, embora cada um tenha 
seu tema específico. Relataremos as reflexões do grupo a propósito dos 
artigos do livro Cultura, formação e desenvolvimento profissional de 
professores que ensinam matemática, destacando que para esse grupo de 
alunos foi fundamental compartilhar impressões, entendimentos e avaliações 
sobre as ideias apresentadas na literatura e em dissertações e teses 
produzidas.  
 
Palavras chave: 
Formação de professores, Grupo de investigação colaborativa.  
 

 

Nossos comentários: 

 O artigo relata que, em encontros semanais, além de apresentação de 

seminários e pesquisas desenvolvidas, as atividades do Grupo de Pesquisa da 

PUC-SP que originaram o artigo versaram sobre o tema: “Formação de 

Professores de Matemática”. Dentre as observações relatadas a partir de 

leituras e debates, destacamos os depoimentos analisados a respeito do fato 

de que, de acordo com professores de um determinado curso de licenciatura 

de matemática, a formação recebida por eles pouco havia contribuído para 
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essa sua atuação como docente. Destacamos também as hipóteses levantadas 

em outra produção analisada pelo Grupo, a respeito dos benefícios que uma 

interlocução colaborativa que ocorra entre a escola e a universidade pode 

ressignificar os saberes docentes e as práticas pedagógicas em matemática 

(tanto para os professores que atuam nessas escolas, quanto para os 

formadores de professores). 

Como conclusão, são ressaltados os benefícios que o contato com estes 

estudos orientados pela ótica da educação matemática e as análises 

desenvolvidas posteriormente trouxeram novas contribuições para a 

compreensão do caráter colaborativo que se pode imprimir a Grupos de 

Investigação. Também foram verificadas possibilidades de conexões entre as 

pesquisas sobre formação de professores com outros campos de 

conhecimento, tais como o de currículos e o do uso de novas tecnologias na 

educação. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 04 

 
Referência: 
MELO, M. J. M. D., e PASSEGGI, M. C. A matemática na educação de jovens 
e adultos: algumas reflexões. Horizontes (EDUSF), v24, n1, 2006. 
 

 
Resumo das autoras: 
Este artigo relata os resultados de uma pesquisa realizada com professores de 
Educação de Jovens e Adultos –EJA – que lecionavam em empresas de Natal 
e da grande Natal, sob a responsabilidade pedagógica do Serviço Social da 
Indústria – SESI – DR/RN. Buscaremos refletir sobre as aulas de matemática, 
considerando as estratégias de ensino e aprendizagem utilizadas pelos 
professores. A ênfase dada foi identificar, dentre as estratégias, quais as que 
possibilitavam relacionar o conhecimento matemático advindo das práticas 
sociais desses trabalhadores, no aprendizado da matemática escolar. As 
análises do estudo apontam para a ausência, na sala de aula, de relações 
entre os dois campos onde o conhecimento é construído – o cotidiano e o 
escolar. 
 
Palavras chave: 
Educação de jovens e adultos, matemática, estratégias de ensino. 
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Nossos comentários: 

 Tendo como marco teórico principal Paulo Freire e apoiando-se nas 

contribuições de D’Ambrósio e Carraher, entre outros, o estudo analisa a aula 

de matemática como um espaço de interações, destacando estratégias de 

ensino que a relacionam com o cotidiano dos alunos de EJA. Ressalta que são 

nas aulas dessa disciplina que a baixa autoestima dos alunos jovens e adultos 

se torna mais acentuada, por não conseguirem resolver situações problema 

propostos pelo professor, embora muitas vezes utilizem diferentes 

procedimentos de cálculos em seu dia-a-dia. Tais procedimentos devem ser 

reconhecidos, incentivados e valorizados pelo professor. 

 A prática docente deve representar o eixo central da formação 

continuada do professor. Sob essa perspectiva, as autoras acompanharam a 

atuação em sala de aula de docentes de matemática e verificaram que dentre 

as estratégias mais utilizadas constavam a exposição oral (sem grandes 

possibilidades de diálogo) e a resolução de problemas (para aplicação de 

técnicas operatórias) em atividades individuais propostas pelos livros textos. 

Como conclusão, destaca o entendimento equivocado de alguns professores 

de matemática de que bastava comentar a respeito de situações vivenciadas 

no trabalho dos alunos para estabelecer relações com o cotidiano deles e dar 

mais sentido à aprendizagem, quando ainda ficava perceptível a esses 

estudantes o distanciamento entre a matemática que utilizam no seu cotidiano 

e a que estava sendo desenvolvida nas aulas.    

 

 

Grupo 1 – No de referência: 05 

 
Referência: 
KESSLER, M. C. Educação de Jovens e Adultos: (des)construindo saberes 
nos espaços do aprender e ensinar matemática. Zetetike, v14, n26, 2006. 
 

 
Resumo da autora: 
Este texto relata algumas das reflexões, no campo da educação matemática 
de jovens e adultos, oportunizadas por um estudo de caso centrado no 
acompanhamento da prática pedagógica de dois acadêmicos do curso de 
Licenciatura em Matemática que estiveram, durante um semestre, sob minha 
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coordenação. Cabe destacar que esse envolvimento se deu a partir de duas 
perspectivas: como professora coordenadora e como pesquisadora. Como 
coordenadora desses alunos professores busquei, através do auxílio na 
preparação das aulas e na construção do material didático, problematizar a 
prática pedagógica desses professores, dando visibilidade aos saberes ali 
construídos. Como pesquisadora centrei-me na problematização de alguns 
elementos constitutivos do habitus do professor de matemática que sustentam 
determinadas práticas pedagógicas e na possibilidade de mudança nesse 
habitus. A descrição desse movimento centra-se em categorias que foram 
assim nomeadas: a) o básico em EJA; b) a linearidade do currículo de 
matemática; c) quando ensino também aprendo. 
 
Palavras chave: 
EJA; saberes; habitus; reflexão. 
 

 

Nossos comentários: 

 O estudo apresenta análises desenvolvidas a partir de um estudo de 

caso que tem como ponto de partida um projeto voltado para educadores de 

EJA que objetiva, entre outras ações, oportunizar aos alunos da licenciatura 

experiências nessa modalidade de ensino construindo conhecimentos teórico-

práticos e integrando a universidade à comunidade. 

 Ao acompanhar alunos do projeto, foram obtidos relatos referentes às 

dificuldades em conseguir cumprir o programa de matemática na EJA, o que 

culminou na discussão da necessidade de repensar o currículo, rompendo com 

sua linearidade (e compartimentalidade), selecionando conteúdos que 

privilegiassem a utilização de situações-problema e, ao mesmo tempo, fossem 

ao encontro do desejo dos alunos, como o estudo de juros compostos. Dessa 

forma, concluíram que o compromisso com a aprendizagem deveria sempre 

estar à frente do de alcançar todos os tópicos do programa, respeitando o 

tempo de aprendizagem do aluno e buscando desenvolver competências 

relacionadas ao pensar e construir conhecimentos para que os estudantes 

possam continuar, mais tarde, aprendendo por si. Essa proposta passa 

necessariamente pela consideração do aluno histórica e culturalmente situado. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 06 
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Referência: 
AMÂNCIO, C. N. Educação etnomatemática no Timor Leste. Horizontes 
(EDUSF), v24, n1, 2006. 
 

 
Resumo do autor: 
As políticas educacionais da republicado Timor Leste evidenciam a 
importância da matemática enquanto área do conhecimento humano. O 
documento intitulado Política Nacional da Educação 2004-2008, de novembro 
de 2004, em seu segundo capítulo – ao tratar da “Visão, missão, principais 
metas e princípio fundamentais” – aponta como um dos princípios-chave a 
“Ênfase no ensino de ciência e matemática, tanto no currículo formal quanto 
no não-formal, com o objetivo de ampliar o acesso às modernas tecnologias e 
melhorar o nível de vida”. Nele, encontramos também a definição das línguas 
oficiais, isto é, o tétum e o português como línguas de instrução, tomando a 
língua portuguesa como precedente ao tétum, uma vez que esta última 
entende-se como uma língua que está passando por um processo de 
desenvolvimento. Mediante esses destaques oferecemos elementos para a 
compreensão das ações realizadas com o objetivo de articular ensino-
aprendizagem de matemática e o uso da língua portuguesa, durante a 
experimentação de uma proposta de formação de professores de matemática 
timorenses, realizadas pelo Projeto Piloto de Matemática viabilizado em 
parceria com o Banco Mundial – através do FSQP – Fundamental School 
Quality Project, e IFCP – Instituto de Formação Contínua de Professores.  
 
Palavras chave: 
Etnomatemática; Timor Leste; Fundamental School Quality Project. 
 

 

Nossos comentários: 

 Embora não se direcione especificamente à EJA, o artigo traz reflexões 

relacionadas à formação de professores de matemática realizada no menor e 

mais pobre país da Ásia, Timor Leste, que podem ser aplicadas a qualquer 

modalidade de ensino, tais como as considerações relacionadas à percepção 

da aprendizagem por meio do diálogo, a importância da utilização da história 

da matemática para envolver e incentivar o estudante no estudo e a opção pela 

etnomatemática como referencial teórico no desenvolvimento das atividades 

pedagógicas. Nessa formação, a busca pela realização de atividades 

investigativas e situações abertas foram responsáveis por desconfortos entre 

os participantes, o que resultou em reflexões e aprendizagem, disseminando a 

ideia de que o papel do professor de matemática não deve se limitar à simples 

comunicação da existência dos conceitos matemáticos, mas ao ato de 



123 

 

proporcionar formas (e espaços) dialógicos de construção de conhecimentos 

por parte de seus alunos.  

 

 

Grupo 1 – No de referência: 07 

 
Referência: 
BELLO, S. E. L. Diferenciação, relações de poder e etnomatemática: 
historiografia, perspectivas e (res)significações. Horizontes (EDUSF), v24, n1, 
2006. 
 

 
Resumo do autor: 
Este trabalho, sob considerações de âmbito político, social, cultural e 
historiográfico, pretende problematizar algumas questões relativas à proposta 
da etnomatemática, bem como traçar algumas perspectivas para a educação 
matemática do ponto de vista político-social. Partindo da relação 
sobrevivência-transcendência e avançando através das discussões sobre 
poder, dinâmica cultural e diferença, procuram-se sintetizar aspectos que 
reflitam um (re)pensar em educação (e) matemática comprometida com a 
transformação e o (re)direcionamento das relações sociais. 
 
Palavras chave: 
Etnomatemática (teoria); relações de poder; diferenciação. 
 

 

Nossos comentários: 

 A pesquisa analisa os resultados provenientes do curso de formação 

continuada de professores (de matemática e outras áreas) indígenas 

bolivianos, abarcando os pressupostos da proposta da etnomatemática no 

desenvolvimento de reflexões sobre processos de dominação, resistência e 

aceitação cultural, compreendendo a ação de grupos humanos sobre a 

realidade das comunidades e sobre as ações educacionais desenvolvidas. 

Nessa perspectiva, diminuem as dicotomias em científico e pré-científico, teoria 

e prática, assim como em práticas legítimas e não legítimas. 

 Destaca-se que a questão da diversidade cultural tem-se constituído 

cada vez mais em um direito, e a etnomatemática como base na formação 

desses professores que atuaram com alunos de diversas idades lhes permite 

perceber que também eles possuem e utilizam “matemáticas” em sua vida 
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diária, contando, medindo, estimando, etc. Como conclusão do estudo, a 

percepção de que o uso e a manutenção de certas práticas socioculturais 

permitem às comunidades indígenas a participação no modelo econômico 

vigente e melhoram as condições de vida de uma forma geral.  

 

 

Grupo 1 – No de referência: 08 

 
Referência: 
FANTINATO, M. C. C. B. e VIANNA, M. A. A Etnomatemática na Formação 
Continuada de Professores de Matemática da Educação de Jovens e Adultos 
do Município do Rio de Janeiro. Boletim GEPEM, n51, 2007. 
 

 
Resumo dos autores: 
O presente trabalho refere-se a uma reflexão sobre o processo de construção 
coletiva do texto que será integrado ao Núcleo Curricular Básico 
Multieducação, para professores de Matemática de Educação de Jovens a 
Adultos (EJA) no Município do Rio de Janeiro, que teve a etnomatemática 
como referencial teórico e metodológico. O referido documento teve como 
objetivo proporcionar um diálogo com professores acerca da especificidade do 
trabalho em Educação Matemática para a modalidade de EJA. A metodologia 
adotada para o trabalho de construção coletiva do texto foi a de grupo 
colaborativo, estabelecendo um diálogo democrático entre os discursos dos 
participantes, na relação entre teorias e experiências vividas e relatadas pelos 
professores. 
 
Palavras chave: 
Educação matemática de jovens e adultos; etnomatemática; formação 
continuada de professores. 
 

 

Nossos comentários: 

 Relato sobre o trabalho de construção de textos destinados aos 

professores de matemática que atuam na EJA, tomando como pressuposto 

teórico a etnomatemática, indicando modificações nas posturas pedagógicas 

tradicionalmente utilizadas, tais como a mudança de detentor do saber 

“superior” em relação aos alunos para a adoção de atitudes dialógicas, 

enxergando-os como elaboradores também de conhecimento matemático, o 

que culmina no resgate da autoestima. Sobre o processo de construção do 
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texto são destacas as seguintes questões fundamentais: Quais são as 

impressões que os professores de matemática têm a respeito do trabalho em 

EJA? Quais questões práticas e teóricas os professores têm ou de quais 

necessitam para a educação matemática nesse segmento? Dentre os 

resultados das análises, destacamos a verificação da necessidade de 

contemplar a diversidade cultural dos alunos, observar as experiências 

escolares (e de trabalho) anteriores, buscar compreender as dificuldades na 

leitura, escrita e interpretação que influenciam a aprendizagem em matemática, 

etc. Por fim, devido à sua importância e abrangência, os autores ressaltam que 

o estudo está influenciando na reformulação do material didático em 

matemática e está servindo de referencial para outros programas de formação 

continuada dos professores da rede municipal do Rio de Janeiro. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 09 

 
Referência: 
GIROTTO, C. G. G. S., MIGUEL, J. C., e MILLER, S. Formação de 
educadores do PEJA: ação coletiva, reflexão contextualizada e projetos de 
trabalho. Nuances (UNESP), v11, n11 e 12, 2004. 
 

 
Resumo dos autores: 
O presente artigo tem como objetivo evidenciar uma das possibilidades de 
formação dos profissionais de EJA (Educação de Jovens e Adultos), qual seja, 
a formação contínua, que acompanha a trajetória de trabalho do educador 
com seus alunos, tendo como suporte sua inserção em projeto de pesquisa, 
na perspectiva de um processo coletivo que envolve ação-reflexão-ação. 
Objetiva também, pôr em discussão as bases sobre as quais podem ser 
construídas as aprendizagens na área de matemática, leitura e escrita. 
 
Palavras chave: 
Formação de educadores; formação contínua; educação de jovens e adultos; 
matemática; língua portuguesa. 
 

 

Nossos comentários: 

 Por meio de um projeto de capacitação é promovido um espaço para 

professores de EJA registrarem suas histórias e experiências, como forma de 
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constatação do que são, do que representam, da apropriação crítica do vivido. 

Das reflexões junto aos professores participantes sobressaem as seguintes 

análises: a importância na apropriação de metodologias alternativas para o 

trabalho com a EJA; a verificação de que as mudanças das práticas 

pedagógicas fazem parte de um processo gradual de amadurecimento do 

professor; avaliação positiva da adequação de projetos de trabalho à realidade 

da sala de aula, entre outras.  

 Destacam também que os alunos adultos retornam à escola quase 

sempre com muitas expectativas, porém o insucesso em matemática acaba por 

distanciá-los do processo educativo. Para diminuir tais problemas, os 

professores devem estar atentos para não infantilizar ou tornar os 

conhecimentos matemáticos distantes demais do cotidiano de seu aluno, além 

de perceber que o aprender matemática exige do sujeito aprendente o querer 

interagir. O desenvolvimento de atividades de resolução de problemas 

matemáticos (integrado com outras áreas) pode oportunizar o levantamento de 

hipóteses e testes, o desenvolvimento do raciocínio argumentativo e o estímulo 

à construção de estratégias de solução.  

 

 

Grupo 1 – No de referência: 10 

 
Referência: 
GRUNENNVALDT, A. C. R, BARBOSA, E. P, JUNIOR, F. G, 
GRUNENNVALDT, J. T., e MORAES, M. C. Educação popular e formação de 
professores: uma experiência em construção. Educação PUC-RS, v33, n2, 
2010. 
 

 
Resumo dos autores: 
O presente artigo ao apresentar a construção de um curso deformação de 
Professores em Ciências Naturais e Matemática do Campus Universitário de 
Sinop da Universidade Federal Mato Grosso / UFMT, busca compreender 
algumas inovações e limitações no tocante ao acesso à formação acadêmica 
de jovens trabalhadores à Educação Superior. O objetivo é estabelecer uma 
relação entre a perspectiva de Educação Popular e a formação inicial de 
professores para as Ciências Naturais e a Matemática. No desenho curricular, 
destacam-se aspectos capazes de se identificar com a “racionalidade 
cosmopolita”, que, ajustando-se à transição, poderá expandir o presente e 
contrair o futuro. O currículo em seu desenho se distingue da organização dos 
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currículos convencionais no trato que atribui à teoria e à prática, mediado pela 
significação de trabalhadores que protagonizam uma situação singular, como 
educandos que problematizam temas surgidos das circunstâncias do seu 
mundo de vida, de trabalho e de escolarização. 
 
Palavras chave: 
Educação popular; formação de professores; emancipação. 
 

 

Nossos comentários: 

 A equipe que discutiu e propôs o curso de formação do professor de 

Ciências Naturais e de Matemática buscou uma proposta epistemológica 

condizente com a LDB, resgatando a unidade do saber científico, em uma 

visão interdisciplinar e transdisciplinar, com o objetivo de desenvolvimento de 

competências e habilidades básicas relacionadas aos saberes necessários não 

só à docência, mas também à cidadania e à capacidade de tomada de decisão. 

Nessa perspectiva, buscou-se a articulação entre ciência, tecnologia e 

sociedade, propondo a quebra do isolamento disciplinar. Dentre as 

características do curso, destacam-se o processo de avaliação global, estágios 

supervisionados desde os primeiros períodos e a busca pela estreita relação 

entre a teoria e a prática. 

 Os autores analisam que as licenciaturas no País têm recebido cada vez 

mais alunos provenientes das camadas populares, o que torna mais desafiador 

ampliar as concepções de formação superior de modo a contemplar o acesso 

desses estudantes a novos patamares socioeconômicos. Entretanto, ressaltam 

que as experiências de vida que esses estudantes/trabalhadores trazem na 

bagagem muito têm contribuído para os debates e algumas modificações na 

estrutura do curso. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 11 

 
Referência: 
LEAL, F. L. S. A educação de jovens e adultos no Brasil: evolução e 
perspectivas. Linguagem. Educação e Sociedade (UFPI), n9, n68/72, 2003. 
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Resumo da autora: 
Neste texto abordamos a situação da educação de jovens e adultos no Brasil, 
resgatando os aspectos teórico-metodológicos e as concepções de 
alfabetização de jovens e adultos que foram sendo construídas nos diversos 
momentos do processo histórico da educação brasileira. 
 
Palavras chave: 
Educação de jovens e adultos; alfabetização; prática pedagógica. 
 

 

Nossos comentários: 

 Proveniente de pesquisa bibliográfica e documental, e objetivando situar 

a educação de jovens e adultos no Brasil, o estudo destaca a relevância da 

postura política do educador, voltada para a verificação do conhecimento como 

resultante de uma construção social. Analisa que, no período de reconstrução 

democrática do País, aconteceram significativos avanços relacionados à 

alfabetização, tais como a inclusão da aprendizagem da matemática. 

Entretanto, a análise das práticas nessa modalidade indica problemas 

relacionados à operacionalização de princípios da ação educativa, como 

abordar a realidade do educando somente em seus aspectos negativos, e 

ainda a predominância de atividades relacionadas à simples memorização, em 

especial no caso da matemática, ou à sobreposição de construção de 

significados para os conhecimentos. Defende que a formação do professor 

deve estar no centro das discussões das dificuldades relacionadas aos 

processos de ensino e aprendizagem da matemática, pois essa formação 

repercutirá diretamente na aprendizagem dos alunos de EJA. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 12 

 
Referência: 
DELLAZZANA, A.R.Z.; VESTENA, R.F.; MARASCHIN, M.S, e SATHRES, 
S.M. A educação de jovens e adultos: uma modalidade de ensino para 
suplência ou formação integral do indivíduo? Vidya (Santa Maria), v26, n2, 
2006. 
 

 
Resumo das autoras: 
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Neste trabalho desenvolve-se o tema sobre Educação de Jovens e Adultos: 
uma iniciativa para a suplência ou formação integral do indivíduo. Essa 
modalidade de ensino, Educação de Jovens e Adultos, é de grande valor 
social, considerando que os alunos da EJA são trabalhadores e pessoas que 
não tiveram oportunidade de escolarização em tempo hábil. A LDBEN 
9.394/96 contempla a EJA na seção V, capítulo II, artigos 37 e 38 e o Parecer 
n. 11/2000 do CNE, garantindo aos jovens e adultos a oferta de educação 
escolar adequada às suas necessidades, possibilidades e condições mínimas 
de acesso e permanência na escola. Dessa forma, é nítida a ampliação dos 
horizontes e das responsabilidades dos formadores dessa parcela da 
população que necessita de uma educação diversificada, contextualizada e 
plural, para permitir o ingresso desses jovens e adultos na sociedade do 
conhecimento, para o exercício de suas funções como cidadãos. Sendo assim, 
tem-se como objetivo nesta pesquisa, analisar o processo educativo proposto 
por algumas escolas da região central, que trabalham com a EJA. Verificou-se, 
após a análise e discussão dos dados, que as escolas estão investindo em 
metodologias adequadas, mas não possuem referenciais significativos. 
Constatou-se também que os alunos da EJA estão preocupados com a sua 
formação, para ascenderem no mundo da empregabilidade. 
 
Palavras chave: 
Educação de jovens e adultos; suplência; formação integral. 
 

 

Nossos comentários: 

 O objetivo central do estudo foi o de averiguar e avaliar a realidade 

educacional da EJA em escolas de municípios da região Sul do Brasil. Os 

autores argumentam que essa modalidade de ensino deve oportunizar espaços 

democráticos de conhecimento e oportunidades para todos, o que implicaria 

em uma maior flexibilidade na organização curricular e no desenvolvimento das 

atividades educacionais. Destaca que, ao professor de EJA, são importantes as 

características de: espírito de pesquisa, prática pedagógica referencial (para 

constante atualização), desenvolvimento do hábito de registrar suas práticas 

(com o intuito de sistematizá-las e refletir sobre elas), capacidade (e 

disponibilidade) para elaborar projetos, entre outras habilidades e 

competências.  

 Os dados coletados de questionários indicaram, dentre outras 

observações, que a maioria dos professores atuantes nos municípios 

destacados são do sexo feminino e que demonstraram o interesse em se 

aperfeiçoar para melhorarem suas práticas pedagógicas, assim como 

indicaram considerar a EJA como uma formação integral.  Foi verificada 



130 

também a indicação dos entrevistados sobre a falta de adequação das 

propostas pedagógicas às especificidades da EJA e a falta de clareza a 

respeito das leis sobre a forma de formação/atuação docente. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 13 

 
Referência: 
FILHO, L. O problema da educação de adultos. Revista Brasileira de 
estudos Pedagógicos INEP, v81, n197, 2000. 
 

 
Resumo do autor: 
Não apresenta. 
 
Palavras chave: 
Educação de adultos; fins da educação. 
 

 

Nossos comentários: 

 Argumenta que a aprendizagem da leitura e da escrita deve ser um meio 

e não um fim, pois o resultado de uma escola puramente literária e formal não 

promoverá possibilidades de melhores atuações ativas dos jovens e adultos. 

Destaca que os adultos não perdem a capacidade de aprender, mas 

apresentam formas diferenciadas (em relação à criança), podendo educar-se e 

reeducar-se mesmo em idades avançadas. Entretanto, o docente de EJA 

necessitará de métodos direcionados para esse trabalho, e a pesquisa e o 

conhecimento desses métodos que distinguirão o verdadeiro profissional do 

amador, independente de sua titulação.  

 Dentre os objetivos centrais que o docente deve ter ao atuar em EJA, 

ressalta-se o de despertar a autoconfiança do aluno. Para isso, dentre outras 

estratégias, deve apresentar de forma graduada (de acordo como ritmo e 

interesse dos estudantes) os conteúdos e atividades, propondo a extensão 

delas de acordo com as aprendizagens que devem ser dominadas. A 

percepção por parte do aluno de seu triunfo nas atividades educacionais 

promovidas no espaço escolar o sustentará na busca do conhecimento.  
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Grupo 2 – No de referência: 14 

 
Referência: 
PUIG, M. M. Alfabetización, formación básica y universidade. Revista 
Iberoamericana de Educación, n44, 2007. 
 

 
Resumo (e tradução) do autor: 
O objetivo proposto de erradicar o analfabetismo para a chegada do novo 
milênio não foi conseguido. Como consequência disto, é necessário seguir 
trabalhando em sua concretização, para o qual convém analisar os fatores que 
sim funcionaram e os que não, e determinar as razões pelas quais estes 
últimos fracassaram. 
Na Espanha, o analfabetismo acadêmico (saber ler, escrever e realizar 
operações básicas de cálculo) diminuiu muito, embora ainda se mantenha em 
uma porcentagem mínima entre os adultos. Neste momento, o analfabetismo 
funcional é o mais frequente. Na área da formação básica de adultos, 
incrementou-se o número de mulheres, jovens e emigrantes que participa dos 
projetos de alfabetização. 
A formação dos futuros mestres é importante para um conhecimento mais 
exato das realidades educativas do nosso país, embora não tenhamos 
encontrado nenhuma universidade pública espanhola que ofereça a 
especialidade em educação de adultos, e que nem sequer a incluam no 
currículo de carreiras de Educação como uma matéria básica ou obrigatória. 
Em escasso número, oferecem-na como optativa e com uma duração 
reduzida, e todas elas têm-na como quadrimestral. 
Se, em geral, para abordar com maiores garantias de sucesso qualquer faceta 
de trabalho, encontramos especialistas em infinidades de aspectos, é preciso 
manifestar a necessidade, também, de uma especialização em educação de 
adultos ou, pelo menos, que a matéria tenha maior peso dentro da formação 
dos futuros mestres. 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 
 

 

Nossos comentários: 

 Não devemos limitar a alfabetização (defendida pelo autor como via de 

acesso a novos conhecimentos) a uma idade ou que aconteça a um único tipo 

de espaço físico. Ela pode, e deve, acontecer dentro e fora do ambiente 

escolar e ao longo de toda a vida. Sob essa ótica, não deve ser entendida 

como uma forma de remediar a formação de jovens e adultos que não foram 
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alfabetizados na infância, mas como uma forma de promover melhores 

condições desses indivíduos desenvolverem-se na sociedade da informação e 

da comunicação. Destaca que na Espanha, a quantidade de analfabetos tem 

sido reduzida desde 1978. Em 2003, apenas 2,3% da população acima de 16 

anos deste país não dominava a leitura, a escrita e as noções básicas de 

aritmética. Esses resultados são oriundos da consolidação de uma 

escolarização obrigatória, posta em prática por meio de programas específicos 

para tais problemas sociais.  

Defende, por fim, que se tornou imprescindível que os cursos de 

formação de educadores formem docentes com domínio de sua área, mas 

também que deem ênfase ao desenvolvimento das habilidades relacionadas ao 

compromisso social. Entretanto, das 38 universidades espanholas analisadas, 

nenhuma delas oferecia cursos de graduação com especialização voltada para 

a educação de adultos. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 15 

 
Referência: 
SANTOS, P. O., BISPO, J. S., e OMENA, M. L. R. A. O ensino de ciências 
naturais e cidadania sob a ótica de professores inseridos no programa de 
aceleração de aprendizagem da EJA - Educação de Jovens e Adultos. 
Ciência e Educação (UNESP), v11, n3, 2005. 
 

 
Resumo das autoras: 
O presente estudo teve como objetivo conhecer as concepções dos 
professores da EJA- Educação de Jovens e Adultos – no aspecto referente à 
interface ensino Ciências Naturais e cidadania. Serviu ainda para identificar as 
principais dificuldades encontradas na prática desses docentes para a 
formação de alunos-cidadãos, assim como revelar a atual situação do ensino 
de Ciências Naturais no referido programa. Para tanto, foram entrevistados 19 
professores que lecionam a disciplina Ciências Naturais nas turmas de 5ª a 8ª 
série, inseridas no Programa de Aceleração de Aprendizagem da EJA, em 
escolas públicas municipais de Aracaju, SE. Como instrumentos de coleta de 
dados, utilizou-se a técnica de entrevista semi-estruturada e a análise de 
documentos, com enfoque qualitativo. 
 
Palavras chave: 
Educação; cidadania; EJA (Educação de Jovens e Adultos); ciências naturais. 
 



133 

 

 

Nossos comentários: 

 As autoras apresentam o estudo partindo da constatação de que apesar 

da crescente preocupação com o desenvolvimento integral do indivíduo, é 

perceptível que o tema cidadania ainda não foi plenamente incorporado pela 

grande maioria de docentes de EJA que atuam nas diferentes disciplinas, o que 

foi comprovado pelos dados analisados na pesquisa. Os cursos que formam 

esses docentes continuam apresentando as áreas de conhecimento de forma 

fragmentada, verdadeira e pronta, sem espaços para diálogos com as demais 

áreas. Entretanto, o processo de formação não deve ser entendido como 

finalizado ao término da graduação, mas apenas um dos estágios vencidos 

pelos quais o educador deve passar para atuar adequadamente. Reside aí um 

dos grandes obstáculos para a aplicação de inovações do ensino: a ausência 

de espaços para estes docentes refletirem, experimentarem, socializarem e 

agirem para a melhor concretização do processo de ensino e aprendizagem. 

Dentre os motivos da ocorrência desse problema, destaca-se a proletarização 

e desvalorização da carreira docente.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 16 

 
Referência: 
MARQUES, D. T., e PACHANE, G. G. Formação de educadores: uma 
perspectiva de educação de idosos em programas de EJA. Educação e 
Pesquisa (USP), v36, n2, 2010. 
 

 
Resumo das autoras: 
O objetivo deste estudo é salientar a necessidade de melhor formação 
docente em relação à Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, mais 
especificamente, em relação ao idoso, um grupo marcado por múltiplas 
exclusões e bastante presente nas salas de aula de EJA. O estudo foi 
realizado a partir de revisão bibliográfica sobre Educação de Jovens e Adultos, 
idosos e formação docente, da reflexão sobre documentos, tais como a 
Constituição da República Federativa do Brasil e o Estatuto do Idoso, e da 
análise da experiência desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação de 
Campinas – SP, por meio da FUMEC (Fundação Municipal de Educação 
Comunitária). Após apresentar algumas perspectivas a respeito da ampliação 
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no número de idosos na sociedade atual, dos preconceitos relacionados ao 
envelhecimento e da luta pelos direitos do cidadão idoso, focamos a 
importância do papel do educador no intuito de reverter a obscuridade a que é 
remetida a pessoa idosa, tanto no âmbito social quanto no educacional. Para 
tanto, concluímos, tornam-se necessárias rupturas, que dizem respeito à 
própria imagem do pedagogo e da área da educação na sociedade, 
notadamente vinculada à infância, no intuito de incluir temáticas relativas ao 
idoso e ao envelhecimento nos currículos dos cursos de pedagogia, bem como 
de ampliar discussões a respeito do idoso, em especial aquele oriundo de 
camadas populares, nas pesquisas no campo educacional. 
 
Palavras chave: 
Idosos; cidadania; formação docente; EJA 
 

 

Nossos comentários: 

 O estudo questiona o fato de que, embora as salas de aula de EJA 

recebam muitos idosos, quase inexiste na formação do docente o foco nas 

especificidades desse alunado. É importante que a formação (inicial e 

continuada) desse educador esteja pautada no comprometimento com as 

questões sociais, com a dignidade humana e que abra espaços de reflexão 

sobre temáticas voltadas para o envelhecimento. Tal norte passaria a significar 

uma certa ruptura com a essência da função do pedagogo (que pelo menos 

etimologicamente é tido como um cuidador de crianças). Entretanto, essa 

preparação demanda conhecimentos de áreas diversas, tais como da 

psicologia, da medicina, da nutrição, entre outras. Além disso, é importante o 

conhecimento da legislação pertinente, em especial, o estatuto do idoso, e a 

busca pelo conhecimento das potencialidades desses estudantes. 

 Os autores observaram que em Campinas (SP) houve um investimento 

na formação profissional em serviço, por meio de palestras e cursos. A maior 

parte dos professores que participaram dos cursos tinham assumido classes de 

EJA sem qualquer preparação prévia.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 17 

 
Referência: 
MORAES, S.C.; CHRISTOFOLI, M. C. P.; VITÓRIA, M. I. C.; LOCH, J. M. P., e 
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HUERGA, S. M. R. A Educação de Jovens e Adultos na FACED/PUC-RS: 
reconfigurando saberes. Educação (PUC-RS), ano XXX, n. especial, 2007. 
 

 
Resumo das autoras: 
O presente artigo historiciza a criação do Núcleo de Educação de Jovens e 
Adultos – NEJA – da FACED/PUC-RS. Procuramos mostrar como, a partir de 
um trabalho de extensão universitária voltada para a formação de professores 
alfabetizadores foi, paulatinamente, se configurando um Núcleo de Formação 
e de Pesquisa em EJA, com profunda e intensa atuação, tanto na comunidade 
acadêmica quanto em diversos municípios do Norte e Nordeste do país. 
Falamos, especialmente, dos efeitos e envolvimentos – quer seja no plano das 
políticas educacionais, quer seja das pesquisas acadêmicas ou do plano da 
formação de professores – que esse núcleo tem sentido/experimentado ao 
longo de dez anos. 
 
Palavras chave: 
Educação de Jovens e Adultos; formação de alfabetizadores; reconfiguração 
de saberes. 
 

 

Nossos comentários: 

 O estudo denuncia o pouco espaço dado à EJA nas universidades 

brasileiras e também na política educacional nacional, o que seria apenas um 

reflexo da própria exclusão que essa modalidade de ensino representa. Daí a 

importância de projetos como a constituição do Núcleo de Educação de Jovens 

e Adultos da PUC-RS, iniciado em 1977, e já tendo formado educadores de 

EJA em diversos municípios brasileiros. Visando superar problemas 

socioeducacionais e promover reflexões que envolvem as especificidades do 

aluno adulto, são desenvolvidas oficinas, cursos de extensão e minicursos que 

aproximam a comunidade científica das comunidades sociais mais amplas, 

revalorizando não só os saberes científicos, mas também os não científicos. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 18 

 
Referência: 
MOURA, M. G. C. Educação de Jovens e Adultos: que educação é essa? 
Linguagem, Educação e Sociedade (UFPI), ano 12, n16, 2007. 
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Resumo da autora: 
O trabalho apresenta aspectos históricos da Educação de Jovens e Adultos – 
EJA, à luz da legislação, especificamente da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDBEN, n. 4024/61, da Lei da Reforma de ensino de 
primeiro e segundo grau n. 5692/71 e da nova Lei, n. 9394/96. Busca a 
compreensão dos muitos “porquês” do presente, dentre estes, “Que educação 
é essa?”, refletindo o que vem a ser aluno jovem e aluno adulto, bem como a 
formação do professor com enfoque especial para o educador de pessoas 
jovens e adultas. Pretende-se fomentar a discussão, com vistas à construção 
da consciência coletiva das funções da EJA, como meio de revitalizar seu 
significado. 
 
Palavras chave: 
Educação de Jovens e Adultos; Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; formação do educador da EJA.  
 

 

Nossos comentários: 

 Com vista a fomentar a discussão sobre a EJA e suas funções, o estudo 

apresenta resultados de entrevistas com professores da rede municipal de 

Teresina (PI) que atuam nessa modalidade de ensino. De acordo com os 

entrevistados, os alunos de EJA retornam à escola em busca da educação, 

dentre outros objetivos, para a superação de diversidades de sua vida. Um dos 

primeiros desafios a serem vencidos na EJA reside no resgate da autoestima 

desse aluno, seguido da proposição de uma sociabilidade e culmina no 

encontro de sentidos para os conteúdos escolares. De uma forma geral, os 

professores não estão adequadamente preparados para tais desafios, e não 

devemos ignorar a longa (e penosa) trajetória histórica em torno da formação 

de professores que nos devem servir de balizas, para não repetirmos os 

mesmos erros. 

 Em caráter emergencial, faz-se necessária a aproximação da formação 

inicial (dos futuros docentes) com a formação continuada (dos docentes em 

exercício), promovendo reflexões críticas e realistas sobre a EJA enquanto 

política educacional permanente e inclusiva. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 19 
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Referência: 
OLIVEIRA, R. C. S. Docência para a Terceira Idade. Olhar de Professor, 
v4(1), 2001. 
 

 
Resumo da autora: 
O presente artigo explicita o conceito e os preconceitos relativos à terceira 
idade presentes na realidade brasileira. Ressalta a relevância da educação 
permanente e os programas voltados para a terceira idade. A constatação da 
inexistência de uma metodologia voltada para essa clientela substancia-se 
como interesse de pesquisa, levando a um esboço dessa especificidade 
metodológica e, através da docência nesses programas, contribuindo para o 
resgate da qualidade de vida e reconhecimento dos idosos na sociedade 
brasileira. 
 
Palavras chave: 
Docência; formação de professores; terceira idade. 
 

 

Nossos comentários: 

 Em nossa sociedade ainda existem muitos preconceitos relacionados 

aos idosos, tais como o entendimento de que estariam excluídos do sistema 

produtivo, o que acaba por diminuir os investimentos na área da educação que 

sejam voltados para essa parcela da população. Envelhecer não significa ser 

senil ou estar enfermo, nem mesmo significaria a redução drástica das 

possibilidades de aprendizagem ou de qualquer outra faculdade que lhes 

impeça de continuarem ativos e úteis aos seus grupos sociais. A mudança de 

paradigmas nesse caso pode ser atingida por meio da educação, em que a 

idade possa ser entendida como sinônimo de experiência.  

O docente que atue em EJA deve ter ciência de que os fatores sociais 

(origem, profissão, nível de instrução alcançado) exercem influência no 

aprendizado dos idosos de forma muito mais significativa do que 

determinações biológicas provenientes da idade. Nessa perspectiva, entre 

outros aspectos, deve o docente considerar: assumir uma postura inovadora, 

utilizar linguagem acessível e objetiva, buscar sempre relacionar os 

conhecimentos novos com o cotidiano como forma de apresentar sua 

relevância e criar um ambiente de aprendizagem descontraído e afetivo. 
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Grupo 2 – No de referência: 20 

 
Referência: 
OLIVEIRA, R. C. S.; OLIVEIRA, F. S., e SCORTEGAGNA, P. A. Políticas 
públicas e a realidade docente: a Educação de Jovens e Adultos em Ponta 
Grossa – PR. Práxis Educativa, v5, n2, 2010. 
 

 
Resumo das autoras: 
Este artigo tem como objetivo identificar as políticas públicas voltadas para a 
Educação de Jovens e Adultos – EJA e o perfil dos professores atuantes na 
alfabetização dessa modalidade de educação em Ponta Grossa – PR. A 
investigação foi interpretativa e quanti-qualitativa. Na pesquisa de campo 
utilizou-se um questionário como instrumento de coleta de dados. Participaram 
da pesquisa 10 professores da alfabetização da EJA, sendo cada professor de 
uma escola diferente. As escolas foram selecionadas por possuírem o maior 
número de alunos matriculados na EJA e pelo maior tempo de oferta do curso. 
Percebeu-se que a EJA constitui uma modalidade de educação cada vez mais 
reconhecida socialmente e considerada pelos professores como possibilidade 
de resgate da cidadania e ascensão social e profissional dos alunos. 
 
Palavras chave: 
Políticas públicas; educação de Jovens e Adultos; professores da EJA. 
 

 

Nossos comentários: 

 Os dados provenientes da pesquisa apontaram que a modalidade EJA 

na cidade destacada pode ser analisada como um espaço em construção, 

ainda abaixo da necessidade. Apontaram também que os professores 

consultados já tinham experiências anteriores no magistério (mesmo sem ser 

em EJA) e que apresentavam uma boa formação em graduação e pós-

graduação. Muitos participavam de grupos de estudo sobre a EJA e todos 

concordaram que o material didático utilizado era adequado. Dentre os motivos 

apontados para trabalharem na EJA, destacam-se a afinidade com jovens e 

adultos e a possibilidade de maior intercâmbio de experiências e 

conhecimentos. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 21 
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Referência: 
FREITAS, M. F. Q. Educação de jovens e adultos, educação popular e 
processos de conscientização: intersecções na vida cotidiana. Educar, n29, 
2007. 
 

 
Resumo da autora: 
O presente artigo discorre sobre as relações entre a educação popular, a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e algumas possibilidades de contribuição 
da psicologia social comunitária para a prática dos educadores, hoje, no seu 
trabalho de educação/alfabetização. Identificam-se origens epistemológicas 
comuns, quando do início dos trabalhos de alfabetização e conscientização e 
dos movimentos sociais, a partir dos anos 60. Paulatinamente, vai 
acontecendo uma diferenciação entre estes dois campos à medida que o país 
entra no período de redemocratização. São identificadas semelhanças, 
diferenças e intersecções entre estes dois campos, destacando-se algumas 
“reflexões” para a prática dos educadores, à luz da filosofia de Paulo Freire e 
das práticas de emancipação popular, orientadas pelos trabalhos da psicologia 
social comunitária. Procede-se a uma análise psicossocial das tensões e 
paradoxos que surgem na prática dos educadores, analisando as 
repercussões e impactos psicossociais que podem contribuir para avanços ou 
recuos nos processos de conscientização, seja dos educadores, seja dos 
educandos. Ao final, são apresentadas algumas sugestões para a formação 
de educadores dentro de uma perspectiva da conscientização e participação 
na vida cotidiana. 
 
Palavras chave: 
EJA e educação popular; EJA e processos de conscientização; vida cotidiana 
e educação popular; processos de conscientização e educação. 
 

 

Nossos comentários: 

 Ao tomarmos como referência a perspectiva psicossocial e as 

experiências no desenvolvimento das práticas de intervenção comunitárias, 

podemos analisar que os docentes que atuam na EJA vivem um paradoxo no 

exercício de suas práticas. Eles percebem um rico universo de experiências e 

vidas de seus alunos, porém atuam em condições muitas vezes precárias. Eles 

vivenciam uma relação de desvalorização de seu trabalho, por serem 

considerados melhores os professores que atuam em outras modalidades, em 

especial por ser uma modalidade voltada para os excluídos e desfavorecidos.  

 Espera-se do docente da EJA que possa ser um agente de 

transformação social. Entretanto, poucos receberam formação adequada para 
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tal função. Para este profissional é imprescindível uma compreensão sobre os 

processos psicossociais de formação e constituição do homem, manejo 

adequado de situações de grupo com o intuito de fortalecer redes de 

cooperação e tolerância às diferenças, entre outras competências.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 22 

 
Referência: 
HARACEMIV, S. M. C. Vínculos estabelecidos pelo professor com o Programa 
Municipal da EJA e a relação reflexa na formação profissional e pessoal. 
Educar, n29, 2007. 
 

 
Resumo da autora: 
O objetivo desta pesquisa foi o de investigar os vínculos estabelecidos pelo 
professor da Educação de Jovens e Adultos (EJA) com a proposta pedagógica 
e a equipe de ensino da Secretaria Municipal de Educação (SME), analisando 
a relação-reflexa no processo de formação profissional e pessoal deste sujeito. 
Para tanto, buscou-se identificar, no interior da escola, o posicionamento 
docente quanto aos aspectos afetivos, pedagógicos e normativos, bem como 
os princípios, a coerência e os valores da proposta da EJA, de que forma ele 
se identifica com ela e com que autonomia a sustenta. No interior da escola 
também foi questionado o exercício de autoridade, participação na tomada de 
decisões, conflitos pessoais, predisposição a mudanças necessárias, 
aceitação das novas ideias, motivação e valorização frente às condições de 
trabalho. 
 
Palavras chave: 
Vínculos; formação pessoal e profissional; relação-reflexa. 
 

 

Nossos comentários: 

 Os dados analisados na pesquisa foram obtidos pela aplicação de 

questionários elaborados pela Prefeitura de Curitiba (PR) a professores de sua 

rede com o intuito de avaliar o Programa de EJA do município. Dentre os 

resultados, a verificação de que uma boa parcela dos professores consultados 

indicaram estar satisfeitos com o Programa, e se sentem valorizados e 

seguros. Uma das reflexões da autora diz respeito à dúvida relativa a tamanha 

aceitação e passividade do professorado, fruto talvez do fato de que os 
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questionários teriam sido elaborados e aplicados pela própria equipe da 

Prefeitura, gerando possivelmente o receio nos professores de discordar e 

apresentar opiniões divergentes. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 23 

 
Referência: 
KLEIMAN, A. B. Programas de educação de jovens e adultos e pesquisa 
acadêmica. Educação e Pesquisa (USP), v27, n2, 2001. 
 

 
Resumo da autora: 
O objetivo deste trabalho é apresentar elementos que permitam construir uma 
interface entre a pesquisa acadêmica e os programas no campo da Educação 
Básica de Jovens e Adultos. Serão discutidas contribuições para esses 
programas, que podem ser encontradas nos resultados das pesquisas 
qualitativas. Serão utilizados, em especial, dados obtidos de uma investigação, 
que se estendeu por cinco anos, de um projeto para formação do alfabetizador 
que visava a análise da interação entre professor e aluno em classes de 
alfabetização de jovens e adultos. A pesquisa em questão foi realizada em 
contextos naturais, com o objetivo de compreender uma determinada 
realidade social e não o estabelecimento de leis gerais. Portanto, a 
credibilidade dos resultados foi construída por meio da observação de 
múltiplos contextos e da obtenção de dados, por vários métodos, a partir das 
diversas perspectivas dos participantes nos contextos observados, por um 
período prolongado de tempo. Essa base empírica foi utilizada para avaliar as 
indicações do relatório encomendado pela Unesco ao Instituto Internacional de 
Alfabetização/Letramento (International Literacy Institute, EFA 2000) para 
apresentação no Fórum sobre Educação Mundial, realizado em Dacar em 
2000, que apresentou, como um dos grandes desafios para o milênio, a 
permanência dos alunos nos cursos de Educação Básica. Em relação ao 
problema do abandono dos cursos e programas pelos adultos, serão 
discutidos os fatores motivação e acessibilidade, apontados, nos documentos 
oficiais de desenvolvimento, como fatores relevantes para o sucesso ou 
fracasso dos programas. 
 
Palavras chave: 
Alfabetização; letramento; interface; pesquisa. 
 

 

Nossos comentários: 

 As análises sobre os resultados das entrevistas levaram a autora a 

concluir que a motivação individual dos alunos de EJA é muito alta, com razões 
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idealistas de mudanças de realidade. Mas, quando percebem que o estudo 

sozinho não atinge tais mudanças, muitas vezes acabam por abandonar o 

curso. Outro ponto de conflito ressaltado refere-se à reflexão de que aprender a 

ler e a escrever envolve um processo de aculturação. O conflito nesse caso 

ocorre quando esse aprendizado acarreta a perda e substituição de práticas 

orais utilizadas comumente por tal aluno. Os dados indicaram também eventos 

de tensão e conflito em sala de aula, a partir de contextos de construção de 

relações que reproduziam representações e diferenças sociais, o que 

culminava quase sempre na recusa do aluno a continuar a interação e 

participação em tais atividades. Verificou-se também o fato de haver mais 

mulheres no curso, o que não necessariamente significou que elas estariam 

mais interessadas às práticas letradas que os homens, pois quase sempre 

optavam em não participar nem partilhar suas concepções nos momentos de 

discussão dos temas propostos nas aulas. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 24 

 
Referência: 
KLINKE, K., e ANTUNES, H. S. A modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) em perspectiva: práticas escolares de letramento e formação de 
professores(as). Educação (UFSM), v33, n3, 2008. 
 

 
Resumo das autoras: 
Este ensaio traz reflexões sobre a formação continuada de professores(as) 
para a alfabetização na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 
sobre as práticas de letramento nesta modalidade de ensino, através da 
análise de experiências vivenciadas nas escolas municipais e estaduais de 
Santa Maria/RS, a partir de projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no 
Grupo de Estudos e Pesquisas Formação Inicial, Continuada e Alfabetização 
(GEPFICA) e no Grupo de Estudos e Pesquisas em Leitura: história, políticas 
e ensino (GEPLEL), durante o biênio 2005-2006. Para sua composição foram 
analisadas conversas mantidas com professoras e professores em formação 
continuada, que atuam nesta modalidade em ambos os sistemas de ensino. A 
análise está fundamentada no campo sociológico, desenvolvendo-se as 
perspectivas de arbitrário cultural social presentes na obra de Pierre Bourdieu 
bem como em autores tais como Nóvoa (1992), Esteves e Rodrigues (1993), 
Santos (1995), Behrens (1996), Tardif (2000; 2002), Antunes (2001) e Soares 
(2003) que trazem uma reflexão sobre as possibilidades de uma formação de 
professores para a prática do letramento escolar de jovens e adultos no 
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sentido de atenuar a exclusão social desses sujeitos. 
 
Palavras chave: 
Práticas escolares; formação de professores; educação de jovens e adultos. 
 

 

Nossos comentários: 

 As conversas com professores de EJA resultaram na constatação da 

existência de uma grande insatisfação no que se refere à falta de atenção a 

essa modalidade de ensino, em especial, pelas questões político-sociais. Além 

disso, destaca-se também a capacitação em serviço pouco satisfatória e os 

altos índices de evasão dos alunos (por motivos diversos).  

 Defende a imprescindível reflexão do professor sobre a sua prática 

docente para que possa empreender as mudanças necessárias à adaptação 

aos constantes movimentos de transformação às quais precisam se adaptar. 

Entretanto, a instituição escolar, de uma forma geral, abre poucos espaços 

para que esse professor seja mais do que um mero executante de tarefas. 

Esse educador não é constituído apenas de saberes curriculares e 

disciplinares. Faz parte de sua constituição os saberes experienciais, que não 

devem ser separados do eu profissional. Tais questões devem ser abordadas 

na formação inicial e continuada desses professores, assim como a discussão 

a respeito da construção de sua identidade enquanto docente e as formas de 

conhecer a realidade sociocultural de seus alunos. Essa formação visaria não 

apenas o saber científico, mas também uma preparação em âmbito global, 

direcionada à criatividade e autonomia, instigando importantes reflexões, tais 

como a relação entre a sua teoria e a prática.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 25 

 
Referência: 
CORSO, A. M., e SILVA, M. R. As representações sobre trabalho de 
professores que atuam no PROEJA: da representação moral do trabalho ao 
trabalho como autorealização. Trabalho & Educação, v18, n1, 2009. 
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Resumo das autoras: 
O presente texto objetiva discutir as representações sobre trabalho enquanto 
categoria no âmbito do Programa de Integração da Educação Profissional com 
a Educação Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – 
PROEJA, a partir do conceito de representação de Henri Lefebvre. Este artigo 
resulta de dissertação de mestrado defendida no Programa de Educação da 
UFPR em 2009. 
 
Palavras chave: 
Representações sociais; trabalho; PROEJA. 
 

 

Nossos comentários: 

 Foram entrevistados 10 professores que participaram de alguma das 

etapas do processo de formação do PROEJA, em dois municípios do Paraná, 

destacando as representações da categoria trabalho. Os dados revelaram que 

essas representação são fortemente permeadas pela moral do trabalho, 

relacionando-as diretamente às necessidade humanas, em uma tendência de 

direcioná-lo como dever, obrigação e disciplina. Sob esse entendimento, os 

professores analisavam a necessidade de trabalhar bastante para ser 

merecedor do próprio descanso, que é por meio dele que se chega a uma 

realização pessoal, e, ainda, que a qualificação seria o suficiente para a 

definição de um profissional competente. Nas conclusões, as autoras analisam 

que 90% dos entrevistados desenvolveram uma representação próxima do 

senso comum do trabalho, indicando que esse professor não tem muita clareza 

a respeito desse conceito.   

 

 

Grupo 2 – No de referência: 26 

 
Referência: 
CUNHA, A. M. B. , RODRIGUES, M. E. C., e MACHADO, M. M. Alfabetização 
de jovens e adultos: política pública e movimento popular. Cadernos CEDES, 
v27, n71, 2007. 
 

 
Resumo das autoras: 
O presente texto versa sobre a alfabetização de jovens adultos realizada pelo 
Projeto AJA-Expansão, da Secretaria Municipal de Goiânia (SME), 
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desenvolvido em parceria com a sociedade civil, universidades e outras 
instituições. Esse projeto configura-se na concretização de uma bandeira de 
luta contra o analfabetismo em Goiânia, fazendo parte de uma política pública 
municipal de combate emergencial e estrutural às situações de exclusão 
social. O texto apresenta as origens e estrutura do Projeto AJA-Expansão e o 
papel do Estado – como implementador de políticas públicas – e da sociedade 
civil, configurando-se em um movimento de educação popular.  
 
Palavras chave: 
Alfabetização de jovens e adultos; política pública de educação; parceria entre 
Estado e sociedade civil. 
 

 

Nossos comentários: 

 Com base em dados provenientes de documentos, de outras pesquisas 

e de análises sobre relatos de experiência, os autores destacam a história do 

desenvolvimento de um projeto de alfabetização em Goiânia (GO), assim como 

as suas características predominantes, seus desafios vencidos e os resultados 

obtidos de sua implementação e continuidade. A perspectiva do projeto é a luta 

pelo direito à educação como parte de uma luta maior, a luta pela 

universalização do conjunto dos direitos econômicos, culturais, sociais e 

ambientais a todos os indivíduos. Com relação aos professores que atuam 

nesse projeto, destaca-se inicialmente a denominação que recebem: 

educadores populares. Eles atuam como motivadores no processo inicial de 

escolarização e preferencialmente são pessoas das próprias comunidades 

onde foi implantado o projeto. A maioria possui ensino médio ou superior 

(embora isso não signifique preparação específica para atuar no projeto) e 

deve estar comprometida política e eticamente com sua comunidade, com as 

classes populares e ter a atenção voltada para as práticas pedagógicas e para 

as condições sócio-histórico-político-econômicas nas quais essas práticas se 

desenvolvem. Assim sendo, a formação desses educadores torna-se tarefa 

bastante complexa, devendo ser entendida como um processo permanente e 

realizada em encontros regionais e nacionais, para o desenvolvimento de 

análises e reflexões sobre os pressupostos teórico-práticos que devem 

sustentar o processo educativo.  
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Grupo 2 – No de referência: 27 

 
Referência: 
CUNHA, E. R.; ALBUQUERQUE, A. S.; NORONHA, R. M. L., e SANTOS, V. 
G. Um estudo sobre o trabalho pedagógico de professores da EJA. 
Contrapontos, v9, n2, 2009. 
 

 
Resumo dos autores: 
O texto apresenta resultados de pesquisa realizada no período 2007/2008 com 
vinte e dois professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos de uma 
escolada rede pública estadual de Belém, com o objetivo de analisar o 
trabalho pedagógico por eles desenvolvido. Apresenta os elementos teórico-
metodológicos que subsidiaram o estudo e revela resultados obtidos que 
configuram a necessidade de um maior investimento na formação de 
professores para atuação com jovens e adultos. 
 
Palavras chave: 
Competências; Educação; Educação de Jovens e Adultos. 
 

 

Nossos comentários: 

 O estudo foi orientado no intuito de analisar o trabalho pedagógico dos 

professores de EJA, buscando identificar suas concepções de educação e as 

concepções a respeito dos seus alunos. Os dados indicaram que esses 

docentes estariam conscientes de que seus alunos precisam superar 

obstáculos que a sociedade lhes apresenta, alunos estes que buscam na 

educação possibilidades de melhoria de sua condição socioeconômica. Esses 

docentes informaram que tentam utilizar estratégias diversas na busca da 

garantia de que seu trabalho educativo possa estar adequadamente 

relacionado à EJA e que têm consciência da importância da superação das 

dificuldades encontradas no cotidiano de seu trabalho nessa modalidade.  

Destaca-se que todos os professores entrevistados neste estudo relataram 

possuir algum tipo de especialização para atuarem na EJA, o que poderia 

explicar, pelo menos em parte, as boas respostas obtidas pelas pesquisadoras.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 28 
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Referência: 
DI PIERRO, M. C. Notas sobre a redefinição da identidade e das políticas 
públicas de Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Educação e Pesquisa 
(USP), v26, N92, 2005. 
 

 
Resumo da autora: 
O artigo visa identificar temas e processos emergentes do campo das políticas 
públicas de educação de jovens e adultos no Brasil. Aborda inicialmente o 
processo de redefinição da identidade da educação de jovens e adultos 
desencadeado pelo reconhecimento da diversidade sociocultural dos 
educandos, bem como pelo embate entre o paradigma compensatório e a 
concepção de educação continuada ao longo da vida. Trata, a seguir, dos 
desafios e impasses das políticas públicas para superar a posição marginal 
ocupada pela educação de jovens e adultos na reforma educacional da 
segunda metade da década de 1990. Ao final, sugere que os principais 
desafios a serem respondidos pelas políticas públicas no presente são os que 
emergem da agenda de diálogo e conflito entre os movimentos em prol da 
educação de jovens e adultos e os governos, tais como a articulação entre 
alfabetização e escolarização, as estratégias de financiamento público e 
colaboração entre as instâncias de governo, bem como a formação e 
profissionalização dos educadores. 
 
Palavras chave: 
Políticas educacionais; educação de jovens e adultos; movimentos sociais e 
educação. 
 

 

Nossos comentários: 

 A partir da análise de documentos e resultados de pesquisas, destaca 

importantes temas relacionados às políticas públicas de EJA no Brasil, 

comentando que essa modalidade de ensino ainda está impregnada pela 

concepção compensatória, entendida quase sempre como uma reposição de 

estudos não realizados na idade adequada. Durante um bom tempo as 

necessidades educativas desses estudantes foram abordadas como políticas 

marginais e transitórias e basicamente como alívio da pobreza. Recentemente 

esse entendimento tem sido mais combatido, surgindo reflexões e projetos que 

tentam superá-lo. Entretanto, tais projetos ainda se apresentam com pontos de 

improvisação, como a falta de preparação adequada dos educadores.  

 Para que a EJA seja desenvolvida no paradigma da aprendizagem ao 

longo da vida, e que sejam garantidas (e ampliadas) a qualidade do processo 



148 

educacional que envolva a leitura, a escrita e os conhecimentos matemáticos, 

torna-se fundamental a garantia do oferecimento de uma formação inicial e 

continuada aos educadores, tendo em vista as identidades e características 

sociais, psicológicas e culturais dos aprendentes.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 29 

 
Referência: 
FARTES, V. L. B., e GONÇALVES, M. C. P. B. Um desafio a construção de 
novos saberes e novas práticas no trabalho docente: a formação de 
professores para a Educação Profissional de Jovens e Adultos. Práxis 
Educativa, v5, n1, 2010. 
 

 
Resumo das autoras: 
Este artigo resulta de pesquisa sobre o “Programa de Formação de 
Professores para a Educação Profissional de Jovens e Adultos”, cujo objetivo 
foi compreender a concepção pedagógica do programa e a articulação entre 
os saberes teóricos e os saberes da prática docente, bem como verificar a 
concepção de trabalho docente implícita no projeto do curso, o qual foi levado 
a efeito no Instituto Federal da Bahia (antigo CEFET-BA). O método qualitativo 
e a análise documental estruturaram os trabalhos empíricos. Embora o curso 
tenha uma proposta multidisciplinar e de valorização dos saberes docentes, na 
prática tais propósitos não foram satisfatoriamente realizados: os 
componentes curriculares estão organizados de modo linear e hierárquico e a 
pretendida articulação dos saberes teóricos com os saberes da experiência 
dos docentes que participam do curso não foi alcançada. 
 
Palavras chave: 
Saberes; trabalho docente; educação; jovens e adultos. 
 

 

Nossos comentários: 

 O Programa de formação de educadores de EJA, destacado neste 

estudo, busca a construção desse profissional numa perspectiva 

multidimensional, humana, cognitiva, pedagógica, política e social. Nessa 

perspectiva, os autores analisam o Projeto Político Pedagógico desses cursos, 

tomando como base o IF-Bahia. Dentre os resultados analisados, destacamos 

a não abordagem explícita da formação do professor, mas apenas a sugestão 

da ideia do professor pesquisador. Da mesma forma, não são abordadas os 
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saberes a serem trabalhados e desvelados frente às ideologias subjacentes, e 

prevalece o modelo tradicional acadêmico de formação docente (hierarquizado 

e linear).  Além disso, a separação entre a teoria e a prática prevalece devido 

ao oferecimento nos primeiros segmentos do curso de disciplinas 

tradicionalmente denominadas de fundamentos teóricos, enquanto que, nos 

últimos segmentos do curso aparecem as disciplinas práticas. Os formadores 

dos professores que atuarão em EJA não podem distanciar-se do que acontece 

na diversidade das práticas do ambiente escolar (e também fora dele), pois 

dessa forma acaba se falando apenas de uma educação geral, que não foca as 

especificidades que caracterizam os aprendentes dessa modalidade. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 30 

 
Referência: 
ALBINO, G. G., e ANDRADE, E. R. G. A formação dos professores da EJA: 
das proposições políticas ao que pensam esses professores sobre a docência. 
Linguagem, Educação e Sociedade (UFPI), ano 14, n20, 2009. 
 

 
Resumo das autoras: 
A educação, imersa no cenário social da atualidade, marcado por exigências 
ligadas a interesses específicos, sejam eles econômicos, políticos, culturais, 
tecnológicos, dentre outros, destaca-se como espaço formativo de pessoas 
para atuarem nesse cenário e corresponderem às expectativas e capacidades 
a elas sobrepostas. A partir dessa consideração, o presente trabalho 
apresenta uma reflexão sobre essa realidade, enfatizando os processos de 
formação docente nela inseridos, em especial, daquele profissional voltado a 
alunos jovens e adultos. Assim, tomando como objetivo de pesquisa 
compreender as concepções que os professores atuantes na EJA assumem 
quando discorrem sobre o ser docente nesta modalidade de ensino enquanto 
campo de ação profissional, este texto apresenta os resultados conclusivos da 
primeira etapa de nossa investigação, realizada com docentes dos níveis 
iniciais da EJA em escolas públicas da cidade do Natal/RN. Em seu decorrer, 
destacamos os dados obtidos por meio da Técnica da Associação Livre de 
Palavras aplicada junto a professores, através da qual puderam evidenciar 
suas concepções sobre ser docente em EJA. Essa metodologia nos permitiu 
perceber a forma como esses professores pensam e se mostram integrados 
nesse contexto de atuação. As colocações realizadas possibilitaram-nos 
entender que os docentes de EJA concebem essa modalidade de ensino 
como um espaço de singularidades, carente de inovações e composto de 
incertezas, irregularidades e, por vezes, de insatisfações. Mais ainda, que os 
professores raramente se veem implicados no processo de ensino-
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aprendizagem dos alunos jovens e adultos, muito menos nos espaços 
formativos, lócus de tal processo. 
 
Palavras chave: 
Educação de Jovens e Adultos; docente; formação. 
 

 

Nossos comentários: 

 Os pesquisadores tiveram contato com 20 professores de EJA, e a partir 

dos dados colhidos apresenta reflexões a respeito da formação inicial e 

continuada desses profissionais. Dentre elas, a percepção de que os 

professores atrelam seus discursos a sentimentos de solidariedade em relação 

aos seus alunos, porém não no sentido crítico, o que seria necessário para que 

desenvolvam novas formas de compreensão e vivência em seus cotidianos. 

Esses professores demonstraram insegurança ao relatarem como acontece a 

relação currículo versus experiência em suas práticas educativas, e também 

destacaram o alto índice de evasão que ocorre em suas turmas. Com relação a 

este último item, destaca-se o fato de que os docentes acabam por assumir um 

discurso de autorresponsabilização, como se fosse uma de suas obrigações 

manter todos os jovens e adultos frequentando as suas aulas. 

 Com base nesse cenário e na fragilidade dos discursos analisados, 

discute-se o sentido de formação continuada que deve ser oferecida aos 

professores de EJA, enquanto mecanismo de reflexão e aprofundamento sobre 

essas e outras questões vinculadas diretamente ao seu saber (e fazer) docente 

e às especificidades que a modalidade lhes exige. Entretanto, legalmente 

podemos verificar que a formação do professor de EJA é idêntica à dos demais 

professores.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 31 

 
Referência: 
ALVARENGA, M. S. A formação dos alfabetizadores das classes populares: 
uma experiência no Programa Brasil Alfabetizado. Olhar de Professor, 
v11(2), 2008. 
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Resumo da autora: 
Tecemos, no presente texto, uma análise dos desafios que emergiram durante 
a realização do curso de formação de alfabetizadores participantes do 
Programa Brasil Alfabetizado, realizado em São João do Piauí, município 
piauiense localizado na região do semi-árido do Estado. Entre esses desafios, 
destacamos a baixa escolaridade e a inexperiência da prática docente, no 
campo da Educação de Jovens Adultos, encontradas largamente entre os 
alfabetizadores do curso. Para construirmos nossa análise, definimos como 
objetivo principal investigar os limites e as possibilidades do Programa Brasil 
Alfabetizado em formar alfabetizadores capazes de alfabetizar jovens e 
adultos em suas comunidades. Trabalhando com atividades de rodas de 
leitura, produções escritas e registros orais e escritos das atividades 
vivenciadas durante o curso, pudemos resgatar a história devida dos 
alfabetizadores e as memórias das experiências que perpassam seu próprio 
processo de alfabetização, suas interações com a leitura e a escrita e com a 
escola. Considerando que todo projeto de formação não pode prescindir de 
uma concepção político-epistemológica que tenha como horizonte a 
constituição da identidade dos sujeitos alfabetizadores, tomamos como 
perspectiva as condições materiais de existência desses sujeitos, com o 
propósito de ver como essas condições materiais podem repercutir na 
construção das suas concepções sobre alfabetização e práticas 
alfabetizadoras, potencializando-os, nos seus movimentos de pensamento, a 
arguirem sobre as contradições/superações produzidas a partir do lugar 
histórico-social que ocupam na sociedade e das condições de exercício de sua 
própria cidadania. 
 
Palavras chave: 
Formação de educadores; educação de jovens e adultos; alfabetização de 
adultos. 
 

 

Nossos comentários: 

 A pesquisa foi desenvolvida junto a 61 alfabetizadores de um dos 

municípios mais pobres do estado do Piauí e com elevados índices de 

analfabetismo na população acima dos 15 anos de idade. Na análise dos 

depoimentos colhidos, verificou-se que em muitos casos esses educadores 

eram os primeiros membros de suas famílias a concluírem o ensino 

fundamental básico. Quase a totalidade desses professores estava 

desempregada antes de iniciarem o curso de formação para alfabetizador, e 

uma mesma quantidade indicou não possuir nenhum tipo de experiência em 

EJA. A maioria também declarou ler pouco, e as motivações que os teriam 
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levado a fazer o curso de alfabetizador seriam relativas a melhorias de 

condições sociais e econômicas. 

 Dentre as reflexões alinhavadas a partir desses dados, destacamos a 

verificação da proximidade de condições histórico-sociais entre esses 

professores alfabetizadores e os seus alunos de EJA, todos em busca de 

melhorias em suas vidas, encontrando-se muitas vezes ainda em situações de 

pobreza. Essas e outras constatações nos remetem à análise de que o curso 

de formação (inicial e/ou continuada) deve ser um espaço que potencialize o 

docente como um criador de conhecimentos, e que essa formação lhe sirva 

também para o reconhecimento de sua própria cidadania. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 32 

 
Referência: 
BASTOS, F. P., MULLER, F. M., e ABEGG, I. Educação Científico-
Tecnológica de Jovens e Adultos Mediada por Tecnologias Livres. Contexto e 
Educação, ano 21, n76, 2006. 
 

 
Resumo dos autores: 
Neste texto problematizamos o empreendimento de investigação-ação escolar 
realizado no âmbito de curso de formação continuada de professores atuantes 
na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Construímos preocupação 
temática investigativa na mediação tecnológica livre, no âmbito das práticas 
escolares, nas disciplinas tematizadas por ciências naturais e suas 
tecnologias. Ressaltamos como principais resultados de pesquisa: qualidade 
da produção discente e rede conceitual construída e empregada ao longo dos 
diálogos problematizadores, presenciais e a distância, entre alunos e 
professores. Concluímos analisando os avanços e obstáculos vividos no 
âmbito da formação continuada de professores, mediada pelas tecnologias 
livres, organizada curricularmente pela perspectiva temática do conhecimento 
escolar presente nas políticas públicas educacionais. 
 
Palavras chave: 
Educação científico-tecnológica; educação de jovens e adultos; mediação 
tecnológica livre. 
 

 

Nossos comentários: 
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 O artigo consiste basicamente em um informe reflexivo a respeito de um 

curso oferecido a 60 professores de EJA de um município da região Sul do 

Brasil, onde houve espaço para o diálogo a respeito de diversos temas, tais 

como os conteúdos que seriam indispensáveis nessa modalidade de ensino e 

os desafios envolvidos na inserção do componente científico-tecnológico na 

prática escolar. O curso propiciou a muitos desses professores os primeiros 

contatos com recursos hipermídias, mas, de acordo com os autores, 

infelizmente não foi suficiente para que levassem tais conhecimentos para as 

suas práticas educativas. Dentre os principais resultados dessa formação, 

destacamos: a verificação de uma possibilidade de inovação no currículo 

escolar da EJA, potencializando ações inclusivas por meio de tecnologias, e a 

constatação de que, a partir dessas práticas com os recursos trabalhados no 

curso, os conhecimentos podem se tornar menos teóricos e mais “palpáveis”.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 33 

 
Referência: 
BRANCO, V. A sala de aula na educação de jovens e adultos. Educar, n29, 
2007. 
 

 
Resumo da autora: 
Este artigo apresenta as relações estabelecidas pela autora entre os 
resultados da pesquisa realizada junto a professores alfabetizadores de 
crianças e jovens e adultos e as observações que desenvolveu com os 
estagiários da disciplina de Prática de Ensino de Magistério do Curso de 
Pedagogia da UFPR, em escolas da comunidade de Curitiba. Relata 
depoimentos de alunos da EJA como demonstrativo da realidade de sala de 
aula, comenta referenciais teóricos linguísticos, psicolinguísticos e 
pedagógicos sobre a alfabetização e sugere encaminhamento para a melhoria 
da formação dos professores alfabetizadores. 
 
Palavras chave: 
Formação de professor; alfabetização; aprendizagem da leitura e da escrita. 
 

 

Nossos comentários: 
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 O artigo apresenta algumas análises a respeito das práticas educativas 

de duas professoras de séries iniciais da EJA. Uma delas trabalhava de manhã 

com classe infantil e à noite com a EJA, entretanto empregava o mesmo 

processo metodológico em ambas as realidades. A outra professora não tinha 

planejamentos estruturados de suas aulas, utilizava apostilas como referencial 

e recurso didático único e não fazia leituras de textos.   

 Dentre as análises que foram feitas a partir dos dados coletados, 

destaca-se a verificação de que a formação dessas professoras foi insuficiente 

e ineficaz, pois demonstraram desconhecer as especificidades e necessidades 

de seus alunos, a ponto de acreditarem que dar voz (e vez) aos alunos em 

suas aulas seria perda de tempo e poderia comprometer o cumprimento do 

conteúdo escolar.   

 

 

Grupo 2 – No de referência: 34 

 
Referência: 
BRASIL, F. Educação de jovens e adultos: entre o proposto e o vivido. Saúde 
e Educação para a Cidadania, 2005. 
 

 
Resumo da autora: 
Não apresenta 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 
 

 
Nosso comentário: 
 

 

Nossos comentários: 

 O estudo apresenta relato de experiências de professores universitários 

que acompanharam o trabalho de professores alfabetizadores que atuam em 

cidades com alto índice de analfabetismo. Tais vivências trouxeram novas 

reflexões a respeito do que já pensavam compreender profundamente e 

também a respeito do ato de alfabetizar jovens e adultos, e tudo o que envolve 
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este processo. Dentre os problemas encontrados nas comunidades visitadas, 

vividas pelos estudantes, e que acabavam por interferir de alguma maneira nos 

processos educativos, destaca-se a violência, dificuldades de locomoção e 

currículos distantes das realidades das comunidades. 

 As ações desencadeadas nesse acompanhamento em forma de curso 

foram entendidas como uma maneira de valorizar o trabalho do professor 

universitário como agente transformador da história, e de enriquecer a 

formação dos futuros professores. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 35 

 
Referência: 
CASTRO, R. V.; GUIMARÃES, P., e SANCHO, A. V. Mutações no campo da 
educação de adultos. Sobre os caminhos da formação dos educadores. 
Educar, n29, 2007. 
 

 
Resumo dos autores: 
O campo da educação enfrenta na actualidade importantes desafios que têm 
levado ao surgimento de tensões e dilemas que forçam a sua reconfiguração. 
Neste âmbito, a formação de educadores de adultos também se confronta com 
diversos problemas, com destaque para aqueles induzidos pela prevalência de 
determinados modos de conceber e entender a formação. Foi na procura de 
modos alternativos e inovadores de conceber e desenvolver a formação de 
educadores de adultos que a Unidade de Educação de Adultos da 
Universidade do Minho participou no projecto A Good Adult Educator in 
Europe (AGADE). Neste contexto, procura-se dar conta da definição de seis 
princípios orientadores da concepção de um dispositivo de formação de 
educadores adultos. 
 
Palavras chave: 
Educação de adultos; dispositivos de formação de educadores de adultos. 
 

 

Nossos comentários: 

 Apresenta reflexões a respeito da formação de educadores de adultos 

mediante as novas configurações acontecidas na União Europeia, e em 

especial em Portugal. Nesses espaços a valorização da aprendizagem ao 

longo da vida tem sido percebida, dentre outros fatores, como decorrência das 

alterações da economia e seus impactos no mercado de trabalho, o que gera a 
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necessidade de ampliar as discussões a respeito da formação dos educadores 

desses alunos/trabalhadores.  

 A União Europeia, no Conselho de Lisboa, realizado no ano de 2000, 

assumiu como objetivo político tornar-se a economia baseada no 

conhecimento, e, para atingir tal meta, são destacas neste artigo as diferentes 

iniciativas desenvolvidas pela Unidade de educação de Adultos da 

Universidade do Minho (Portugal), que se pauta por princípios para a formação 

de educadores de adultos, dos quais destacamos: o entendimento complexo da 

educação de adultos, o entendimento de que essa educação é um processo 

que ocorre ao longo da vida, o espaço escolar deve ser um local de articulação 

da teoria com a prática, e tais práticas devem assumir formas e níveis diversos.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 36 

 
Referência: 
LORENZATTI, M. C. Formación docente y construcción curricular en 
educación de jóvenes y adultos. Revista Iberoamericana de Educación, v44, 
2007. 
 

 
Resumo (e tradução) da autora: 
 
Este artigo apresenta um trabalho de extensão universitária desenvolvido na 
cidade de Córdoba (Argentina) durante o ano de 2004. Trata-se de uma 
experiência que articula ações de pesquisa, formação docente e 
desenvolvimento curricular para jovens e adultos, na qual a proposta de 
intervenção pedagógica inclui-se no contexto político do momento, no contexto 
institucional das práticas docentes e conforme as características dos 
destinatários, desenvolvendo aspectos conceituais e metodológicos e 
contemplando pontos centrais na formação dos professores.  
Esta experiência reflete um processo de aprendizagens múltiplas. Do ponto de 
vista do plano político, mostra-nos que os projetos de inovação educativa não 
pertencem somente ao campo técnico-pedagógico. No plano da formação 
docente, as oficinas se constituíram em espaços onde os participantes 
indagaram sobre o <porquê> de suas decisões a respeito de suas práticas. 
Especificamente no ensino da língua escrita, analisam-se as dimensões 
sociais da cultura escrita, os conhecimentos postos em jogo pelos alunos ao 
interatuarem com os diferentes textos, procurando dar conta da potencialidade 
dos conceitos e dos conteúdos trabalhados e respeitando os conhecimentos 
que os alunos, jovens e adultos, têm. 
A experiência foi posta em prática em diferentes cenários institucionais: no 
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espaço universitário, onde se realizaram as oficinas de reflexão com docentes, 
estudantes e pesquisadores, e nas instituições escolares e não escolares, 
onde professores e formadores trabalharam com Jovens e com adultos. 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 
 

 

Nossos comentários: 

 O estudo descreve um experimento desenvolvido dentro de um projeto 

de formação de professores argentinos que atuam com jovens e adultos, 

visando articular com essa formação, a investigação e o desenvolvimento 

curricular dessa modalidade de ensino. Um dos problemas verificados foi a 

quase ausência do tema nos textos didáticos e a própria ausência de formação 

específica a ser oferecida a esses docentes, quase sempre formados apenas 

para trabalharem com crianças. Dessa forma, as oficinas oferecidas nesse 

experimento tornaram-se excelentes espaços para a discussão das práticas 

desses profissionais, levando em consideração os contextos sociopolíticos e 

institucionais em que foram desenvolvidas essas práticas, a construção social 

dos seus conhecimentos e de seus alunos, e utilizando o registro dessa prática 

como uma das estratégias de sua formação docente. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 37 

 
Referência: 
SOARES, L. O educador de jovens e adultos e sua formação. Educação em 
Revista (UFMG), s/v, 2008. 
 

 
Resumo do autor: 
Este artigo versa sobre a formação inicial do Educador de Jovens e Adultos a 
partir dos resultados de estudo realizado no curso de Pedagogia de uma 
Universidade Federal. Desde a criação da habilitação (1986), a pesquisa 
analisa a pertinência da profissionalização desse educador, o significado da 
formação inicial em EJA para professores egressos da habilitação e a inserção 
desse educador no campo do trabalho. Revelou-se o quanto é fértil analisar os 
processos de formação e atuação desses profissionais, por meio da 
reconstrução de suas trajetórias, e conclui-se que, mesmo com a crescente 
visibilidade que tem tido a EJA, tanto na instância das práticas quanto na dos 
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estudos e pesquisas, ainda não existe efetiva demanda para uma formação 
específica. A formação do educador da EJA pode contribuir para o 
fortalecimento e a (re)configuração desse campo e, consequentemente, para o 
melhor atendimento a parcelas significativas da população que foram 
precocemente excluídas das ações de escolarização. 
 
Palavras chave: 
Educação de Jovens e Adultos; Formação inicial; Profissionalização do 
Educador. 
 

 

Nossos comentários: 

 O autor salienta que governos municipais e estaduais têm apresentado 

iniciativas no sentido de capacitar seus professores da EJA, entretanto ainda 

são tímidas as participações de universidades nesses projetos e poucas as 

ações nesse sentido.  

 A partir da análise de questionários e entrevistas realizados com alunos 

e professores dos cursos de pedagogia com habilitação para a EJA, analisa 

que a maioria dos egressos havia vivenciado alguma experiência com jovens e 

adultos anteriores ao curso e que buscaram a habilitação por idealismo. A 

formação possibilitou uma visão mais ampla da educação, porém apontam a 

distância entre a teoria estudada no curso e a prática na sala de aula da EJA. 

O campo de trabalho nessa área ainda é fortemente marcado pela filantropia, o 

que acarreta em prejuízo desses estudantes/trabalhadores e na própria 

construção de sua identidade profissional.  

Ainda não existe estreita relação entre a formação inicial desenvolvida 

na universidade e o campo de atuação, o que pode ser explicado parcialmente 

pelo fato de a EJA ser marcada pela concepção de que é uma educação que 

deve ser aligeirada; logo, o profissional que nela atua pode ser também 

formado da mesma forma.  
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3.2 TEMA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EJA 

 

 

“Na vida a gente aprende conta, a matemática só se 
aprende no colégio”. (Depoimento de um morador do 
morro do São Carlos, RJ - FANTINATO, 2004, p.121). 

 

 

As 46 produções analisadas nesse tema envolveram um total de 80 

autores/pesquisadores. Desse número, 3 indicaram vínculo com instituições de 

ensino fundamental e/ou médio e os demais (77), com instituições que 

oferecem cursos de graduação e/ou pós-graduação. Desses 77 autores, 

encontramos indicações de que 16 trabalham em universidades particulares 

brasileiras, 45 em universidades públicas brasileiras e 16 em universidades 

estrangeiras (Estados Unidos da América, México, Espanha, Chile, Argentina e 

Portugal). Com relação às universidades situadas no Brasil, nas quais houve 

citação do local em que os autores atuavam à época da publicação dos artigos, 

verificamos que 11 delas localizam-se na região Sul, 6 na região Sudeste, 5 na 

região Nordeste, e 4 na região Centro-Oeste. 

Com relação ao gênero desses pesquisadores, verificamos que a grande 

maioria das produções foram realizadas por mulheres (64), contrastando com a 

reduzida participação de pesquisadores homens (16). 

Quase a totalidade das produções foi originada a partir de pesquisas 

classificadas como qualitativas, apresentando algumas variações quanto à 

forma: relato de experiência, investigação-ação, análise etnográfica, análise 

bibliográfica, observacional participativa, observacional exploratória e histórico-

cultural. A forma de coleta de dados apresentou-se bastante variada, 

prevalecendo a utilização de questionários e entrevistas. Encontramos 

também: análise de material produzido pelos alunos, análise de material 

produzido pelos professores, diário de campo, diário do professor, análise 

documental (leis, PPP da escola, etc.), aplicação de oficinas, gravações de 

áudio, vídeo-gravações, fotos, entre outros.  
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De forma diferente de outros temas analisados nessa pesquisa, nesse 

não houve grandes destaques dados a história da EJA. Apenas 14 produções 

apresentaram alguns pontos históricos e, dentre esses, a maior parte efetuada 

de forma indireta (por meio da citação de algumas antigas legislações ou 

outros documentos).  A igualar-se aos demais temas, temos a grande 

variedade de referenciais teóricos, com destaque mais uma vez para os 

estudos de Paulo Freire, que teve suas ideias citadas diretamente em 

17produções. Porém, diversos outros teóricos foram elencados nos artigos, 

dentre eles: Alan Bardiou, Alan Bishop, Anke Van Dam, Antonio Gramsci, Basil 

Bernstein, Burton Clark, Célia M. Carolino Pires, Celso de Rui Beisiegel, César 

Coll Salvador, David Harvey, Dermeval Saviani, Edgard Faure, Elisa 

Cragnolino, Emília Ferrero, Emily Dexter, Evaldo Amaro, Francisco Scarfó, 

François Dubet, Gaudêncio Frigotto, George Polya, George Snyders, Gérard 

Verganaud, Gilles Deleuze, Giovanni Arrigh, Guy Brousseau, Helen Keogh, 

Henry Giroux, Immanuel Wallerstein, Istvén Mészaros, Jane Paiva, Jacques 

Ranciére, James Rosenbaum, Jaume Sarramona, Jean Piaget, Joachim H. 

Knoll, John Friedman, Jorge Werthein, Karl Marx, Leôncio José Soares, Lev S. 

Vigotsky, Ludwig Wittgenstein, Magda Becker Soares, Manuel Castells, Maria 

da Conceição Fonseca, Maria Clara Di Pierro, Marie Christine Josso, Max 

Weber, Michael F. D. Young, Michel Foucaut, Miguel Arroyo, Mikhail Bakhtin, 

Moacir Gadotti, Moacyr Góes, Ole Skosmose, Paulus Gerdes, Peter Maclaren, 

Pierre Bourdieu, Pierre Lévy, Raymond Duval, Rosa Maria Fischer, Rui 

Canário, Sérgio Adorno, Sérgio Haddad, Sônia Maria de Vargas, Stephen 

Stoer, Terezinha Carraher, Tom Lovett, Ubiratan D´Ambrosio, Vera M. 

Masagão Ribeiro, Zygmunt Bauman, Wolfgang Seitter, Walter mignolo, e Yves 

Chevallard. 

 

Ao olharmos em conjunto os dois Grupos de artigos (1 e 2), destacamos 

como pontos comuns encontrados nesse tema a verificação de que uma 

grande quantidade dos estudos que relataram o desenvolvimento de atividades 

práticas pedagógicas, dentro ou fora do ambiente escolar, foi feita pelos 

próprios aplicadores, supervisores ou professores. Nesses casos, foram os 

pesquisadores/autores dos artigos que relataram suas próprias experiências, 

em turmas de EJA, em disciplinas ministradas em cursos de graduação ou pós-
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graduação, ou ainda em projetos educacionais públicos ou privados. 

Consideramos que, em diversos casos, as conclusões e validações dos dados 

podem ser postas em suspeição devido à perceptível omissão de problemas 

acontecidos durante a aplicação dessas atividades, tendo espaço apenas para 

os bons resultados e as falas elogiosas, como se fosse possível colhermos 

sempre êxitos no desenvolvimento de nossas práticas educacionais, mesmo 

atuando em turmas de características tão heterogêneas como a EJA, ou ainda, 

como se acontecesse sempre uma relação diretamente proporcional entre o 

ensino e a aprendizagem de todos os aprendentes (e de forma homogênea). 

Como nos lembra Ludke e André (1986), o que cada pesquisador seleciona 

para “ver” é muito influenciado pela sua história pessoal e sua preparação 

profissional (e também de pesquisador), o que o leva a privilegiar certos 

aspectos e negligenciar outros, mas a confiabilidade de seus registros 

envolverá responsabilidade em apresentar as observações na sequência em 

que ocorreram, e que suas conclusões estejam envolvidas em ética. Ao 

analisar as metodologias de pesquisas que estudam processos de ensino e 

aprendizagem em sala de aula, Carvalho (2007) lembra que aos pesquisadores 

o cuidado que devem tomar para não rotularem como válidos alguns resultados 

que podem ter acontecido de forma espontânea, ou conferir valor teórico a uma 

pesquisa pelo simples fato de ela ter sido desenvolvida em um ambiente 

educacional real. Para diminuir tais problemas, essa mesma autora cita a 

utilização da triangulação dos dados, que significará ao pesquisador 

desenvolver suas análises a partir de três fontes que possam lhe oferecer 

visões diferenciadas de um mesmo fenômeno observado. 

 

Dentre as análises verificadas nos artigos pertencentes ao Grupo 1, 

destacamos a utilização frequente da etnomatemática como pressuposto 

teórico para o reconhecimento e valorização das diferentes práticas 

matemáticas que se apresentam vinculadas à vida cotidiana e ao trabalho dos 

alunos da EJA. Essa utilização que, em uma dimensão mais politizada, 

possibilita tornar visível os diferentes saberes culturais (FANTINATO, 2004; 

KNIJNIK, 2006; SCHIRIBER, 2009). E também o recorrente argumento de que 

a percepção do próprio aluno de seu entendimento dos conteúdos 

desenvolvidos nas práticas educativas em matemática aumenta sua autoestima 
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e influencia diretamente sua participação nessas mesmas atividades, assim 

como a continuidade de seus estudos (CARVALHO, 2001; FANTINATO,2004; 

MENDONÇA, 2010; PACHECO e GIRAFFA, 2010; ZORZI e FRANZOI, 2010).  

O aumento da autoestima, de acordo com Caliatto e Martinelli (2009), 

exerce forte influência sobre o sentimento de autoeficácia dos alunos de EJA, e 

esse, por sua vez, influencia o processamento cognitivo dos conhecimentos 

matemáticos. Buscando verificar tais conjecturas, essas pesquisadoras 

avaliaram as respostas dadas por estudantes a respeito de atividades 

escolares envolvendo assuntos diversos, tais como a resolução de problemas 

matemáticos. Como resultados, observaram uma predominância maior da 

crença da autoeficácia positiva no que se refere ao quanto se sentiam capazes 

de resolver as atividades escolares. Como possível explicação para esse 

resultado positivo, destacam o fato de que a pesquisa envolveu estudantes que 

buscaram por interesse próprio o retorno à escola, já estando então, de certa 

forma, motivados para desenvolver as atividades escolares e expor-se com 

menor receio de errar. 

Em outras análises que podemos considerar de certa forma como 

complementares a esse estudo, foi ressaltada a necessidade de o professor 

considerar o erro do aluno como um certo conhecimento que se mostrou 

inadequado na situação avaliada (CARVALHO, 2001; ARAÚJO e SANTOS, 

2009; RAMOS e FLORES, 2010). Nessa concepção, o estudo dos erros dos 

alunos pode proporcionar caminhos sobre quais são as estratégias necessárias 

e convenientes para que o processo de ensino aprendizagem siga adiante, 

podendo inclusive analisar o conceito de aproximação. De uma forma geral, os 

resultados encontrados nas pesquisas convergiram para percepção de 

dificuldades na atribuição de significados aos enunciados dos problemas, 

apresentando, muitas vezes, respostas que podem a princípio ser entendidas 

como absurdas, porém, carregadas de conhecimentos, mesmo que 

inadaptados, como podemos observar no destaque a seguir: 

Particularmente no trabalho com áreas, pudemos perceber a 
forte tendência dos sujeitos em buscar uma operação a ser 
realizada com os dados do enunciado. O ato de somar os 
dados apresentados aparece como uma estratégia 
privilegiada, quando seu resultado aparece como uma das 
alternativas apresentadas na questão. Os sujeitos buscam, 
de forma sistemática, somar as medidas apresentadas, 
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como se estivessem determinando a medida do perímetro. 
Devemos ressaltar que o Manual do Aluno apresenta as 
duas grandezas (área e perímetro) de forma simultânea, o 
que tem se mostrado uma abordagem que promove 
diferentes dificuldades de ordem didática.  No caso do 
trabalho com volumes, a estratégia privilegiada pelos 
sujeitos consiste em, na impossibilidade de somar as três 
medidas, escolher duas das medidas apresentadas e 
multiplicá-las, abandonando a terceira. Foi possível observar 
também que essa terceira medida rejeitada pelo sujeito 
geralmente é aquela que não é representada por um 
número inteiro. (ARAÚJO e SANTOS, 2009, p.47). 

 

Como possível explicação para os erros cometidos pelos alunos, os 

autores do trecho acima analisam mais uma possível falha no Manual do Aluno 

ao apresentar os assuntos de área e volume com poucas técnicas organizadas 

para a realização das tarefas propostas, deixando a cargo do aluno e do 

professor a elaboração ou a sistematização da resolução de tais tarefas. Como 

aspecto positivo, esse e outros estudos citam a percepção de que os 

estudantes, ao lidarem com abordagens mais próximas de seu cotidiano, 

mobilizam conhecimentos construídos a partir de suas experiências pessoais.  

Destacamos que essa concepção de aproveitar as vivências dos 

estudantes de EJA como forma de envolvê-los nas atividades matemáticas e 

mantê-los participantes de todo o processo educativo aparece em quase a 

totalidade dos estudos analisados. Como exemplo, temos o projeto 

implementado e analisado por Zorzi e Franzoi (2010), denominado “o custo de 

um Sonho”, onde, a partir da ideia da construção de uma casa própria, os 

alunos tiveram contato com conceitos matemáticos relativos ao sistema de 

medidas (perímetro, área e volume) e matemática financeira. Após elaborarem 

uma planta baixa da casa, os alunos desenvolveram uma maquete. Entre um 

momento e outro, desenvolveram uma série de soluções para os problemas 

com que foram se deparando. Esses problemas relacionaram uma série de 

outros componentes curriculares, dentre eles: uso da energia solar, paisagismo 

e o incentivo à prática de esportes. Os bons resultados obtidos mostraram a 

importância de se trabalhar a matemática de forma interdisciplinar com os 

alunos jovens e adultos em atividades que lhes proporcionem a visão da 

relação entre teoria e prática. 
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Assim como esse, outros estudos que acompanharam aulas de 

matemática em EJA denunciaram a distância existente entre a teoria 

desenvolvida em sala de aula e o cotidiano do aluno, além da grande diferença 

entre o proposto nos documentos relacionados à modalidade de ensino 

(inclusive no PPP das instituições acompanhadas) e as atividades práticas 

pedagógicas em matemática que foram desenvolvidas (FANTINATO, 2004; 

DIEZ-PALOMAR, 2004; FADANNI e KAIBER, 2005; ARAÚJO, PAVANELO e 

ANDRADE, 2007). Para esses autores, as aulas de matemática estavam bem 

distantes das idealizadas para EJA, pois apresentam-se envolvidas em 

roupagem tradicional, basicamente no formato expositivo, com pouco ou 

nenhum espaço para diálogo, reflexão, criação coletiva, ou ainda a 

possibilidade de rememorar e expor suas experiências em matemática 

(FONSECA, 2001), e estando o ensino de técnicas matemáticas operatórias 

desvinculadas de exemplos que envolvam situações cotidianas onde essas 

operações poderiam ser encontradas e/ou aplicadas. E ainda mais: o 

agravante de moldar-se em um processo meramente acumulativo, superficial e 

aligeirado. Interessante destacar que, em diversos estudos analisados, 

verificamos o relato de alunos que demonstraram não compreender o que 

estavam resolvendo (muitas vezes utilizando o processo de tentativa e erro), 

entretanto, foi ressaltada a boa vontade desses mesmos alunos a começarem 

a entender a matemática, em especial, por acreditarem que resolvendo os 

exercícios passariam a compreender melhor as situações habituais do seu 

cotidiano. Dentre os motivos da não compreensão dos enunciados em 

matemática, destacamos a dificuldade de se pensar de forma prática como 

resolver os problemas e as operações envolvidas, o que, de acordo com 

Fonseca (2001), estaria ligado a deficiências no seu processo de letramento e 

pouco vocabulário. 

O processo de aquisição de práticas de escrita e leitura caracteriza-se 

pela sua incompletude e deve acontecer ao longo de toda a vida do aprendente 

(FASHED, 2004; VIZOLLI, 2004; BARRETO, 2009; EBERT, 2009; FARIA, 

GOMES e FONSECA, 2010). Focando sobre o letramento específico em 

matemática, Barreto (2009) ressalta que a escola deve favorecer ao aluno de 

EJA a apropriação do significado dos entes matemáticos por meio do 

reconhecimento das articulações e relações desses conhecimentos com 
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diversos contextos. Em seus estudos, essa autora verificou que, de uma forma 

geral, os sujeitos de sua investigação pensavam a escola como um ambiente 

para a ampliação de possibilidades, e que alfabetizar-se significava “abrir 

portas para saber tudo” (p.194), porém, ao mesmo tempo, relatavam 

desconsiderar a necessidade do conhecimento da linguagem matemática. Esse 

sentimento é explicado como proveniente do fato de que esses alunos 

chegaram à idade adulta sem saber escrever o pensamento matemático que 

realizavam para a solução de problemas de seu cotidiano e, por isso, 

consideravam que dificilmente precisariam dele. Para modificar tais 

sentimentos, analisa a importância em proporcionar as experiências positivas 

nessa área de conhecimento, dando destaque à percepção do próprio 

crescimento. 

Como sugestões de atividades práticas educativas que podem 

proporcionar essas experiências positivas, Pacheco e Giraffa (2010) 

apresentam a proposta transdisciplinar de atividades envolvendo geometria 

plana, trabalhando o reconhecimento de figuras, polígonos, área e perímetro 

por meio de softwares. Os resultados dessas atividades levaram os 

pesquisadores a relatarem que os trabalhos propiciaram uma aproximação 

entre os grupos de estudantes, compartilhando saberes escolares e não 

escolares, promovendo uma valorização de conhecimentos prévios e 

organizando o pensamento matemático.  

Também relatando bons resultados, a proposta de Mendonça (2010) 

ressalta a importância dos alunos de EJA se envolverem em experiências 

concretas, vivenciando de forma dinâmica os conteúdos matemáticos que lhes 

forem propostos. Para que isso possa acontecer, o professor deve recorrer a 

propostas inovadoras da Educação Matemática. 

A partir do momento em que houver conscientização dos 
professores sobre a importância do trabalho matemático 
junto com atividades lúdicas, saberemos que, além de 
dinâmicas, as aulas de matemática serão muito mais 
atrativas e o objetivo da aprendizagem será conquistado: os 
alunos não apenas memorizarão os conteúdos, mas ainda 
aprenderão. (p. 139). 

 

Com vistas a pôr em prática tais ideias, esse pesquisador desenvolveu e 

implementou uma proposta de trabalho pedagógico baseada em algumas 

estratégias facilitadoras do processo de assimilação do conhecimento 
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matemático na perspectiva do desenvolvimento de uma prática de ensino de 

qualidade que envolveu, entre outros artifícios, a utilização de paródias 

musicais com conteúdos matemáticos, jogos, truques com números e 

atividades que auxiliam a dedução de fórmulas. O entusiasmo dos alunos com 

relação às aulas de matemática levou o autor a, além de passar a indicar o uso 

de tais recursos didáticos, defender que as escolas devem desenvolver 

laboratórios de matemática com o intuito de que os alunos possam ter maiores 

condições de desenvolver todas as potencialidades necessárias à pesquisa e à 

descoberta. 

 

Dentre as análises verificadas nos artigos pertencentes ao Grupo 2, 

destacamos a apresentação de projetos interdisciplinares para EJA, em que o 

aluno é o sujeito ativo do conhecimento, e cujo objetivo central é a tomada de 

consciência de sua situação e busca de melhores condições de vida e trabalho 

(SILVA, 2002; LEITE, SILVA E VAZ, 2005; COURELA e CÉSAR, 2007; 

HADDAD e DI PIERRO, 2008; MELLO e GUAZZELLI, 2010). 

O princípio norteador das práticas pedagógicas deve ser o diálogo 

(GOHN, 2002; MOURA, 2007), e essas práticas podem gerar melhores 

aprendizagens na EJA quando envolvidas em perspectivas socioconstrutivistas 

(VILLAR e LOPEZ, 2007), em um processo contínuo que vise à formação 

integral do indivíduo aprendente e o prepare inclusive para a continuidade dos 

estudos (GOMES e CARNIELLI, 2003). Essa formação significa ir além da 

aquisição de acervos de conhecimentos, mas saber interpretar, relatar e 

analisar dados, fatos e situações. Deve ainda proporcionar o domínio da leitura 

e decodificação de linguagens gráficas (muitas delas baseadas na 

matemática), a utilização de novas tecnologias (TOMASINI, 2006; AMESCUA, 

ALVA, HERNANDEZ, PEREZ e RODRIGUES, 2006), entre outras habilidades.  

Diversos estudos denunciaram a pouca existência de pesquisas e 

trabalhos publicados que apresentem análises sobre práticas educacionais 

direcionadas para as especificidades de EJA, que sejam práticas 

emancipatórias que promovam o resgate da autoestima (TRAVERSINI, 2009, 

MACIEL, 2010) e que não sejam apenas adaptações de atividades 

desenvolvidas para a educação infantil (LORENZO, 2005; CAMARGO e 

MARTINELLI, 2006; LAFIN, 2007; ALBUQUERQUE e FERREIRA, 2008; 



167 

 

CAMPELO, 2009). Outros estudos enveredaram para análises políticas a 

respeito da importância do desenvolvimento de tais práticas, chegando em 

alguns casos à defesa de que não há democracia sem 

letramento/numeramento (BEISEGEL, 2003; PAINI, GREGO, AZEVEDO, 

VALINO, GAZOLA, 2005, LOUREIRO, 2008). 

 

Apresentamos a seguir os fichamentos dos artigos selecionados, 

contendo os resumos e palavras-chave elaborados pelos autores, seguidos de 

nossos comentários a respeito dos principais destaques do texto sobre o tema: 

Práticas pedagógicas na EJA. 

 

 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 38 

 
Referência: 
SCHIREIBER, J. Trabalhadores sem terra do curso em gestão de 
cooperativas: um estudo etnomatemático. Trabalho & Educação (UFMG), 
v18, n3, 2009. 
 

 
Resumo da autora: 
O trabalho apresenta resultados preliminares de uma atividade de pesquisa 
que tem como objetivo analisar as questões vinculadas à Educação 
Matemática no curso de Tecnologia em Gestão de Cooperativas. Os aportes 
teóricos e metodológicos estão baseados no campo da Etnomatemática, em 
seus entrecruzamentos com as teorizações de Wittgenstein apresentadas em 
sua obra "Investigações Filosóficas". A Etnomatemática entendida como um 
campo que reconhece e valoriza a produção de conhecimento das diversas 
culturas e, numa visão educacional, é vista como uma vertente da Educação 
Matemática que abrange um vasto e plural conjunto de perspectivas. O 
material de pesquisa foi constituído por documentos da escola e por 
entrevistas realizadas com educandos do curso. A análise até aqui feita 
apontou para a existência de diferentes matemáticas vinculadas à forma de 
vida escolar e do trabalho nas cooperativas, bem como, semelhanças de 
família entre tais jogos de linguagem. 
 
Palavras-chave: 
Cooperativas, Etnomatemática, Educação. 
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Nossos comentários: 

 O estudo examina as atividades do campo da Educação Matemática de 

um curso que busca ajudar famílias assentadas e pequenos agricultores a 

alcançarem maior desenvolvimento econômico, social e humano. Os dados 

analisados levam a concluir a existência de diferentes matemáticas vinculadas 

à forma de vida escolar e do trabalho dos participantes do curso, que ressaltam 

a ideia de que, para eles, a educação está sempre atrelada à luta pela terra. 

Destaca os riscos de assumir a educação matemática como forma de 

favorecer a formação do indivíduo para disputar uma posição mais vantajosa 

no mercado de trabalho em contraposição à consideração (utilizada pelo MST) 

de que essa educação deve propiciar formas de construção de relações mais 

solidárias em um projeto coletivo de luta. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 39 

 
Referência: 
ARAÚJO, A. J., e SANTOS, M.C. Avaliação externa do Projovem: o caso de 
áreas e volume. Bolema, v22, n33, 2009. 
 

 
Resumo dos autores: 
Esse trabalho tomou por objetivo analisar o comportamento dos alunos do 
Programa ProJovem na resolução dos itens do Exame Nacional Externo, 
realizado em 2007, sobre as grandezas geométricas área e volume. Além das 
respostas dos alunos, foi realizada também a análise praxeológica do Manual 
do Aluno do Programa sobre tais grandezas. Os resultados, além de 
mostrarem um desempenho bastante sofrível, por parte dos sujeitos, permitem 
perceber que eles apresentam muitas dificuldades em construir significado 
para o enunciado dos problemas. Pode-se perceber a forte tendência em não 
buscar se apropriar destes significados. De fato, sempre que as alternativas 
permitem, a estratégia privilegiada por eles consiste em efetuar uma operação 
com os dados numéricos do problema. Uma hipótese explicativa para tais 
dificuldades pode estar no trabalho desenvolvido no Manual do Aluno, na 
medida em que os resultados da análise praxeológica mostram que as 
técnicas previstas para realizar os diferentes tipos de tarefas propostas são 
deixadas para serem elaboradas ou sistematizadas pelo próprio aluno. 
 
Palavras-chave: 
Educação Matemática, ProJovem, praxeologia, áreas, volumes, Avaliação. 
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Nossos comentários: 

 As avaliações externas realizadas em larga escala podem apresentar 

resultados que serão úteis para a melhoria de qualidade do processo de ensino 

e aprendizagem. Sob essa perspectiva, o estudo apresenta análises sobre as 

respostas de alunos de EJA a questões envolvendo tópicos de matemática. 

Nessas análises, dentre outros destaques, é verificada a aplicação de 

conhecimentos prévios quando as situações problemas estavam mais próximas 

de seu cotidiano. O estudo ressalta a importância de buscarmos identificar e 

analisar os conhecimentos subjacentes aos erros apresentados por esses 

alunos e a construção de situações de ensino e aprendizagem baseadas na 

educação matemática que permitam fazer com que o aluno supere tais 

dificuldades.  

 

 

  

Grupo 1 – No de referência: 40 

 
Referência: 
CALIATTO, S. G., e MARTINELLI, S. C. Avaliação da autoeficácia em alunos 
da Educação de Jovens e Adultos. ETD - Educação Temática Digital, v10, n. 
especial, 2009. 
 

 
Resumo das autoras: 
O presente trabalho teve como objetivo verificar a autoeficácia de alunos da 
Educação de Jovens e Adultos do segundo ciclo do Ensino Fundamental e do 
Ensino Médio. Participaram 50 alunos de ambos os sexos, que cursavam o 
Telecurso 2000, de uma cidade do Estado de São Paulo. O instrumento 
utilizado para coleta de dados foi uma escala especificamente construída para 
esse fim e que avalia a percepção do estudante quanto ao próprio 
desempenho acadêmico e o quanto se sente capaz de realizar tarefas 
escolares. O teste de Mann-Whitney U revelou não existirem diferenças 
significativas entre a autoeficácia declarada dos estudantes, dos dois níveis de 
ensino para o estudo, para o desempenho e para a autoeficácia geral. Com 
relação ao sexo, independente do nível de ensino cursado, o teste revelou que 
as diferenças também não foram significativas para nenhuma das medidas de 
autoeficácia. 
 
Palavras chave: 
Avaliação; autoeficácia; estudantes. 
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Nossos comentários: 

 Para a coleta dos dados os autores distribuíram questionários a 

estudantes adultos participantes de um curso supletivo a distância, envolvendo 

questionamentos a respeito de sua crença na própria capacidade em resolver 

questões de diversas áreas, inclusive matemática. As análises dos dados 

convergiram para a verificação de que esse grupo apresentou autoeficácia 

mais positiva do que negativa, daí a percepção da autoeficácia como primordial 

no desempenho das atividades em EJA, pois estudantes com maior grau de 

autoeficácia seriam capazes de realizar tarefas educacionais, resolver 

problemas, expor-se e avaliar-se de forma mais satisfatória do que aqueles 

com baixo senso de autoeficácia.  

 

 

Grupo 1 – No de referência: 41 

 
Referência: 
FASHEH, M. Como erradicar o analfabetismo sem erradicar os analfabetos? 
Revista Brasileira de Educação (ANPED), s/v, 2004. 
 

 
Resumo do autor: 
Não apresenta. 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 
 

 

Nossos comentários: 

 O artigo apresenta comparações entre dois mundos: o mundo 

escolarizado e o sem escolarização. A partir da relação com sua mãe 

analfabeta o autor analisa a descoberta de grande e diferenciada matemática 

existente no cotidiano dela, o impacto dessa descoberta sobre a sua percepção 

da realidade e do fenômeno da invisibilidade da matemática existente em 

indivíduos não formalmente escolarizados.  
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 Defende que todas as pessoas rotuladas como analfabetas possuem 

qualidades especiais e se utilizam de muita matemática nos seus afazeres. O 

desafio consiste em como alfabetizar essas pessoas sem eliminar esse 

conhecimento fantástico e a sua autoconfiança. Conclui que uma das maneiras 

que tem utilizado em seus cursos de matemática voltados para trabalhadores é 

baseado em práticas educativas que partem sempre do que esses aprendentes 

já sabem para, a partir desse ponto, construir conhecimento sobre o alfabeto e 

os números.  

 

 

Grupo 1 – No de referência: 42 

 
Referência: 
DÍEZ-PALOMAR, J. Hacia unas matemáticas para todas las personas. Una 
reflexión sobre la alfabetización matemática básica desde la perspectiva 
dialógica. Boletim GEPEM, n44, 2004. 
 

 
Resumo do autor: 
Vivimos en una sociedad de grandes cambios que nos obligan a replantearnos 
la enseñanza de las matemáticas para que todas las personas tengan las 
mismas oportunidades de aprender. En un estudio realizado con un grupo de 
mujeres de una escuela de personas adultas de Barcelona (España), hemos 
podido ver que las mujeres transforman su rechazo hacia las matemáticas 
cuando éstas adquieren sentido para ellas. A través del diálogo igualitario en 
un entorno dialógico de aprendizaje las mujeres del grupo de matemáticas 
construyeron una relación de solidaridad que les sirvió para transformar su 
baja autoestima y ver las matemáticas como un conjunto de conocimientos a 
los que pueden acceder. El presentar las actividades relacionadas con las 
situaciones de la vida cotidiana y la experiência previa de esas personas ha 
sido un aspecto crucial. El reto de los profesores de matemáticas pasa por 
saber combinar el contenido instrumental de esta matéria con la experiencia 
previa de las personas que la estudian. 
 
Palavras chave: 
Aprendizaje dialógico; experiencia previa; creación de sentido; altas 
expectativas; transformación. 
 

 

Nossos comentários: 
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 Para as alunas participantes da pesquisa, saber matemática tem um 

significado especial de não mais necessitar recorrer a outras pessoas para 

resolver situações que envolvam contas e raciocínios matemáticos de seus 

cotidianos. Com base nessa e em outras informações, o autor elenca três 

hipóteses relacionadas às dificuldades de aprendizagem em matemática de 

alunos adultos: 1) existe uma distância entre as matemáticas da vida real e as 

matemáticas acadêmicas; 2) esse distanciamento gera atitudes que dificultam 

a aprendizagem na área de matemática; e 3) as pessoas utilizam estilos de 

aprendizagem baseados no diálogo para aprender conceitos matemáticos de 

proporções. Defende que os professores de matemática devem saber combinar 

o conteúdo instrumental dessa disciplina com a experiência prévia dos alunos, 

o que faria diminuir a distância entre a matemática escolar e a que é utilizada 

no dia-a-dia de seus alunos. Nesse aspecto ressalta que as mulheres 

consultadas se sentiam mais seguras quando as atividades matemáticas 

envolviam algo que lhes era familiar. Com relação à compreensão específica 

do conteúdo proporções, constatou-se estar muito ligada a contextualizações e 

de suas experiências prévias, o que corroboraria com a defesa da utilização da 

etnomatemática como importante base teórica para o desenvolvimento das 

práticas educativas a serem desenvolvidas com adultos. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 43 

 
Referência: 
RAMOS, E. E. L., e FLORES, C. R. Educação Matemática: Um Estudo em 
Ambiente de Educação de Pessoas Jovens e Adultas. Boletim GEPEM, n56, 
2010. 
 

 
Resumo das autoras: 
Nos dias atuais é essencial uma Educação de Jovens e Adultos que propicie 
ao sujeito condições de entender e transformar a sociedade em que ele está 
inserido. O objetivo deste artigo é trazer algumas contribuições para o ensino 
de matemática em turmas de EJA. A partir de um trabalho interdisciplinar entre 
a Matemática e a Física numa ótica de vivências experimentais, apresentam-
se discussões sobre a questão das representações semióticas como meio 
articulador do processo de ensino e de aprendizagem. O foco do artigo está 
em discutir como os alunos compreendem e significam as representações de 
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um objeto matemático assim como apresentar algumas alternativas para este 
ensino. 
 
Palavras-chave: 
Educação de Jovens e Adultos; ensino de Matemática e Física; atividade 
experimental; representação semiótica; interdisciplinaridade; 
 

 

Nossos comentários: 

 A partir de revisão bibliográfica, entrevistas e anotações de alunos de 

uma turma de EJA, as autoras relatam e analisam experiências educativas 

envolvendo atividades em matemática e física de forma concomitante, 

privilegiando a utilização do lúdico como forma de estimular a participação dos 

alunos e facilitar o processo de aprendizagem. A coleta de dados incidiu sobre 

o desenvolvimento do tema grandezas físicas no estudo da função afim (tendo 

como mote o estudo da determinação da velocidade). Cada atividade 

experimental gerou um conjunto de medidas, uma tabela e um gráfico; por fim, 

uma lei de formação matemática que fosse capaz de expressar a relação entre 

as grandezas envolvidas. 

 Com destaque para os diálogos que surgiram durante a realização 

dessas atividades, o artigo analisa a rica possibilidade de exploração de 

conceitos, do erro, do desenvolvimento e teste de modelos matemáticos, 

generalizações e abstrações. Como conclusão, a verificação de que atividades 

que propiciam a manipulação de dados matemáticos podem potencializar o 

reconhecimento de vários registros, uma das condições necessárias para a 

aprendizagem em matemática. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 44 

 
Referência: 
CARVALHO, D. L. Diálogo Cultural, Negociação de Sentidos e Produção de 
Significados Matemáticos por Jovens e Adultos. Zetetike, v9, n15/16, 2001. 
 

 
Resumo da autora: 
Este artigo tem por objetivo explicitar alguns aspectos teóricos-metodológicos 



174 

de uma pesquisa em situação real de sala de aula de Matemática. 
Acreditamos que tais investigações propiciam a desejável interação 
ensino/pesquisa. Os alunos das classes nas quais o estudo se desenvolveu 
eram jovens e adultos matriculados no primeiro semestre do Ensino 
Fundamental. Numa perspectiva sociocultural, foi analisada parte das 
informações produzidas no trabalho de campo de meu doutorado, também 
desenvolvido nesta perspectiva de investigação. O aprofundamento da análise 
dos diálogos ocorridos em aula e dos registros gráficos produzidos pelos 
alunos possibilitou a identificação de procedimentos de multiplicação de cinco 
tipos denominados: contagem de 4 em 4; agrupamento de 4 grupos de 4 e um 
de 2; o dobro de 4; o dobro de 18; semelhante ao convencional escolar. Além 
da negociação de sentidos e da produção de significados relativos à 
multiplicação, foi analisada também a concepção de tarefas escolares dos 
alunos. Sendo assim, há também o estudo das interações sociais e do 
encontro das diversas culturas que ocorre em aula de Matemática. 
 
Palavras chave: 
Educação Matemática de jovens e adultos; ensino de multiplicação; Educação 
de jovens e adultos. 
 

 

Nossos comentários: 

 O artigo descreve momentos de aulas de matemática da EJA em que 

foram desenvolvidas atividades envolvendo o processo multiplicativo. Tais 

atividades tiveram como objetivo a emergência de procedimentos matemáticos 

próprios dos alunos, adquiridos em atividades anteriores, escolares ou não. 

Uma das verificações, refere-se à percepção de que a inserção social do 

estudante da EJA parece estar vinculada à sua maior participação em aula de 

que essa postura é determinante para o seu sucesso em matemática. Para que 

isso aconteça, os alunos devem ser incentivados a se arriscarem mais e que 

aceitem o provisório do conhecimento. Nessa perspectiva, a aula de 

matemática deve ser desenvolvida em um ambiente propício ao diálogo. Por 

fim, relata a percepção de que os alunos dessa modalidade de ensino não têm 

o costume de valorizar o desenvolvimento do cálculo, mas em especial a 

solução final (resultado) dele. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 45 
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Referência: 
FARIA, J. B., GOMES, M. L. M., e FONSECA, M. C. F. R. Práticas de 
numeramento nas interações discursivas na sala de aula da educação de 
pessoas jovens e adultas: o “caso da calculadora”. Zetetike, v18, n. temático, 
2010. 
 

 
Resumo das autoras: 
Apresenta-se, neste artigo, uma análise de interações verbais entre 
professoras, alunas e alunos em uma aula de Matemática de uma turma da 
Educação de Pessoas Jovens e Adultas (EJA). Tais interações são discutidas 
com base nos estudos sobre numeramento, enfatizando-se a dimensão 
sociocultural da educação matemática escolar, em particular, da que se realiza 
no contexto da EJA, e seu caráter de prática discursiva. Focaliza-se, pois, o 
papel do jogo interlocutivo e interdiscursivo que forja as interações verbais – e 
se forja nelas – em um evento de numeramento denominado “o caso da 
calculadora”, no qual se observa uma relação que denominamos “paralelismo” 
entre práticas de numeramento típicas da cultura escolar e aquelas 
referenciadas em outras instâncias da vida social. 
 
Palavras chave:  
Práticas de numeramento; educação matemática; educação de pessoas 
jovens e adultas; interações discursivas na sala de aula. 
 

 

Nossos comentários: 

 Tendo como mote a investigação de como se mobilizam e se constituem 

as práticas de numeramento em eventos desenvolvidos em uma sala de aula 

da EJA, são analisadas certas analogias entre os processos de letramento e de 

numeramento. Sinaliza que no campo da educação matemática ainda existe 

certa resistência para a adoção do termo numeramento.  

 Nas atividades analisadas em aulas de matemática, foram destacadas 

as interlocuções entre alunos e professoras nas quais foram identificadas 

práticas de numeramento relativos à interpretação de dados estatísticos e 

cálculos de porcentagem com a utilização de calculadoras e do registro de 

algoritmos. Os episódios acompanhados indicaram situações de ensino 

aprendizagem que estabeleceram confrontos entre os diferentes modos de 

matematizar, escolares ou não, além das dificuldades dos educadores em 

reconhecer e administrar as múltiplas possibilidades de relações que podem 

ser estabelecidas com a cultura, os saberes e os valores dos aprendentes, em 
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função da rica diversidade de experiências trazidas por eles para a aula de 

matemática.  

 

 

Grupo 1 – No de referência: 46 

 
Referência: 
FONSECA, M. C. F. R. Lembranças da matemática escolar: a constituição dos 
alunos da EJA como sujeitos da aprendizagem. Educação e Pesquisa (USP), 
v27, n2, 2001. 
 

 
Resumo da autora: 
Pouco se tem refletido sobre a incorporação da experiência escolar anterior de 
alunos adultos que se re-inserem na Educação Básica. Este artigo focaliza a 
enunciação de reminiscências da matemática escolar protagonizada por 
alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), procurando revelá-las como 
um componente fundamental na constituição do aluno adulto como sujeito não 
só da aprendizagem da matemática, mas do próprio processo de 
escolarização. Mais do que meras referências a conceitos ou procedimentos 
de matemática aprendidos em outras oportunidades, compreendem-se, aqui, 
as reminiscências como efeitos da memória que permeiam a produção de 
sentido. O texto focaliza sua enunciação no âmbito das práticas discursivas 
que conformam os (e se conformam nos) processos de ensino-aprendizagem 
da matemática na EJA, tomando-a como ação social organizada, que institui a 
lembrança compartilhada da matemática escolar como árbitro da legitimidade 
coletiva. 
Ao se analisarem trechos de interações entre a pesquisadora e alunos que 
cursam o equivalente à 5ª série do ensino fundamental num projeto de EJA, 
destacam-se as dimensões semântico-pragmáticas da rememoração que 
nesse contexto se manifesta e que se considera auto consciente, 
metacognitiva, e estruturada no discurso e pelo discurso. Por sua natureza 
socio-cultural, essa rememoração, ao se fazer coletiva, atende a um chamado 
do presente, re-significando o passado. 
 
Palavras-chave: 
Educação de Jovens e Adultos; memória; discurso. 
 

 

Nossos comentários: 

 A pesquisa versa sobre análise de dados provenientes de vídeo 

gravações das aulas e registros de alunos da EJA envolvendo atividades de 

resolução de problemas matemáticos e sobre as lembranças que essas 
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atividades suscitaram nos alunos. A autora defende que é importante 

promovermos nas aulas de matemática interações discursivas como forma de 

os alunos exporem suas memórias relacionadas ao conhecimento matemático, 

criando oportunidade de reviver sentimentos que envolveram sua relação com 

essa matemática para que esses alunos possam reelaborá-la, em uma 

perspectiva coletiva. 

 Destaca que, embora tenhamos poucas pesquisas e relatos que 

analisam as experiências escolares anteriores dos alunos de EJA, o passado 

desses alunos não pode ser desconsiderado e que tais reminiscências 

adquirem particular relevância na formação matemática destes alunos. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 47 

 
Referência: 
FADANNI, C. R., e KAIBER, C. T. Educação de Jovens e Adultos: o processo 
de retorno aos estudos e a aprendizagem em Matemática. Acta Scientiae 
(ULBRA), v7, n1, 2005. 
 

 
Resumo das autoras: 
Este artigo apresenta a investigação realizada em uma escola da cidade de 
Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul, sobre as dificuldades que os alunos 
da Educação de Jovens e Adultos apresentam em relação à aprendizagem da 
Matemática e ao processo de retorno aos estudos. A pesquisa identificou 
importantes elementos da realidade da Educação de Jovens e Adultos que 
levam a uma reflexão sobre as questões pedagógicas que envolvem essa 
modalidade de ensino, postura do professor, interesses, expectativas e 
dificuldades dos alunos. 
 
Palavras-chave: 
Educação de Jovens e Adultos; dificuldades em Matemática. 
 

 

Nossos comentários: 

 Dentre outros pontos, a pesquisa com alunos de EJA apontou que existe 

um grande número de jovens estudando nessa modalidade. Os mais jovens 

gostam de estudar com os mais velhos, mas a recíproca não vale no espaço 

amostral analisado. De acordo com as autoras, isso se deve ao fato de os 
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alunos mais jovens desse grupo demonstrarem menor interesse pelas aulas de 

matemática. Frequentemente atrapalhavam as aulas e não respeitavam o 

professor.  

 Embora o projeto pedagógico indique metodologias diferenciadas, as 

atividades matemáticas que foram acompanhadas apontaram para formas 

tradicionais que não parecem ser resultados de uma criação a partir de 

pesquisas e reflexões sobre as necessidades e especificidades dos educandos 

da EJA. Foi verificado que a aula de matemática não respeita as vivências (e 

conhecimentos) desses alunos, e os conhecimentos são apresentados 

basicamente na forma expositiva e técnica (com explicação, exemplo e 

aplicação de exercício).  Foi constatado também que os alunos não 

compreendiam o que estavam resolvendo nos exercícios, mas relataram ter 

consciência da importância da matemática para suas vidas e acreditavam que 

resolvendo tais exercícios poderiam passar a compreender melhor as situações 

do cotidiano. Por fim, são elencadas formas para se tentar reverter tal quadro, 

tais como a utilização da história da matemática, análise de notícias de jornais 

e a utilização de calculadoras. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 48 

 
Referência: 
ARAÚJO, N. S. R., PAVANELLO, R. M., e ANDRADE, D. Resolução de 
problemas matemáticos de alunos da Educação de Jovens e Adultos. Acta 
Scientiarum Human and Social Sciences, v29, n1, 2007. 
 

 
Resumo das autoras: 
Resultados do INAF (2004) indicam que apenas 23% da população jovem e 
adulta brasileira é capaz de adotar e controlar uma estratégia de resolução de 
um problema que envolva a execução de uma série de operações. Este 
trabalho tem por objetivo investigar as causas das dificuldades que a maioria 
dos adultos – que freqüentam a escola no programa de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) de uma escola pública do Estado do Paraná - enfrenta no 
momento da utilização dos conhecimentos matemáticos para a resolução de 
problemas. Verifica-se a possível relação dessas dificuldades ao 
desconhecimento dos conceitos e algoritmos matemáticos ou se, antes disso, 
elas têm sua origem na incompreensão da própria língua materna empregada 
nas situações problemas. Pôde-se constatar, até o momento, que as possíveis 
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causas são: essa modalidade de ensino nunca recebeu a atenção e os 
cuidados merecidos pelas autoridades competentes. O sistema de avaliação e 
promoção, assim como as baixas idades permitidas pela LDB 9394/96 para 
acesso ao programa, têm sinalizado para a identificação cada vez maior entre 
o ensino supletivo e os mecanismos de aceleração do ensino regular e de 
comprovação de escolaridade e não há preocupação com a apropriação/ 
construção de conhecimento. 
 
Palavras-chave: 
Educação de jovens e adultos, dificuldades na aprendizagem, Matemática, 
linguagem. 
 

 

Nossos comentários: 

 As autoras solicitaram que alguns alunos da EJA analisassem e 

resolvessem algumas questões matemáticas. Os dados provenientes das 

respostas desses alunos indicaram que todos buscaram resolver os problemas 

por meio de tentativa e erro e que as principais dificuldades se relacionavam 

basicamente à falta de compreensão dos enunciados, e também por não 

conseguirem pensar de forma prática formas de resolver os problemas e as 

operações envolvidas, inclusive ignorar alguns conhecimentos matemáticos 

escolares básicos. É apresentada a hipótese de que a falta dessa 

compreensão está ligada a dificuldades de leitura e interpretação de textos. 

 Dentre as conclusões, a verificação de que esses alunos ignoram 

totalmente a álgebra no momento da resolução dos problemas, alegando que 

as formas desenvolvidas nas aulas de matemática são muito difíceis de serem 

utilizadas na vida cotidiana. Também verificou-se a não existência de relação 

positiva entre o nível de escolaridade e desempenho escolar, mas aqueles que 

se utilizam com maior regularidade da matemática em suas atividades 

cotidianas possuem melhor desempenho, flexibilidade e agilidade na resolução 

dos problemas propostos.  

 

 

Grupo 1 – No de referência: 49 

 
Referência: 
VIZOLLI, I. Análise dos procedimentos utilizados por alunos da educação de 
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jovens e adultos, na resolução de situações-problema de proporção-
porcentagem. Contrapontos, v4, n3, 2004. 
 

 
Resumo da autora: 
O objetivo deste artigo é identificar, nas falas e/ou registro dos alunos do curso 
de Educação de Pessoas Jovens e Adultas - EJA, os procedimentos que três 
alunos de 3º Ciclo (fase inicial do segundo segmento do Ensino Fundamental - 
5ª a 8ª série) utilizaram para resolver três situações-problema clássicos de 
proporção-porcentagem. Ele resulta da replicação de três situações-problema 
do pós-teste realizado por ocasião da pesquisa de Mestrado (VIZOLLI, 2001). 
Ao mesmo tempo procurou-se analisar a compreensão do conceito de 
proporção- porcentagem que esses alunos possuem, levando em 
consideração o sentido e o significado operatório na resolução de situações-
problema, tendo como base a teoria dos registros de representação semiótica 
de Raymond Duval e dos campos conceituais, mais especificamente das 
estruturas multiplicativas de Gèrard Vergnaud. Apresentamos, de forma 
sintética os estudos de Damm (1998), que tratam da aplicação dos problemas 
de conversão proporção-quantidade. 
Os resultados indicam que os três sujeitos pesquisados buscam apoio em 
taxas percentuais que lhes são mais acessíveis (10%, 50%) para operar 
matematicamente e em situações do contexto social imediato para estabelecer 
relação com a situação-problema. A atribuição do significado operatório 
acontece com base no operador e, por etapas, vão compondo as operações 
matemáticas que possibilitam obter o resultado do problema. 
 
Palavras chave: 
Situações-problema; proporção-porcentagem; procedimentos. 
 

 

Nossos comentários: 

 Argumenta que não podemos compreender a matemática se não  

distinguirmos o objeto de sua representação, e que a compreensão do sentido 

exige que o aprendente leve em consideração o contexto da situação-problema 

e nele consiga estabelecer as relações entre quantidades, grandezas e 

incógnita. A compreensão acontece pela identificação do universo presente no 

enunciado e suas relações com as situações do contexto social e matemático. 

Desse universo será possível a passagem do objeto real à semiotização. 

A compreensão do conceito dinâmico de porcentagem, por exemplo, só 

será possível ao recorrer aos conhecimentos prévios que os alunos possuem e 

no trabalho com as diferentes formas de registros semióticos que 

desenvolveram. Ao analisar as respostas dos estudantes sobre esse conteúdo, 

verificou que utilizam estratégias de multiplicação simples e divisão por quotas, 
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ao invés de outros registros possíveis, como, por exemplo, a regra de três. Tal 

ocorrência revela compreensão apenas parcial do conceito de proporção-

porcentagem. Os registros dos alunos que foram observados indicaram 

também a não construção de estruturas que lhes possibilitassem a utilização 

de outras representações, signos e algoritmos, pelo fato de que para esse 

domínio acontecer é necessária a assimilação de outros conceitos 

matemáticos.  

 

 

Grupo 1 – No de referência: 50 

 
Referência: 
MENDONÇA, S. R. P. A matemática nas turmas de PROEJA: o lúdico como 
facilitador da aprendizagem. Holos, ano 26, v3, 2010. 

 
Resumo da autora: 
O presente relato aborda a perspectiva de dar ao lúdico e às atividades 
criativas um papel de destaque no processo de ensino-aprendizagem da 
matemática e sua contribuição para a construção do conhecimento 
matemático nas turmas de PROEJA Refrigeração e Climatização, do IFRN 
Campus Santa Cruz. Nosso objetivo fundamental com este trabalho foi tanto o 
de apresentar um novo recurso metodológico, bem como sua aplicação em 
sala de aula. Certas competências e habilidades importantes ao 
desenvolvimento pessoal e a aprendizagem podem ser encontradas em 
diversas atividades. Desta forma, este estudo partiu de experiências bem 
sucedidas que abordam a importância de paródias, mágicas e brincadeiras 
diversas nas aulas de Matemática, ressaltando tanto o papel do professor, 
quanto das atividades e suas especificidades. Entende-se que o lúdico é uma 
importante contribuição para o desenvolvimento de todos e que deve ser 
levado em consideração dentro do contexto escolar, independente da idade, 
sob constante elaboração e reelaboração no seu planejamento, principalmente 
como recurso didático. Contudo, é necessário que o professor tenha 
conhecimento e segurança para que, mesmo na dimensão lúdica, essas 
atividades tenham caráter didático, para servirem de base para um trabalho 
pedagógico. 
 
Palavras chave: 
PROEJA; aprendizagem significativa; ensino-aprendizagem; interação; recurso 
didático. 
 

 

Nossos comentários: 
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 Parte de alguns pressupostos, tais como: o conhecimento científico é 

uma construção coletiva. Não devemos considerar a ciência como neutra ou 

acabada e que o estabelecimento de relações dos conteúdos escolares com o 

cotidiano do aluno é um facilitador de aprendizagem. Sob tais ideias defende 

que os educadores de EJA devem buscar variar a maneira de ensinar 

matemática para adequar-se às novas evoluções. 

Uma das maneiras de inovar é proporcionar ao aprendente um ambiente 

rico em experiências concretas, apresentando uma matemática “viva” e 

presente em nossas vidas. E também como um dos grandes suportes para 

conquistas tecnológicas. Para isso, sugere atividades diversas, tais como 

mágicas matemáticas, atividades que auxiliam a dedução de fórmulas, 

instalação de laboratório de matemática, etc. Analisa por fim que o 

desenvolvimento desses projetos deve passar pela valorização do aluno (e de 

sua experiência) dentro e fora do ambiente escolar.  

 

 

Grupo 1 – No de referência: 51 

 
Referência: 
PACHECO, M.S., e GIRAFFA, L.M.M. Matemática do dia a dia: construindo 
conhecimentos a partir do cotidiano dos alunos EJA. RENOTE, v8, n2, 2010. 
 

 
Resumo das autoras: 
O presente artigo apresenta o resultado da investigação realizada com duas 
turmas de VI fase da EJA (Educação de Jovens e Adultos), do período 
noturno, de uma escola municipal do município de Novo Hamburgo-RS. O 
objetivo deste trabalho foi diversificar o ensino de conteúdos de Geometria 
Plana, utilizando um software de simulação para construção de plantas 
arquitetônicas e um programa de editoração de imagens. Esta proposta 
metodológica buscou incluir elementos que auxiliassem na Inclusão Digital 
destes alunos e diminuir a reprovação e evasão escolar causada pelas 
dificuldades no estudo da Matemática. Os resultados demonstraram que ao 
associarmos os exercícios e atividades ao cotidiano destes alunos, obtiveram-
se indicadores de melhoria da sua aprendizagem no que tange aos conteúdos 
de geometria e incremento positivo na sua auto-estima. 
 
Palavras-chave: 
Geometria plana; inclusão digital; software educacional; Educação de Jovens 
e Adultos. 
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Nossos comentários: 

 Em forma de relato de experiência com turmas de EJA, comenta sobre 

atividades lúdicas em matemática envolvendo conteúdos relacionados à 

geometria plana por meio da utilização de softwares educacionais. Buscou-se 

não só valorizar os conhecimentos prévios, mas também estimular novos 

conhecimentos, em uma interação da matemática da escola e a matemática da 

vida.  Destaca que atualmente há um novo paradigma na EJA: a verificação de 

que não basta saber ler e escrever na língua materna; é necessário o domínio 

de novas tecnologias.  

 As conclusões das atividades e análises dos dados da pesquisa 

indicaram um considerável aumento na qualidade das respostas dadas pelos 

alunos após a participação das atividades (desenho da planta baixa e 

elaboração de maquete da escola). Foi observada uma quebra da resistência 

com relação aos conhecimentos matemáticos, devido à percepção de que tais 

conteúdos fazem parte de seu dia-a-dia. Além disso, verificou-se que as 

atividades propiciaram uma maior aproximação entre os próprios alunos, e o 

compartilhar de saberes, deixando inclusive de lado a rixa existente (na turma 

analisada) entre as diversas faixas etárias.  

 

 

Grupo 1 – No de referência: 52 

 
Referência: 
ZORZI, F., e FRANZOI, N. L. Saberes do trabalho e do trabalhador: reflexões 
no contexto do PROEJA. Trabalho & Educação (UFMG), v19, n3, 2010. 
 

 
Resumo das autoras: 
O texto que segue objetiva refletir sobre a relação que se estabelece no 
espaço escolar entre os saberes trazidos do mundo do trabalho pelos 
estudantes/trabalhadores e os saberes produzidos por eles na escola. Busca-
se dimensionar as relações existentes entre os saberes e o processo de 
formação acadêmica dos estudantes/trabalhadores do Curso Técnico em 
Comércio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA 
ofertado pelo Campus Bento Gonçalves do IFRS, aborda-se especificamente 
“O custo de um sonho”, projeto desenvolvido pelos estudantes da Turma de 
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2007. 
 
Palavras-chave: 
Saberes do trabalho; Saberes do trabalhador; PROEJA. 
 

 

Nossos comentários: 

 Apresenta relato de experiência desenvolvida com alunos de EJA, 

envolvendo atividades lúdicas na área de matemática sobre os custos de 

produção de uma casa, ocorrendo o que foi denominado pelas autoras de 

teoria em ação. Tais atividades envolveram conteúdos matemáticos diversos 

(proporções, áreas, volumes, perímetros, etc.) e proporcionaram uma 

mobilização dos saberes que os alunos já possuíam, assim como incentivaram 

a buscarem novos conhecimentos. Essa abordagem auxiliou na 

contextualização da importância da superação da visão meramente reprodutora 

ou de transmissão de conteúdos.  

 O estudo defende que a compreensão da realidade do trabalho e da 

educação deve ser o ponto de partida a fim de que os processos educacionais 

contribuam para a formação integral dos alunos de EJA. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 53 

 
Referência: 
BARRETO, M. F. T. O tempo vivido pelo alfabetizando adulto nas aulas de 
matemática. Educar em Revista, s/v, n33, 2009. 
 

 
Resumo da autora: 
As análises deste trabalho enfocam os modos pelos quais o alfabetizando 
adulto vive o seu tempo nas aulas de Matemática, possibilitando compreender 
como se presentifica, mediante a manifestação do seu modo de ser com o 
outro, no mundo, e com a Matemática. Permitem ainda, investigar como o 
alfabetizando adulto se abre às possibilidades em seu processo de inserção 
no mundo da leitura e escrita da Matemática. Enfim possibilitam falar de seu 
tempo vivido nesse processo. 
 
Palavras-chave:  
Tempo vivido; letramento em matemática; Alfabetização de adulto. 
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Nossos comentários: 

 Os alunos de EJA que participaram dessa investigação, ao mesmo 

tempo em que consideravam que alfabetizar-se seria a chance de abrir as 

portas para saber tudo, não tinham a mesma visão sobre o conhecimento 

matemático, pois não o viam como necessário. A possível causa dessa 

diferenciação pode consistir no fato de que o conhecimento é trabalhado na 

escola de forma compartimentada, criando uma falsa ideia de que o domínio 

das letras e palavras é o suficiente para que alguém seja considerado 

alfabetizado. Foi verificado também que as crenças dos alunos de EJA 

interferem em seus modos de lidar com os novos conhecimentos e se 

concretizam em atitudes e comportamentos muitas vezes negativos em relação 

à matemática. O termo letramento transposto para o contexto da linguagem 

matemática refere-se à condição que o estudante assume ao aprender a ler e 

escrever os entes matemáticos e suas relações. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 54 

 
Referência: 
EBERT, S. L. F. A relação letramento e gêneros textuais na alfabetização de 
jovens e adultos. Cadernos FAPA, n. especial, 2009. 
 

 
Resumo da autora: 
A presença do conceito letramento aliado ao de alfabetização tornou-se 
corrente na década de 1980 e tem sido motivo de debates até os dias atuais. 
Sendo resultado da ação de ensinar e aprender, as práticas sociais de leitura 
e escrita, conforme Soares (1998), “letramento é o estado ou condição que 
adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se 
apropriado da escrita e de suas práticas sociais”. Muito se tem falado da 
possibilidade e das vantagens de alfabetizar letrando. Assim, dois momentos 
diferentes, porém complementares e simultâneos no ensino-aprendizagem da 
leitura e escrita. Na busca da realização desse processo, o professor da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) pode dispor dos gêneros textuais que 
são encontrados no cotidiano do aluno, levando-o a apropriar-se deles como 
instrumentos de ação social. Partindo desta convicção, este artigo busca 
aprofundar a discussão sobre a relação existente entre alfabetização e 
letramento na EJA e a apropriação de gêneros textuais em sala de aula. 
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Palavras-chave: 
Gêneros textuais. Letramento. Educação de jovens e adultos. 
 

 

Nossos comentários: 

 Em nossa sociedade saber ler e escrever já não basta; é preciso saber 

fazer uso dessa leitura e da escrita, de tal forma que sirva ao aprendente 

responder às exigências impostas pelo seu cotidiano. Destaca-se que esse 

processo é algo contínuo ao longo da vida. Sob esse entendimento, o 

letramento passa a revestir-se de uma dimensão social, que se inicia antes da 

alfabetização, a partir da interação social do indivíduo, tais como: lidar com o 

troco, identificar símbolos comerciais, reconhecer números nos ônibus, contar 

histórias, etc. Por isso, é importante que o professor (independente de sua área 

de atuação), tenha sempre como instrumento de trabalho o cotidiano do aluno. 

A partir de textos e materiais publicitários, por exemplo, pode explorar a 

interdisciplinaridade, trabalhando a escrita, leitura, operações matemáticas, 

arte, entre outras possibilidades.  

 

 

Grupo 1 – No de referência: 55 

 
Referência: 
FANTINATO, M. C. C. B. A construção de saberes matemáticos entre jovens e 
adultos do Morro de São Carlos. Revista Brasileira de Educação (ANPED), 
s/v, 2004. 
 

 
Resumo da autora: 
Não apresenta. 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 
 

 

Nossos comentários: 
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 A pesquisa do tipo exploratória foi realizada em uma escola supletiva de 

nível fundamental da EJA. Dentre as observações analisadas na produção, 

destaca-se a contradição existente entre as dificuldades matemáticas 

vivenciadas na escola e algumas facilidades na vida cotidiana desses 

estudantes. Um dos exemplos analisados é o caso de uma cozinheira com 

dificuldades de associar a palavra dúzia a doze, mas que conseguiu fazer 

rapidamente uma contagem de dúzias quando a essa informação foi 

acrescentada outra: ovos. A necessidade de sobrevivência acaba marcando as 

fronteiras entre a escola e os saberes cotidianos, como esse da cozinheira. 

Destacamos as análises sobre as práticas dos alunos, denominadas de “função 

confirmadora do uso simultâneo de diferentes processos”, e caracterizadas 

pela tentativa de resolver os problemas matemáticos se utilizando 

paralelamente de algum procedimento de cálculo que se domina, ao mesmo 

tempo em que busca utilizar o indicado pelo professor. 

 A autora analisa que o desenvolvimento dos conhecimentos dos adultos 

ainda é pouco explorado e comenta a respeito dos estudos da etnomatemática 

e suas dimensões (com destaque para a dimensão política). 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 56 

 
Referência: 
KNIJNIK, G. “A vida deles é uma matemática”: regimes de verdade sobre a 
educação matemática de adultos do campo. Educação UNISINOS, v10 (1), 
2006. 
 

 
Resumo da autora: 
Este trabalho apresenta resultados parciais de um projeto de pesquisa 
concebido com o objetivo de analisar os regimes de verdade sobre a 
educação matemática de jovens e adultos do campo, tendo como bases 
teóricas uma perspectiva pós-estruturalista – apoiada principalmente no 
pensamento de Michel Foucault - e o campo da Etnomatemática. O material 
de pesquisa examinado consiste em um conjunto de narrativas sobre a 
educação matemática produzidas por educadores do campo do sul do país, 
geradas em entrevistas que foram realizadas por estudantes de um Curso de 
Pedagogia vinculado ao movimento “Articulação por uma Educação do 
Campo”. A análise do material mostrou que os educadores identificam práticas 
de medir, contar, localizar, etc como parte de sua cultura, remetendo seus 
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significados à matemática escolar na qual foram socializados. Os enunciados 
sugerem que há como que um apagamento das marcas que instituem as 
etnomatemáticas camponesas, indicando que os entrevistados foram 
capturados pelo “poder da racionalidade ocidental” (Walkerdine, 1995). 
 
Palavras-chave: 
Educação do campo, etnomatemática, currículo. 
 

 

Nossos comentários: 

 O material de pesquisa examinado no estudo consiste em narrativas 

produzidas por 44 educadores que atuam em escolas camponesas no sul do 

país (em diversas modalidades), entrevistados em suas próprias comunidades, 

a respeito de seus entendimentos e verdades sobre a educação matemática. 

Nessas falas foi verificada a recorrência da ideia da onipresença da 

matemática, a ponto de considerarem que a matemática é indispensável para 

as suas vidas - e ainda - que a própria vida deles seria como “uma 

matemática”. A autora questiona que matemática seria essa e analisa que eles 

se referem basicamente a uma matemática escolar, em uma 

recontextualização da matemática acadêmica, o que sugere um certo 

apagamento das marcas que instituem as práticas matemáticas camponesas.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 57 

 
Referência: 
SILVA, V. Jovens de um rural brasileiro: socialização, educação e assistência. 
Cadernos CEDES, v22, n57, 2002.  
 

 
Resumo da autora: 
No momento em que as fronteiras entre o rural e o urbano diminuem cada vez 
mais e diferentes universos culturais se interpenetram, as dificuldades 
socioeconômicas dificultam a vida de quem vive da agricultura, emerge a 
juventude rural como uma população profundamente afetada por estes 
processos. População esta que, por muito tempo, passou despercebida das 
pesquisas acadêmicas brasileiras. Este artigo, portanto, chama a atenção para 
os jovens rurais, a partir de um estudo que procurou fornecer pistas para 
projetos que pretendam diminuir a evasão escolar e o analfabetismo em 
regiões como a do Vale do Jequitinhonha – Minas Gerais. 
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Palavras-chave: 
Jovens rurais; identidade; Educação; socialização; assistência. 
 

 

Nossos comentários: 

 Analisa que os jovens do município destacado na pesquisa acabam por 

deixar precocemente a escola, ou entrar em um processo de sucessivas 

repetências, pela combinação da antecipação da sexualidade com a 

necessidade de trabalho. Os rapazes demonstraram maior predisposição a 

abandonar os estudos que as moças, em função basicamente do trabalho. Na 

tentativa de diminuir as taxas de evasão, estão em andamento projetos que 

visavam reintegrar esses jovens à escola. Entretanto, destaca-se a existência 

de uma certa tensão entre algumas famílias desses jovens e a escola, que 

aparece em forma de disputa dos pais com a escola, por desejarem que seus 

filhos deem continuidade aos trabalhos rurais e, por isso, o pouco incentivo 

para que continuem os estudos. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 58 

 
Referência: 
HADDAD, S., e DI PIERRO, M. C. Escolarização de jovens e adultos. Revista 
brasileira de Educação ANPED, s/v, n14, 2000. 
 

 
Resumo dos autores: 
Não apresenta. 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 
 

 

Nossos comentários: 

 O estudo apresenta reflexões sobre a história da EJA no Brasil, com 

ênfase em aspectos políticos que a envolvem. Destaca leis, projetos e ações 

que permitem que os autores analisem que a ampliação da oferta dessa 
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modalidade não foi acompanhada de melhoria de qualidade de ensino. Como 

resultado desse processo, assiste-se à gradativa substituição dos analfabetos 

absolutos por um número cada vez maior de analfabetos funcionais. Concluem 

analisando o desafio de promover a educação ao longo da vida como forma de 

universalização da alfabetização. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 59 

 
Referência: 
VILLAR, C. E., e LÓPEZ, M. F. Alfabetizar(se)nos: caminos y recorridos. 
Revista Iberoamericana de Educación, n44, 2007. 
 

 
Resumo das autoras: 
Presentamos la experiência realizada en un Programa de Alfabetización 
Municipal (PAM) en la ciudad de Esquel, uma comunidade de 35000 
habitantes ubicada em la zona cordillerana de la província del Chubut, en le 
República Argentina. El programa intenta ser una experiência de participación 
comunitária voluntaria, impulsada y articulada por el Estado municipal, a través 
de la provisión del equipo técnico [del PAM y el Servicio de Promoción del 
Trabajo Voluntario (SEPROTV)] y de los insumos necessários para 
desarrollaria. 
En términos generales, se trata de una acción educativa en la que la lectura y 
la escritura son concebidas <<apenas>> como el médio, el puente, el pretexto 
– en su aceptión técnica- para aprender cuestiones que tienen que ver con el 
ser y con el poder hacer de alfabetizadores y alfabetizandos. Un mundo como 
el nuestro – que sigue ancho pero cada vez menos ajeno – exige, creemos, 
um incremento en la consciência de que somos todos los que estamos y de 
que el bienestar individual genuíno no está lejos del bienestar común. 
Consideramos que puede significar una aportación empírica de relevância, por 
cuanto constituye un trabajo de política pública e innovación educativa que 
incluye a jóvenes alfabetizadores voluntarios y moviliza, al mismo tempo, la 
participación comunitaria de un modo sistemático y organizado, conjugando el 
desarrollo dialético de respuestas promissorias a exigências sociales y 
problemas teóricos (epistemológicos y metodológicos). 
 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 
 

 

Nossos comentários: 
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 O artigo/relato apresenta reflexões sobre a experiência de um Programa 

de Alfabetização de jovens e adultos desenvolvido na cidade de Esquel, na 

Cordilheira da Argentina, que teve como um dos objetivos básicos democratizar 

o acesso à informação e ao conhecimento a essa parcela da população. Foram 

criados espaços de formação integral onde são organizadas dinâmicas que se 

adaptam aos adultos interessados em ter contato com a leitura e a escrita. 

Nesses espaços, jovens alfabetizadores voluntários atuam no sentido de 

proporcionar a inserção desses aprendentes no mundo das letras, dos 

números e todas as suas formas de codificação. Defende que a alfabetização 

não deve se restringir ao simples aprendizado da leitura e do cálculo, mas deve 

almejar proporcionar a plenitude da capacidade humana da linguagem e da 

comunicação em todas as suas formas. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 60 

 
Referência: 
PAINI, L. D.; GRECO, E. A.; AZEVEDO, A. L.; VALINO, M. L., e GAZOLA, S. 
Retrato do analfabetismo: algumas considerações sobre a educação no Brasil. 
Acta Scientiarum. Human and Social Sciences, v27, n2, 2005. 
 

 
Resumo dos autores: 
Este estudo tem por objetivo tecer algumas considerações sobre o quadro do 
analfabetismo e do iletrismo no Brasil. Para esta pesquisa, utilizamos três 
procedimentos metodológicos: revisão conceitual da literatura, delineamento 
da historicidade do analfabetismo no Brasil e levantamento de dados 
estatísticos. Quanto à revisão da literatura, apresentamos os termos 
analfabetismo e iletrismo, bem como apontamos a leiturização e o letramento, 
como uma das alternativas para minimizar o analfabetismo, sem termos, neste 
momento, a pretensão de elaborar uma proposta para superar o problema. 
Desta forma, por meio do resgate histórico e do conjunto de dados 
estatísticos, mostramos a situação de atraso “histórico” na educação no que 
concerne ao analfabetismo renitente, principalmente nos países em 
desenvolvimento como o nosso. 
 
Palavras-chave: 
Analfabetismo; analfabetismo funcional; iletrismo. 
 

 

Nossos comentários: 
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 O estudo parte da concepção de que não há democracia sem 

letramento, sem a circulação de informação acessível a todos e que, 

economicamente, o analfabetismo pode ser interpretado como um dos 

principais indicadores de subdesenvolvimento. Daí o destaque dado às 

reflexões sobre as funções da escola no sentido de que ela possa atuar 

incluindo e capacitando todos os indivíduos para utilizarem a leitura, a escrita e 

o cálculo de forma competente e crítica. 

 Analisa que, na América Latina e Caribe, a situação de analfabetismo 

apresenta contornos diferenciados do restante do mundo, pois, apesar de 

apresentarem taxas decrescentes, a quantidade de pessoas representadas por 

essas taxas mantém-se praticamente estável, com predominância do sexo 

feminino dentre esses analfabetos. Para diminuir tais problemas, os autores 

defendem a necessidade de que novas práticas de leitura crítica e mobilização 

devem ser criadas, priorizando a inserção social e a democratização do acesso 

aos bens culturais dos povos.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 61 

 
Referência: 
GOHN, M. G. Educação popular na América Latina no novo milênio: impactos 
do novo paradigma. ETD - Educação Temática Digital, v4, n1, 2002. 
 

 
Resumo da autora: 
O trabalho objetiva realizar um balanço da trajetória das ações, práticas e 
políticas pedagógicas da educação popular na América Latina, nas últimas 
décadas. Destacam-se as novas tendências, seus fundamentos, as novas 
áreas temáticas, suas práticas e inovações. Destacam-se também suas 
inovações no campo da educação não-formal e as articulações com a 
educação formal. Analisa-se a contribuição e o papel do método de Paulo 
Freire nesta trajetória. As questões básicas abordadas são: o que mudou no 
novo paradigma? Como tem interferido, na área da educação popular, as 
mudanças na economia globalizada e a conjuntura sociopolítica do país e 
suas políticas sociais de corte neoliberal? Como tem atuado, na educação 
popular, o setor organizado da sociedade civil, portador de novas formas de 
associativismo, expressas em Ongs do Terceiro Setor e em novíssimos 
movimentos sociais? Qual foi o papel do processo de conscientização, 
previsto no método freireano, no desenvolvimento atual da educação popular 
na América Latina? Quais são as contribuições e perspectivas para a 
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educação popular para o novo milênio? 
 
Palavras-chave: 
Educação popular; Tendências; Fundamentos; Áreas temáticas; Práticas e 
inovações. 
 

 

Nossos comentários: 

Apresenta um balanço das ações relacionadas à educação popular na 

América Latina (em especial na década de 1990), destacando a forte influência 

(e a permanente atualidade) das ideias de Paulo Freire sobre o 

desenvolvimento e implementação dessas ações e o caráter sociopolítico 

engendrado nelas. 

 Defende que em nossa sociedade os indivíduos devem ir além da 

absorção de conhecimentos, devendo também interpretar, relatar e analisar 

dados e situações, decodificar linguagens gráficas e matemáticas, entre outras 

habilidades. Para alcançar tais objetivos educacionais, defende que o educador 

deve envolver suas práticas em uma relação dialógica com seus educandos, 

respeitando suas culturas, linguagens e valores, em uma permanente postura 

ética, como apregoou Paulo Freire.   

 

 

Grupo 2 – No de referência: 62 

 
Referência: 
BEISIEGEL, C. R. Alfabetização de jovens e adultos: desafios do século 21. 
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos INEP, v84, n206/207/208, 2003. 
 

 
Resumo do autor: 
Expõe as orientações de uma pesquisa sobre educação popular no Brasil. A 
educação popular, nessa pesquisa, é examinada sob a perspectiva das 
orientações e dos objetivos das instituições e dos grupos que se propõem a 
desenvolvê-la junto às massas iletradas. A investigação apontaria para 
instituições ou setores da coletividade mais ou menos diretamente 
identificados com um projeto de construção da sociedade no futuro. A 
educação popular, assim entendida, seria sempre instrumental e estaria 
comprometida com a formação de agentes de construção de um determinado 
projeto de sociedade. Sob essa perspectiva, examinam-se, sucintamente, a 
Campanha Nacional de Alfabetização de Cuba, de 1961, e a educação 
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popular promovida pelo Movimento de Cultura Popular (MCP) do Recife, a 
partir de 1962. Finalmente, apontam-se as orientações da pesquisa para os 
movimentos de educação popular empreendidos no Brasil após a Constituição 
de 1988. 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 

 

Nossos comentários: 

 O artigo é resultado de uma comunicação apresentada pelo autor no 

Seminário Internacional de Alfabetização de Adultos organizado pela UNESCO. 

Afirma que a educação das massas de jovens e adultos pouco escolarizados 

sempre foi uma preocupação maior de quem a propõe do que daqueles a quem 

ela é dirigida. Focaliza as experiências desenvolvidas em Cuba, relatando 

semelhanças e diferenças com algumas realizadas no Brasil. Dentre elas, a 

verificação de que naquele lugar o processo educacional vinculou-se a uma 

revolução que já havia ocorrido, enquanto que no Brasil (em Recife) os 

objetivos da alfabetização buscavam uma transformação pacífica da 

sociedade, objetivando o desenvolvimento da consciência crítica para o 

exercício da cidadania e o entendimento de que o voto era do povo.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 63 

 
Referência: 
CAMPELO, M. E. C. H. A função reparadora na educação de jovens e adultos: 
uma leitura do cotidiano escolar. Revista Educação em Questão UFRN, v35, 
n21, 2009. 
 

 
Resumo da autora: 
O estudo se inscreve no âmbito das funções atribuídas à Educação de Jovens 
e Adultos, pelo Conselho Nacional de Educação/Brasil, através do Parecer 
CNE/CEB nº 11/2000. Objetiva investigar como está se efetivando – numa 
escola pública – a função reparadora da EJA no ensino fundamental. O 
trabalho se desenvolveu através do estudo de caso de uma classe do Nível I 
da EJA, no contexto da abordagem qualitativa da pesquisa. Na coleta de 
dados, foram utilizadas a observação participante e a entrevista semidiretiva. 
O estudo evidencia que há escolas públicas brasileiras que desenvolvem 
ações educativas efetivas, mediadas por professores que convertem as suas 
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dificuldades em desafios, transformando em realidade as possibilidades de 
aprendizagem dos seus alunos, contribuindo, assim, para uma construção 
mais democrática da educação básica brasileira. 
 
Palavras-chave: 
Funções da educação de jovens e adultos; Conselho Nacional de Educação; 
Escola pública. 
 

 

Nossos comentários: 

 Diante da quantidade expressiva de 15 milhões de analfabetos, é 

perfeitamente compreensível que ações voltadas para a alfabetização sejam as 

preocupações básicas da EJA, em termos de sua função reparadora. 

Destacando o caso do Rio Grande do Norte, verifica-se que, embora as taxas 

de analfabetos tenham diminuído ao longo dos anos, ainda se constata que 

cerca de um quarto da população (acima de 15 anos de idade) permanece 

analfabeta.  

 O estudo destaca uma turma de uma escola pública dessa região que 

funciona no regime de EJA e, por meio da observação participante, analisa que 

a professora da classe relatou que em seus primeiros contatos com a EJA 

buscou colocar sua experiência anterior em classes infantis em prática com os 

alunos jovens e adultos, o que não deu certo. Posteriormente assumiu 

metodologias diferenciadas, tais como exposições dialogadas e trabalhos 

individuais e grupais, buscando sempre fundamentar-se teoricamente ao 

elaborar essas práticas.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 64 

 
Referência: 
LOUREIRO, A. As organizações não-governamentais de desenvolvimento 
local e sua prática educativa de adultos: uma análise no norte de Portugal. 
Revista Brasileira de Educação ANPED, v13, n38, 2008. 
 

 
Resumo do autor: 
Não apresenta. 
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Palavras chave: 
Não apresenta. 
 

 

Nossos comentários: 

 Apresenta investigação realizada junto a organizações não 

governamentais de desenvolvimento local com atividade de educação de 

adultos no norte de Portugal, destacando um forte dinamismo ocorrido nessas 

ações, em que ocorreram práticas mistas de educação de base e formação 

profissional. Destaca que a abordagem das práticas está basicamente voltada 

para a conscientização do educando, ou seja, de sua construção de uma visão 

crítica sobre a realidade presente e sobre o conhecimento. Sob esse 

entendimento, as práticas pedagógicas devem combinar a componente técnica, 

instrumental da educação com a componente da cidadania, das atitudes; deve, 

enfim, ser um processo de capacitação dos aprendentes adultos para a 

compreensão e transformação do meio. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 65 

 
Referência: 
TOMASINI, J. Como motivar a alfabetização para jovens e adultos com auxílio 
do computador. Cadernos FAPA, n3, 2006. 
 

 
Resumo da autora: 
Neste texto, será abordada a importância do professor para a alfabetização de 
jovens e adultos no laboratório de informática. Este educador servirá de 
âncora para que seus alunos sintam-se motivados e autoconfiantes frente a 
um mundo, até então, desconhecido e assustador. Tal discussão terá como 
pano de fundo a experiência com o uso do computador na educação de alunos 
de uma faixa etária que vai dos 20 aos 45 anos, desenvolvido em uma escola 
municipal da Cidade de Três Coroas-RS. Esta experiência serviu também para 
perceber suas capacidades, aumentando a auto-estima e preparando-os para 
o momento em que forem acessar um caixa eletrônico nas agências bancárias 
ou utilizar um computador. 
 
Palavras-chaves: 
Educação de jovens e adultos. Educação em sala de aula. Inclusão digital. 
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Nossos comentários: 

 O estudo é fruto das aulas de estágio ministradas pelo autor em turma 

de EJA em que teve contato com alunos descritos como muito interessados em 

aprender e com uma grande motivação para conhecer a respeito da utilização 

de computadores. Em suas práticas o professor/autor utilizou softwares 

educacionais que propiciaram os primeiros contatos desses alunos com 

algumas novas tecnologias e os levaram a desmistificar a utilização destas 

ferramentas. Além disso, foi possível treinar a digitação, onde, além de 

perderem o medo do desconhecido, puderam também treinar a formação de 

palavras por meio de atividades que envolviam a apresentação de sílabas.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 66 

 
Referência: 
LORENZO, M. D. C. R. La prensa como recurso educativo. Revista Mexicana 
de Investigación Educativa, v10, n24, 2005. 
 

 
Resumo da autora: 
En el presente artículo se recoge una investigación empírica con sustento 
teórico sobre la integración de la prensa en el currículum de la educación 
básica de adultos; forma parte de un estudio amplio realizado recientemente 
en la Comunidad Autónoma Gallega, España, en las enseñanzas conducentes 
a las titulaciones de base: graduado escolar y graduado en educación 
secundaria. El trabajo aportado supone un avance significativo sobre el 
conocimiento de las dinámicas en las que se desarrolla el uso de la prensa en 
la formación de adultos y la comprensión de esta situación; sus principales 
hallazgos constituyen referentes ineludibles para integrarla como recurso 
didáctico y contribuyen al debate sobre su complejidad y pertinencia en la 
educación básica de adultos. 
 
Palavras chave: 
Educación de adultos; médios de comunicación de massas; prensa; materiales 
didáticos; España. 
 

 

Nossos comentários: 
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 A pesquisa do tipo bibliográfica investiga a integração da imprensa 

(jornais, revistas, etc.) ao currículo e às práticas pedagógicas desenvolvidas 

nos cursos de EJA, ressaltando a verificação da sua pouca utilização nessa 

modalidade de ensino, apesar de apresentarem, de uma forma geral, uma 

linguagem coloquial e assuntos interessantes a esses aprendentes adultos. 

Com relação às desvantagens no uso desses recursos, destaca a ocorrência 

de falta de rigor e autenticidade nas reportagens publicadas. Entretanto, 

ressalta as muitas vantagens que podem proporcionar, tais como: olhares 

plurais sobre as notícias, linguagem acessível, fotografias e grande destaque 

para a vida cotidiana. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 67 

 
Referência: 
AMESCUA, B. S.; ALVA, M. G. H.; HERNANDÉZ, L. H. P.; PÉREZ, S. E. A., e 
RODRÍGUEZ, J. M. R. Uso significativo de la tecnologia em la educación de 
adultos em el medio rural: Resultados de la aplicación piloto de un modelo. 
Revista Mexicana de Investigación Educativa, v11, n28, 2006. 
 

 
Resumo dos autores: 
Ante la instalación masiva de centros de acceso tecnológico en comunidades 
marginadas dentro del sistema nacional de educación de adultos en México, 
este artículo parte de la desintegración entre tecnología, aprendizaje y 
problemáticas rurales. Se describe el diseño de un modelo para el uso 
significativo de la tecnologia y el acceso real de jóvenes, adultos y grupos 
naturales, asumiendo una postura sociocultural constructivista y principios de 
la educación popular. Se enfatizan los resultados empíricos de la aplicación 
piloto de la estrategia metodológica del modelo, en cuatro “plazas 
comunitarias”, mediante la investigación acción y técnicas cualitativas de 
registro de experiencias. Se describen y discuten tres tendências de aplicación 
de la tecnología que generaron 103 participantes, al desarrollar proyectos 
relevantes para sus vidas, su relación con los objetivos esperados y algunos 
hallazgos emergentes. 
 
Palavras chave: 
Tecnologías de la información; educación de adultos; médio rural; processos 
cognitivos; solución de problemas; México. 
 

 

Nossos comentários: 
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 Os pesquisadores acompanharam a aplicação de um projeto piloto de 

inclusão digital de jovens e adultos implementado em quatro comunidades no 

interior do México. O projeto é embasado em teorias e práticas socioculturais 

construtivistas, apresentando como resultados diversos relatos de mudanças 

significativas de posturas em aprendentes adultos e seu relacionamento com 

as tecnologias (em especial o computador e a internet), além de um maior 

compromisso desses estudantes com o estudo e a vontade de participar de 

novos projetos.   

 A defesa de que as tecnologias de informação e comunicação devem 

ser entendidas nas práticas pedagógicas como um importante meio de 

desenvolvimento de aprendizagens e não um fim nelas mesmas, permeia todo 

o estudo, ressaltando a importância dessas práticas oferecidas a uma parcela 

da população que, em muitos casos, encontram-se distantes de tais 

conhecimentos.   

 

 

Grupo 2 – No de referência: 68 

 
Referência: 
GOMES, C. A., e CARNIELLI, B. L. Expansão do ensino médio: temores sobre 
a educação de jovens e adultos. Cadernos de Pesquisa (F.C.C.), n119, 2003 
 

 
Resumo dos autores: 
A expansão do ensino médio tem-se realizado crescentemente, em termos 
relativos, pela educação de jovens e adultos – EJA –, reacendendo temores 
de facilitário educacional. Estes, porém, não são confirmados pelas 
estatísticas educacionais, que indicam a persistência da grande maioria dos 
alunos no ensino médio regular, especialmente noturno, apesar da elevada 
distorção idade-série. Para melhor conhecer as trajetórias e motivações dos 
estudantes, foi realizada uma pesquisa por meio de grupos focais junto a 
alunos das duas modalidades de educação no Distrito Federal. Os resultados 
indicam que os participantes consideravam estigmatizados os certificados de 
EJA e que preferiam alternativa mais exigente, com melhores perspectivas 
para o trabalho e a continuidade dos estudos. Assim, é confirmada a 
estratificação das oportunidades educacionais, formando um cardápio pelo 
qual modalidades diferentes têm custos e benefícios diversos. A dualidade dos 
sistemas torna a EJA, com menos recursos e prestígio, uma alternativa 
negligenciada de democratização. 
 
Palavras chave: 
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Ensino médio; Educação de Jovens e Adultos; democratização do ensino; 
ensino noturno. 
 

 

Nossos comentários: 

 Por meio da análise de depoimentos de alunos de EJA, é destacada a 

continuidade de uma certa condição marginal que acompanha essa 

modalidade de ensino, a ponto de ser internalizada pelos próprios estudantes, 

passando a se sentirem incapazes, justamente essa parcela de aprendentes 

que muitas vezes já vivenciaram anteriormente o fracasso escolar e, por isso, 

já se sentem estigmatizados. Entretanto, esses mesmos alunos creditam à EJA 

possibilidades de melhoria/ascensão em seu trabalho e outras aspirações mais 

amplas sobre o seu processo educacional. Daí podemos entender o porquê de, 

ao relatarem as desvantagens da EJA, esses estudantes terem destacado a 

não preparação para a continuidade dos estudos em nível superior e a falta de 

preparação para a participação em concursos de vestibulares, entre outros 

problemas. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 69 

 
Referência: 
STROMQUIST, N. P. Convergência e divergência na conexão entre gênero e 
letramento: novos avanços. Educação e Pesquisa (USP), v27, n2, 2001. 
 

 
Resumo da autora: 
Este artigo examina as hipóteses teóricas e os resultados empíricos de três 
perspectivas distintas que orientam a pesquisa em alfabetização de adultos. É 
baseado em uma revisão da literatura recente sobre o tema, cuja maior parte 
apareceu em livros e periódicos em língua inglesa. As perspectivas são: 
alfabetização como uma habilidade básica descontextualizada; alfabetização 
como prática social imersa em condições locais (letramento); e alfabetização 
(letramento) como ferramenta para o empowerment individual e coletivo, 
especialmente de mulheres. 
As divergências encontradas referem-se: ao conceito de 
alfabetização/letramento, ao potencial atribuído à alfabetização para o 
desenvolvimento nacional e melhoria das condições sociais, à possibilidade de 
uma medida padronizada válida das habilidades de alfabetização, ao papel 
dos mediadores no processo de alfabetização e ao poder do contexto na 
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determinação do letramento como uma prática estável. As convergências 
existem ao se considerar os programas de alfabetização como de difícil 
implementação e carentes de comprometimento político a longo prazo, de 
capacitação adequada de professores e de recursos financeiros apropriados 
aos objetivos declarados de alfabetização. 
Da perspectiva do empowerment de mulheres, o conteúdo das mensagens 
letradas e a necessidade de suporte multissetorial são cruciais. Taxas de 
analfabetismo estão decaindo lentamente em todo o mundo, mas o número 
absoluto daqueles incapazes de ler ou escrever está aumentando. Mulheres 
continuam a representar dois terços dos analfabetos. Condições atuais de 
pobreza e os mecanismos implantados para conter suas manifestações 
trabalham contra a participação dos alunos de programas de alfabetização e 
contra a subsequente aplicação das habilidades de alfabetização à vida 
cotidiana 
 
Palavras chave: 
Jovens e adultos; alfabetização; mulheres. 
 

 

Nossos comentários: 

 Apresenta reflexões direcionadas em especial para a conexão existente 

entre gênero e letramento de adultos. Nessa linha apresenta três diferentes 

perspectivas diferentes sobre alfabetização: 1) a alfabetização oferece um 

caminho para o desenvolvimento nacional; 2) o letramento é um conjunto de 

habilidades e existem múltiplos letramentos; 3) o letramento é uma importante 

ferramenta para autocapacitar os indivíduos. 

 A análise sobre outras pesquisas indicou que mulheres mais pobres 

enfrentam, de uma forma geral, problemas significativos no domínio do 

letramento, alguns deles relacionados à impossibilidade de participarem dos 

projetos de alfabetização por necessitarem cuidar das suas famílias, entre 

outros problemas familiares. Essas e outras questões dificultam a sua 

permanência nos estudos, e o progresso escolar, culminando quase sempre no 

desencorajamento de sua participação.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 70 

 
Referência: 
TRAVERSINI, C. S. Autoestima e alfabetização: O que há nessa relação? 
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Cadernos de Pesquisa (F. C. C.), v39, n137, 2009 
 

 
Resumo da autora: 
Este artigo tem como objetivo analisar um conjunto de práticas utilizadas para 
alfabetizar jovens e adultos, as quais têm no resgate da autoestima seu foco 
central. O estudo utilizou uma parcela dos discursos do Programa 
Alfabetização Solidária registrados em um conjunto de publicações periódicas 
editadas entre 1997 e 2002, cuja circulação tinha abrangência nacional. 
Inspirada nos estudos de Michel Foucault, a análise contou com as noções de 
governamento e discurso. O argumento desenvolvido no texto pretende 
mostrar que a ênfase na elevação da autoestima funciona como uma das 
estratégias de governamento do Programa Alfabetização Solidária. As 
estratégias são operacionalizadas por meio: da produção da baixa autoestima 
como um problema para efetivar o processo de alfabetização; do 
desenvolvimento da autoconfiança pelo disciplinamento de corpos e mentes; e 
da produtividade da estratégia de valorização da 
autoestima evidenciada na mudança de conduta dos alfabetizandos. Essas 
práticas investem na elevação da autoestima e da estima aos outros, 
apostando no envolvimento, na persistência e na permanência do aluno nos 
programas de alfabetização para operar as mudanças desejadas nos 
indivíduos e nos locais com elevados índices de analfabetismo. 
 
Palavras chave: 
Autoestima; alfabetização de jovens e adultos; Programa Alfabetização 
Solidária. 
 

 

Nossos comentários: 

 O resgate da autoestima do aprendente é uma tarefa considerada de 

grande importância no processo de erradicação do analfabetismo. Nos textos 

analisados pela autora, foi verificado que a condição de analfabeto produz no 

indivíduo um sentimento de inferioridade, daí a crescente discussão da 

necessidade de não apenas atentar para esse fato, mas também de 

desenvolver ações práticas emancipatórias e democráticas para diminuir 

receios e o próprio sentimento de vergonha nos aprendentes. Esse aumento da 

autoestima deve vir acompanhado de incentivo à requalificação profissional, 

aumento da cidadania, da prosperidade individual e social, inclusão social, 

além da autorealização. Entretanto, destaca-se a semelhança encontrada, de 

uma forma geral, nos discursos referentes ao resgate da autoestima com os 

discursos relativos à autoajuda que circulam em livros e periódicos, 

prometendo a fácil felicidade e a realização pessoal.  
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Grupo 2 – No de referência: 71 

 
Referência: 
BLAZICH, G. S. La educación em contextos de encierro. Revista 
Iberoamericana de Educación, n44, 2007. 
 

 
Resumo da autora: 
La educación en contextos de encierro conforma un escenario altamente 
complejo. Los establecimientos educativos que funcionan en instituciones 
penitenciarias desarrollan sus atividades en un campo de tensiones 
permanentes, generadas no solo por la particularidad de su alumnado sino por 
un difícil contextodefuncionamento en el que priman las cuestiones de 
seguridad. 
En este trabajo se analizan, primeramente, los contextos institucionales 
implicados, cárcel y escuela,considerando sus Orígenes y su estatuto actual. 
Luego, se reflexiona acerca de la potencia de la educación para las personas 
privadas de libertad desde líneas teóricas vinculadas con la educación de 
jóvenes y adultos, no solamente con una mirada puesta en el futuro – cuando 
se salga en libertad -, sino con aquella que permite generar un proyecto de 
vida distinto, aun en condiciones de reclusión. 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 
 

 

Nossos comentários: 

  A educação dentro das prisões é um cenário bastante complexo e ainda 

pouco estudado. As peculiaridades de seu alunado, sujeitos de múltiplas 

exclusões, e o difícil contexto onde essa educação se desenvolve a revestem 

de lógicas de funcionamento bastante diferenciadas dos demais processos 

educacionais, envolvendo a disciplina e o castigo. A autora ressalta que os 

cárceres atuais estão se transformando em depósito de pessoas pobres e que 

contêm os indivíduos expulsos do mercado de consumo, inabilitados para 

qualquer tipo de vida social. Sob essas condições, é de se esperar que o 

espaço escolar dentro das penitenciárias seja um local onde haja a 

possibilidade de esses indivíduos recuperarem ao menos um direito que lhes 

foi negado, o direito à educação, de forma a lhes possibilitar se reconectarem 
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com suas potencialidades e originar ações auto-habilitadoras no encontro de 

modos de existência diferenciados.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 72 

 
Referência: 
PORTUGUES, M. R. Educação de adultos presos. Educação e Pesquisa 
(USP), v27, n2, 2001. 
 

 
Resumo da autora: 
Este artigo apresenta uma reflexão acerca das possibilidades e contradições 
da inserção da educação escolar nos programas de reabilitação do sistema 
penal do estado de São Paulo.  
As prisões, suas normas, procedimentos e valores observam a absoluta 
primazia na dominação e no controle da massa encarcerada. Decorre que a 
manutenção da ordem e disciplina internas são transfiguradas pelo fim 
precípuo da organização penal. Os programas e atividades considerados 
“reeducativos” inserem-se nesta lógica de funcionamento, pautando suas 
ações e finalidades pela necessidade de subjugar os sujeitos punidos, 
adaptando-os ao sistema social da prisão. Contudo, a resistência prisioneira 
ao controle é patente. 
A educação, de forma alguma, permanece neutra nesse processo de 
subjugação e resistência. Seus pressupostos metodológicos e suas práticas 
cotidianas podem contribuir para a sedimentação da escola enquanto recurso 
ulterior de preservação e formação dos sujeitos, nos interstícios dos processos 
de dominação. 
O artigo procura delinear as possibilidades para que as prerrogativas da 
gestão penitenciária não intervenham nas práticas educativas, prescrevendo 
suas ações, de forma a constituir uma alternativa para que os sujeitos 
encarcerados, mesmo nas condições hostis em que se encontram, disponham 
de oportunidade ulterior para produzir cultura e conhecimento, indicando 
caminhos rumo ao seu desenvolvimento humano; que lhes proporcione 
designar o mundo presente e futuro, num ato contínuo de criação e recriação, 
significação e ressignificação. 
 
Palavras chave: 
Educação de adultos presos; sistema penal e educação; reabilitação penal. 
 

 

Nossos comentários: 

 De uma forma geral, as práticas que regulam as prisões são 

desconhecidas pela sociedade e, muitas vezes, até mesmo pelos órgãos 
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públicos que lhes dirigem. Para a manutenção da ordem interna, 

invariavelmente se recorre nesses espaços a procedimentos de punição, e os 

programas educacionais de reabilitação acabam também sendo inseridos 

nessa lógica de vigilância e disciplina, ou seja, na própria organização penal. 

 A atividade educativa central a ser realizada no espaço prisional deve 

visar transformar criminosos em não criminosos. Daí surgem os problemas 

cruciais relativos às possibilidades reais de que isso aconteça em um ambiente 

tão hostil. Mas, mesmo diante de tantos percalços, a escola pode apresentar-

se como um espaço direcionado para o desenvolvimento de uma série de 

potencialidades humanas, inclusive o respeito e a tolerância.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 73 

 
Referência: 
MACIEL, F. G. L. Trajetórias descontínuas de escolarização: um estudo com 
alunos/trabalhadores do PROEJA. Trabalho & Educação, v19, n3, 2010. 
 

 
Resumo da autora: 
Esta pesquisa qualitativa, desenvolvida com estudantes do (PROEJA), tem 
como objetivo problematizar o percurso de escolarização desses sujeitos. 
Metodologicamente trabalhamos com inspiração em Josso (2004) utilizando as 
abordagens biográficas. A pesquisa empírica ocorreu em dois momentos: 
focalizando um momento individual e outro coletivo. 
 
Palavras-chave: 
Escola; PROEJA; Mundo do Trabalho. 
 

 

Nossos comentários: 

 A partir dos dados coletados junto a sete estudantes do PROEJA, a 

autora verificou que esses indivíduos tinham abandonado anteriormente a 

escola em razão de sua inserção (por diversas vezes precoce) no mercado de 

trabalho, mas, além disso, houve também a falta de motivação e incentivo dos 

familiares para que permanecessem no processo escolar. Grande parte dos 

entrevistados indicou ter tido muitas dificuldades em relação aos conteúdos 

escolares.  Nas narrativas, verificou-se a relação que esses estudantes fazem 
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com as oportunidades que essa escolarização supostamente pode lhes trazer 

frente ao mercado de trabalho e relacionam também a conclusão dos estudos 

com a possibilidade de realização pessoal e resgate da autoestima.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 74 

 
Referência: 
ALBUQUERQUE, E. B. C., e FERREIRA, A. T. B. A construção/fabricação de 
práticas de alfabetização em turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
Educação (UFSM), v33, n3, 2008. 
 

 
Resumo das autoras: 
A questão da alfabetização de adultos no Brasil é um problema muito 
complexo e exige muita atenção por parte de diversos segmentos da 
sociedade. O trabalho com alfabetização de adultos difere da alfabetização de 
crianças pelo fato de envolver questões peculiares e por isso merece uma 
atenção específica daqueles que pesquisam e atuam neste nível de ensino. A 
pouca escolarização dos jovens e adultos que estiveram fora do sistema 
escolar dificulta o desempenho deles em alguns eventos sociais, mas não os 
impede de desenvolver estratégias que facilitem sua relação com as mais 
diversas tecnologias letradas. A partir dessas concepções, as mudanças 
didáticas e pedagógicas foram ganhando uma nova roupagem. A questão do 
letramento passa a ser a tônica principal nas propostas de ensino de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), seja por meio dos documentos oficiais, 
seja por meio dos materiais didáticos. Nossa pesquisa teve o objetivo de 
analisar as práticas de alfabetização de professores de EJA do Programa 
Brasil Alfabetizado, desenvolvido pela prefeitura da cidade do Recife, em 
parceria com o Centro de Estudos em Educação e Linguagem (CEEL–UFPE). 
Neste artigo, apresentaremos os dados relativos às práticas de duas docentes 
que lecionavam em um mesmo espaço pedagógico (uma escola comunitária 
do bairro em que moravam), em horários diferentes. Nos resultados, 
percebemos diferenças nas práticas das duas professoras: uma prática mais 
voltada para a alfabetização na perspectiva do letramento e uma outra que 
priorizava a construção da identidade do aluno de EJA, não desenvolvendo 
atividades de apropriação do Sistema de Escrita Alfabética (SEA) de forma 
sistemática. 
 
Palavras-chave: 
Alfabetização, EJA, práticas escolares. 
 

 

Nossos comentários: 
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 Estudo realizado a partir das observações de aulas de duas professoras 

e participações em encontros de professores de EJA, em que se buscou 

analisar se as práticas encontradas estão relacionadas com as propostas do 

projeto Brasil Alfabetizado. A primeira professora empenhou-se na realização 

de práticas pedagógicas fundamentadas na perspectiva de alfabetizar letrando, 

o que significava possibilitar aos seus alunos aprender e ampliar suas 

experiências de letramento. Dentre essas práticas, destaca-se a “hora da 

novidade” e o momento da “leitura deleite”. A segunda professora priorizou 

atividades orais e discussões de temáticas, em detrimento das leituras e 

produções de textos. Em meio às conclusões relatadas, a percepção de que é 

preciso construir práticas de alfabetização que não se restrinjam à discussão 

de temáticas, mas que contemplem e deem importância à leitura, à 

interpretação e à produção de textos.   

 

 

Grupo 2 – No de referência: 75 

 
Referência: 
LAFFIN, M. H. L. F. Reciprocidade e acolhimento na educação de jovens e 
adultos: ações intencionais na relação com o saber. Educar em Revista, n29, 
2007. 
 

 
Resumo da autora: 
Apresentando resultados da pesquisa de doutorado, o artigo destaca 
particularidades dos processos educativos de jovens e adultos, situando a 
busca dos sujeitos de uma relação com o saber, as diferentes mediações da 
organização do trabalho pedagógico na Educação de Jovens e Adultos e a 
questão da reciprocidade e acolhimento como ações intencionais no processo 
ensino aprendizagem. Ao concluir o estudo, constata-se uma docência na qual 
o sujeito se torna professor/a no seu fazer e no seu caminhar, que vem 
contribuindo para a construção de um estatuto próprio de EJA, para a 
produção e acúmulo de saberes teórico-metodológicos, potencializando um 
campo pedagógico e de pesquisa. 
 
Palavras-chave:  
Docência na educação de jovens e adultos, particularidades do processo 
educativo e acolhimento para o ato do conhecimento. 
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Nossos comentários: 

 Ao analisar os dados provenientes de entrevistas com vinte e três 

professores que trabalham com EJA, a autora destaca que eles indicam a 

importância de considerar no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas a 

história de vida de seus alunos, assim como as intencionalidades desses 

sujeitos que os levaram a procurarem novamente uma escolarização. Daí a 

importância em que tais práticas estejam envolvidas em temáticas relevantes 

para eles, escolhidas a partir dessa escuta.  

Esses docentes declararam a necessidade de se construir alternativas 

para lidar na sala de aula com os diferentes níveis de aprendizagem, além da 

necessidade de que essas alternativas estejam diretamente voltadas para as 

especificidades dos aprendentes jovens e adultos, seus ritmos e diferentes 

formas de apropriação dos conhecimentos. Tais considerações significam 

obrigatoriamente a necessidade de uma maior flexibilização em questões 

metodológicas e curriculares. 

A autora analisa que é comum ouvirmos o alerta de que em EJA, antes 

de tudo, devemos primeiramente trabalhar a autoestima dos alunos, o que 

pode gerar um entendimento perigoso de que o problema da questão da 

distância do sujeito na sua relação com o saber estaria centrado nele próprio, 

quando na realidade essa é uma relação construída nas práticas excludentes 

da história humana.   

 

 

Grupo 2 – No de referência: 76 

 
Referência: 
SILVA, J. M. N.; CORREIA, V. A.; GOMES, C. S. S., e MELO, D. I. R. 
Relações entre ensino e aprendizagem na EJA. Holos, ano 25, v4, 2009. 
 

 
Resumo da autora: 
Este artigo tem por objetivo apresentar uma distinção clara e objetiva entre os 
processos de ensinar e aprender. Nessa perspectiva, primeiramente destaca a 
educação no contexto e como parte integrante dos processos de 
transformações do mundo contemporâneo. Em seguida, sustentado por 
diversos autores, discute-se a distinção entre ensinar e aprender. Espera-se 
contribuir para uma reflexão sobre a prática pedagógica docente e da 
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necessidade de melhoria do processo de ensino e aprendizagem a fim de 
possibilitar uma educação em consonância com a concepção de formação 
integral do cidadão, à medida que tal distinção seja introjetada pelos 
professores. 
 
Palavras-chave: 
Ensinar, aprender, aprendizagem do jovem e do adulto. 
 

 

Nossos comentários: 

 Segundo os autores maioria dos professores desenvolve suas práticas 

pedagógicas sob a concepção de que o ato de ensinar implica, 

necessariamente, no ato de aprender, como se fossem unidades inseparáveis. 

O estudo busca desmistificar tal concepção, defendendo que são distintos, e 

não acontecem de forma conjunta, podendo ocorrer o ensino sem a 

aprendizagem e a aprendizagem sem o ensino. Entretanto, conclui que o ato 

de aprender está intimamente associado ao ato de ensinar e que ambos são 

atos dialéticos que implicam em ações colaborativas e participativas, em um 

processo contínuo e necessário para a vida toda.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 77 

 
Referência: 
GOMES, C. A.; CARNIELLI, B. L., e ASSUNÇÃO I. R. A  Expansão do ensino 
médio e a educação de jovens e adultos: alternativa negligenciada de 
democratização?Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v.85, 
n209/210/211, 2004. 
 

 
Resumo dos autores: 
Caracteriza a expansão recente do ensino médio por meio do ensino regular e 
da educação de jovens e adultos (EJA), investigando os efeitos da elevação 
do limite etário para a conclusão do curso via EJA. Para isso, considera que a 
educação é internamente estratificada, com uma hierarquia de currículos e 
modalidades educacionais, conforme seu prestígio e possibilidades 
ocupacionais e sociais. Analisa os dados dos últimos censos escolares e 
conclui que o crescimento das matrículas, via EJA, foi mais rápido que no 
ensino regular; porém, partindo de uma base muito menor. No entanto, no 
quadro retratado pelos censos escolares, que abrange parte da EJA, o ensino 
regular tem permanecido uma preferência expressa dos alunos com distorção 
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série/idade, tendo-se indícios de uma competição entre a EJA e o ensino 
regular noturno. Possivelmente, em virtude do seu menor prestígio social, de 
limitações qualitativas e resistências do mercado de trabalho, a EJA pode 
estar deixando de contribuir, com a sua flexibilidade, para maior 
democratização educacional. 
 
Palavras-chave: 
Ensino médio, educação de jovens e adultos, democratização da educação, 
distorção série-idade, ensino noturno. 
 

 

Nossos comentários: 

 A expansão do ensino médio e da EJA é analisada por meio de dados 

provenientes de censos e outras pesquisas. Destaca o conjunto de significados 

e características que envolvem a modalidade EJA, colocando-a quase sempre 

como educação de segunda linha, destinada aos alunos mais fracos e menos 

privilegiados do ponto de vista social. Os resultados de pesquisa exploratória 

sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas na EJA no Distrito Federal 

reforçaram a existência desses estigmas, ocorrendo inclusive a improvisação 

de recursos, espaços e materiais didáticos. De acordo com os resultados, boa 

parte dos alunos encaram a EJA como uma educação estigmatizada e 

insuficiente para prosseguir os estudos. Uma das conclusões é a de que a falta 

de atratividade da EJA reitera a preocupação com a sua qualidade e 

capacidade de democratização e reforça as disparidades sociais já existentes 

em nossa sociedade. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 78 

 
Referência: 
CAMARGO, P.S.A.S., e MARTINELLI, S.C. Educação de adultos: percepções 
sobre o processo ensino-aprendizagem. Percepções de adultos sobre ensino-
aprendizagem. Psicologia Escolar e Educacional, v10, 2006. 
 

 
Resumo das autoras: 
Esse trabalho teve por objetivo investigar as percepções de alunos na 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) a respeito do processo de ensino-
aprendizagem. Foram entrevistados 50 estudantes, 20 do sexo masculino 
(40%) e 30 do feminino (60%), com idades entre 14 e 80 anos, que 
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frequentavam escolas de ensino fundamental (1ª. a 4ª. séries) de uma cidade 
do interior do estado de São Paulo. Uma entrevista semi-estruturada foi 
realizada, composta por dois eixos principais – aspectos pessoais do aluno e 
do professor e aspectos relativos ao processo de ensino-aprendizagem. Os 
resultados revelaram a relação professor-aluno assumida por um papel de 
destaque nesta modalidade de ensino. O desempenho do aluno é atribuído ao 
seu esforço ou à vontade de aprender. A escola, de maneira geral, possibilita 
o aprendizado de habilidades que são consideradas essenciais ao exercício 
de funções básicas do dia-a-dia, permitindo o resgate da autoestima dos 
participantes. 
 
Palavras-chave: 
Educação; percepções; ensino-aprendizagem. 
 

 

Nossos comentários: 

 Um grupo de alunos de EJA respondeu a um questionário envolvendo o 

processo de ensino e aprendizagem e o perfil do aluno e do professor de seu 

curso. Os resultados indicaram que os alunos consideram que todos os 

professores do curso eram bons, entretanto, deve-se destacar que esse 

conceito estava diretamente atrelado a aspectos afetivos, e não à competência 

profissional. Responderam também que o bom aluno significa aquele que fica 

quieto durante as aulas e gosta de tudo, sem questionar. Com relação ao 

processo de ensino aprendizagem, os entrevistados analisam que sua eficácia 

está diretamente relacionada à própria vontade de aprender, mas que também 

pode estar ligada a questões externas (dedicação do professor, apoio da 

família, providência divina, etc.). Ao serem indagados a respeito das 

dificuldades escolares, a leitura aparece em primeiro lugar, seguida de perto 

com as dificuldades matemáticas (contas, expressões numéricas, tabuadas, 

sinais, etc.). Dentre as atividades que menos gostam de fazer nas aulas 

despontam as matemáticas, em especial os problemas envolvendo 

multiplicação e divisão. 

Interessante destacar que, ao mesmo tempo em que a disciplina de 

matemática aparece como a maior frequência quando indagados a respeito de 

qual disciplina mais gostam (46%) e também a maior frequência quando 

indagados sobre a que menos gostam (55,17%). As autoras analisam que, 

quando esses alunos se sentem incapazes de resolver alguma tarefa, optam 

por camuflar essa incapacidade, dizendo simplesmente que não gostam. 
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Grupo 2 – No de referência: 79 

 
Referência: 
LEITE, A. C. S., SILVA, P. A. B., e VAZ, A. C. R. A importância das aulas 
práticas para alunos jovens e adultos: uma abordagem investigativa sobre a 
percepção dos alunos do PROEF II. Ensaio: Pesq. em Ed. em Ciências 
(UFMG), v7, n3, 2005. 
 

 
Resumo das autoras: 
Este trabalho analisa a importância das aulas práticas no ensino de Ciências 
Naturais para os alunos de duas turmas, com perfis diferentes, do Segundo 
Segmento do Projeto de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos da 
Universidade Federal de Minas Gerais (PROEF II). O trabalho analisa o 
conceito de aulas práticas para esses alunos, a aceitação e as impressões 
pessoais dos mesmos em relação a estas aulas na disciplina de Ciências 
Naturais. Os resultados demonstram que os alunos jovens e adultos gostam 
desse tipo de aula e se sentem motivados quando a mesma é proposta, 
principalmente quando elas ocorrem no laboratório e, desse modo, o 
desenvolvimento dessas aulas pode ser uma importante ferramenta no ensino 
de ciências para os alunos jovens e adultos. 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 
 

 

Nossos comentários: 

 O estudo busca analisar alguns resultados e características de um 

projeto implementado na UFMG que visa proporcionar o ensino básico a seus 

funcionários e também analisam algumas questões sobre a utilização de aulas 

práticas na educação de adultos. As autoras indicaram que não encontraram 

trabalhos anteriores que analisassem a importância de aulas práticas para a 

EJA. Entretanto, por meio das respostas colhidas junto a alunos participantes 

do curso e referenciais teóricos selecionados, relataram acreditar que as aulas 

práticas não devem ser consideradas apenas uma forma de constatar a teoria 

explicada, mas sim permitir ao aluno compreender fatos do cotidiano, adquirir 

novos conhecimentos e tornar-se o sujeito ativo da construção de seu  

conhecimento.  
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Grupo 2 – No de referência: 80 

 
Referência: 
COURELA, C., e CÉSAR, M. Construção dialógica e interactiva do 
conhecimento por estudantes adultos, participantes numa comunidade de 
aprendizagem em Educação Ambiental. Interacções, n6, 2007. 
 

 
Resumo das autoras: 
Em currículos de educação de adultos pouco escolarizados, o trabalho de 
projecto colaborativo adequa-se à Educação Ambiental (EA), orientada para a 
sustentabilidade, contribuindo para a emergência de uma comunidade de 
aprendizagem. Através do trabalho de projecto colaborativo têm lugar práticas 
dialógicas e interactivas de construção do conhecimento, que possibilitam o 
desenvolvimento da auto-estima positiva, geral e académica, dos estudantes, 
processo favorável à construção de identidades que facilitam a emergência e 
concretização de projectos académicos e profissionais. 
Este trabalho insere-se no projecto Interacção e Conhecimento, que estuda e 
promove as interacções sociais em cenários de educação formal. Consiste 
numa investigação-acção, em que desenvolvemos um currículo do 3º ciclo do 
ensino básico recorrente, em alternativa ao SEUC, seguido de quatro anos de 
follow up. Assumimos uma abordagem interpretativa/qualitativa, historico-
culturalmente situada, de inspiração etnográfica. Os participantes são os 
estudantes e professores desta turma, bem como elementos da comunidade 
educativa e social. Na recolha de dados destacam-se a observação 
participante, entrevistas semi-estruturadas, tarefas de inspiração projectiva, 
protocolos dos alunos e documentos. Os resultados iluminam que os 
estudantes se assumem como participantes legítimos da comunidade de 
aprendizagem, participando na sensibilização/educação ambiental das 
comunidades escolar, educativa e social, através dos trabalhos de projecto, 
realizados em EA. Esta participação contribui para a apropriação de 
conhecimentos e para a mobilização/desenvolvimento de competências com 
sentido para os participantes, no domínio da EA e da sustentabilidade, 
conducente à construção de um sentido de identidade positivo, que contribui 
para facilitar o acesso dos estudantes ao sucesso académico e à inclusão 
escolar e social.  
 
Palavras-chave: 
Currículo em alternativa; trabalho de projecto colaborativo; comunidade de 
aprendizagem; dialogicidade; identidades. 
 

 

Nossos comentários: 
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 O artigo apresenta um projeto interdisciplinar, envolvendo professores 

(inclusive da área de matemática), sobre questões ambientais, no formato de 

trabalho colaborativo e com intenções de intervenção no cenário educativo. Os 

alunos com idades entre 18 e 45 anos, desenvolveram um projeto sobre 

reciclagem, redigiram textos (após pesquisas) e elaboraram uma peça de 

teatro para propagar as mensagens elaboradas no processo. Segundo as 

autoras, o desenvolvimento das atividades contribuiu para o domínio de 

conhecimentos por parte dos estudantes, assim como para a participação de 

forma ativa em reflexões e discussões sobre situações que envolveram 

cidadania. Como resultados, relataram ter observado os estudantes agirem 

como cidadãos ativos e empenhados em um relacionamento mais sustentável 

como o meio e uma progressão acadêmica desses mesmos estudantes, além 

do aumento da autoestima. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 81 

 
Referência: 
MELLO, L. S. G., e GUAZZELLI, I. R. B. Desafios para implementar a 
alfabetização científica numa comunidade de artesãos de Filé. Holos, ano 26, 
v2, 2010. 
 

 
Resumo das autoras: 
Este artigo tem como objetivo apresentar alguns caminhos percorridos e 
desafios encontrados para possibilitar a uma comunidade, constituída 
essencialmente por pescadores e artesãos de filé, incrustada à beira da lagoa 
Mundaú, no bairro do Pontal da Barra, na cidade de Maceió, Estado de 
Alagoas, conhecimentos que favoreçam ao exercício da cidadania, por meio 
de uma alfabetização científica, trabalhados naquela comunidade, através de 
uma educação não escolar onde foram estabelecidos laços entre o saber 
popular e científico. O artigo encontra-se fundamentado em pesquisa in loco, 
bem como em autores como Candau, Chassot, Fourez, Freire e Vazquez. 
 
Palavras chave: 
Alfabetização científica, educação não escolar, saber popular e científico. 
 

 

Nossos comentários: 
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 A pesquisa do tipo etnográfica foi o ponto de partida na busca de 

conhecer como uma comunidade do interior de Alagoas em que muitos 

artesãos sobrevivem da confecção de uma rede de nó tecida à mão, 

denominada de filé. A partir dos dados coletados, os autores elaboraram um 

programa de alfabetização científica com vistas à melhoria do exercício da 

cidadania dessas pessoas. Não foram poucos os problemas encontrados, 

sobressaindo o da heterogeneidade do grupo. Os resultados propiciaram 

responder de que forma um programa desse tipo poderia preparar artesãos 

para o exercício da cidadania. Dentre as respostas, a verificação de que a 

tomada de consciência do cidadão possibilitou o combate à discriminação e 

diminuiu a exclusão social, cultural e econômica de sua comunidade. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 82 

 
Referência: 
NUNES, A. O., NETO, J. R., SILVA, D. A. M., ANDRADE, L. P. P., e 
FERNANDES, Y. S. Atitudes e crenças sobre as relações CTSA de estudantes 
do curso de edificações na modalidade EJA: uma análise por períodos. Holos, 
ano 26, v5, 2010. 
 

 
Resumo dos autores: 
O presente trabalho visa discutir as atitudes e crenças sobre as relações ctsa 
dos estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte/Campus Mossoró, matriculados no curso técnico integrado 
em edificações na modalidade EJA. Para tanto, foram entrevistados 71 
estudantes de todos os períodos do curso, que responderam a uma escala de 
LIKERT com 22 assertivas sobre o tema. Os resultados preliminares indicam 
que não há um avanço significativo da compreensão sobre ciência e 
tecnologia durante o curso, dada a semelhança entre as atitudes apresentadas 
para os estudantes do segundo e oitavo períodos do curso. 
 
Palavras chave: 
Visões sobre C&T; atitudes e crenças; Educação Profissional; Educação de 
Jovens e Adultos. 
 

 

Nossos comentários: 

 A alfabetização científica e tecnológica envolve o desenvolvimento de 

atividades que possibilitem ao estudante compreender a ciência e a tecnologia 
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de uma forma crítica, o que significa perceber as relações estabelecidas com a 

sociedade e com o ambiente, permitindo-lhe participar de modo ativo dos 

processos democráticos presentes nessa sociedade. Após analisarem os 

dados da pesquisa, os autores verificaram a necessidade de repensar o 

currículo para formar um técnico cidadão que não apenas ensine ciências, mas 

ensinar sobre ciências. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 83 

 
Referência: 
MOURA, T. M. M. Contribuições de ideias de Paulo Freire e Vygotsky à 
alfabetização de jovens e adultos. Contrapontos, v7, n3, 2007. 
 

 
Resumo da autora: 
Este texto é um recorte de estudos em torno das produções teóricas de e 
sobre Freire e Vygotsky, buscando identificar nas suas ideias explicação para 
as propostas e práticas de alfabetização anunciadas como fundamentadas nos 
referidos teóricos. Para nortear os estudos foram definidas três categorias de 
análise: concepção de alfabetização e o seu processo de desenvolvimento; 
concepção e caracterização dos alfabetizandos e; concepção e caracterização 
dos alfabetizadores e a definição do seu papel. A partir dessas categorias, foi 
possível identificar pontos de aproximações fundamentais à reflexão e a 
formulação de novas proposições para a educação e alfabetização de jovens e 
adultos. 
 
Palavras chave: 
Freire; Vygotsky; alfabetização de jovens e adultos. 
 

 

Nossos comentários: 

 A partir de uma revisão bibliográfica, a autora destaca uma série de 

aproximações nos estudos de Freire e Vigotsky, que consideram o 

analfabetismo como uma forma de “castração” (Freire) e uma “interrupção no 

processo de desenvolvimento” (Vigotsky). Ambos acreditavam que o 

analfabetismo está ligado a problemas políticos, sociais e pedagógicos. 

Concebem a alfabetização como um ato de conhecimento, tendo como objeto 

central de estudos a linguagem. Defendem o diálogo como princípio norteador 

das práticas pedagógicas.  
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3.3 TEMA: CURRÍCULOS DA EJA 

 

 

Duas senhoras conversavam sobre as dificuldades que 
enfrentavam com a escola. No diálogo entre as duas, minha 
amiga ouviu: “Eu agora entendi. Problema é aquilo que a gente 
tenta resolver na escola e pobrema são as coisas que a gente tem 
que resolver na vida da gente". (Oliveira, 2007, p.90). 

 

 

As 19 produções analisadas nesse tema envolveram um total de 34 

autores/pesquisadores, 30 deles vinculados a instituições de ensino de nível 

superior, (23 ligados a instituições públicas e 7 a particulares), 3 deles 

vinculados a uma mesma Organização Não Governamental (ONG) e 1 

vinculado a instituição de ensino médio pertencente à rede pública de 

Contagem (MG). Com relação às instituições de ensino superior às quais 30 

deles estão vinculados, destacamos que apenas uma delas está situada fora 

do Brasil (Universidade do Minho, Portugal), e nas demais, 8 localizam-se na 

região Sudeste do Brasil, 7 na região Sul, 1 na região Centro-Oeste e 1 na 

região Nordeste. 

Nesse tema, como nos anteriores apresentados, verificamos que a 

grande maioria dos autores/pesquisadores é composta de mulheres (28), o que 

nos serve como indicação da feminização de pesquisas relacionadas à 

educação e também como possível explicação da recorrência de olhares sobre 

a questão gênero se apresentar em meio às análises dessas produções, 

mesmo quando esse não é o foco do estudo. 

De uma forma geral, as produções foram originadas tendo por base 

pesquisas do tipo qualitativas, apresentando-se como revisão bibliográfica, 

reflexões sobre questões políticas/históricas, relatos de experiência ou mesmo 

complementos de artigos anteriores desenvolvidos pelos próprios autores. 

Porém, em boa parte dos artigos selecionados nesse tema, não houve citação 

da forma de coleta de dados, ou a classificação clara do modelo de pesquisa. 

As produções que apresentaram descrições sobre a metodologia de pesquisa 

utilizada citaram: análise de documentos e obras diversas, entrevistas e 
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questionários (aplicados a alunos, professores, coordenadores, e/ou 

autoridades relacionadas a EJA) e diário de registro de pesquisa de campo. 

Vale destacar que, em 16 das 19 produções analisadas nesse tema, 

houve a apresentação, mesmo que simplificada, de partes da história da EJA 

como introdução aos temas estudados, com o intuito muitas vezes declarado 

de situar melhor o leitor sobre os debates que seriam feitos em seguida e, 

ainda, como forma de reiterar o polêmico e muitas vezes controverso 

desenrolar dos fatos que envolvem essa modalidade de ensino. A utilização 

nos artigos de um fio condutor histórico apareceu por diversas vezes, como 

forma de apresentar e justificar os paradigmas relacionados às formas 

alternativas de organização curricular que permearam e moldaram a EJA, com 

grande destaque para as ideias de educação libertadora de Paulo Freire, que, 

por sinal, teve sua obra e ideias citadas de forma direta em cinco das 

produções analisadas.  

Verificamos que os autores optaram por um abrangente universo teórico, 

envolvendo áreas diversas do conhecimento para enriquecerem as análises 

sobre currículos. Dentre outros teóricos encontrados nessas produções, além 

de Freire, temos: Alan Bishop, A. Gramsci, Basil Bernstein, Bernard Charlot, 

Boaventura de Souza Santos, Carlos Rodrigues Brandão, Claude Dubar, 

Dermeval Saviani, Fátima Batista, G. Knijnik, George Lukács, Jane Paiva, J. 

Gimeno Sacristán, J.Romão, José Martí, Jurjo Santomé, Luis Rico, Magda 

Soares, Manuel Castells, Maria Clara Di Pierro, Maria da Conceição Arruda, 

Maria da Conceição F. R. Fonseca, Marilda Iamamoto, Marilena Chauí, Michael 

Foucault, Miguel Arroyo, Nilda Alves, Osmar Fávero, Paolo Nosella, Pierre 

Bourdieu, Ramon Garcia Flecha, Robert Castel, Rosa Maria Torres, Sérgio 

Haddad, Sonia Maria Rummert, Ubiratan D´Ambrosio, Yves Schwartz, e Willian 

E. Doll Jr. 

 

Sob um olhar geral, destacamos como ponto em comum nos artigos 

selecionados nesse tema, e dentro dos dois Grupos (1 e 2), análises de que a 

prescrição prévia de um currículo para EJA acaba por desconsiderar as 

singularidades, as experiências de vida de seus aprendentes, seus saberes 

anteriores e as conexões que cada um estabelece entre os conhecimentos. 

Sob a perspectiva das especificidades da EJA (e das características gerais dos 
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seus estudantes), não faria sentido pressupor um trajeto obrigatório, 

homogeneizante e único para todos em seus diferentes processos e 

progressos de aprendizagem.  

 

Dentre as análises verificadas nos artigos pertencentes ao Grupo 1, 

destacamos o fato de que as diferentes vozes de pesquisadores defenderam a 

necessidade de o professor de matemática (e de outras áreas) perceber as 

diferenciações que devem existir no seu curso ao atuar em EJA, adequando-o 

à “identidade própria” (TOGNI e CARVALHO, 2007) dessa modalidade de 

ensino, assim como estar atento para suas inconveniências e peculiaridades.  

Oliveira (2007) ressalta o fato de que as especificidades de EJA são 

muitas vezes ignoradas nos currículos escolares por esse apresentar o 

conhecimento fragmentado, organizado numa perspectiva cientificista, 

excessivamente tecnicista e disciplinarista, o que dificulta o estabelecimento de 

diálogos entre as experiências, os saberes anteriormente tecidos pelos 

educandos e os próprios conteúdos escolares. No intuito de superar tais 

problemas, indica a opção pelo currículo em um desenho denominado de 

“tecitura do conhecimento em rede” (p.87), que pressupõe que as informações 

às quais são submetidos os estudantes só irão constituir conhecimento quando 

se juntar a outros “fios” já presentes nas redes de saberes de cada um desses 

estudantes (seus interesses, suas crenças, valores, etc). Quando isso ocorre, 

esse conhecimento reveste-se de um sentido próprio, que não será 

necessariamente aquele que o transmissor da informação pressupõe.  

No caso específico da matemática, por exemplo, para que o ensino da 

aritmética na EJA se desenvolva nessa perspectiva (e seja mais eficaz), é 

importante que o docente tenha em mente que seus alunos a utilizam em seu 

cotidiano, e o seu conhecimento está diretamente vinculado à possibilidade de 

evitar constrangimentos (nas situações de comprar, conferir trocos, por 

exemplo). Esse reconhecimento e sua utilização em situações concretas 

podem ser um grande facilitador da aprendizagem e interesse em ampliar os 

conhecimentos. Entretanto, é importante frisar que tal forma de trabalho não 

deve significar a infantilização das atividades pedagógicas e nem mesmo uma 

minimização para a facilitação inconsistente, visando apenas rasos patamares 

de conhecimento. 
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Além da aritmética, podemos citar também a área da geometria, em que 

Duarte (2004) presenciou no desenvolvimento de seu estudo uma grande 

inventividade dos estudantes/trabalhadores da construção civil, seja na 

improvisação de soluções, seja na prática de diversos cálculos relacionados ao 

trabalho desenvolvido nas obras em que trabalhavam. Entretanto, diversos 

desses estudantes relatavam suas grandes dificuldades em utilizar os 

algoritmos para efetuar os mesmos cálculos. Tais problemas nos servem de 

indicação do distanciamento e certo artificialismo dos cursos de EJA com a 

vida “recheada de matemática” fora da escola. Para tentar diminuir tais 

problemas, o estudo dessa autora ressalta os possíveis benefícios que 

podemos colher ao nos utilizarmos das contribuições da etnomatemática para 

desenvolvermos o currículo que será empregado nos cursos direcionados para 

esses aprendentes, abrindo espaços para a discussão sobre os mecanismos 

que estão ativamente envolvidos na legitimação do que conta como 

próprio/impróprio, válido/não válido na composição do currículo na área de 

matemática. 

A proposta básica do currículo na área de matemática para a EJA deve 

ter como componentes organizadores seis atividades universais: contar, medir, 

localizar, desenhar, jogar e explicar (KOORO e LOPES, 2007). Ele deve ser 

estruturado de forma a garantir ampla cobertura dessas ideias elementares e 

importantes. É imprescindível que eles não sejam apresentados e 

desenvolvidos de forma estanque, mas sim como eixos organizadores dos 

currículos, relacionados com a cultura extraescolar e com o cotidiano do 

estudante/trabalhador. Com a mesma importância, devemos salientar que os 

conteúdos matemáticos mais essenciais devem ser retomados e aprofundados 

em diversas séries, propiciando sempre formas de os alunos perceberem o 

porquê de se estar estudando tais conteúdos e poder refletir acerca do que é a 

matemática e do quanto é importante adquirir tais conhecimentos.  

 

Dentre as análises complementares verificadas nos artigos pertencentes 

ao Grupo 2, temos o reconhecimento de que a elaboração do currículo 

incorpora as mais diversas dimensões das relações sociais subjacentes aos 

processos produtivos, à cultura, ao conhecimento e à organização do espaço–

tempo da escola. Essas, por sua vez, expressam e incorporam valores e 
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comportamentos cultivados e destinados politicamente aos sujeitos da 

educação. Assim, “sua compreensão só se efetiva na práxis, que não se 

coaduna com o trabalho prescrito” (CIAVATTA e RUMMERT, p.476, 2010). 

Um dos grandes desafios pedagógicos que envolvem a elaboração de 

currículos para a EJA consiste no fato de reconhecer o trabalho como princípio 

educativo (RAMOS, 2010). Entretanto, não se pode admitir que a educação 

seja planejada e desenvolvida para atender apenas às necessidades 

identificadas no mercado de trabalho, tendo em vista, antes de tudo, os 

interesses da produção, pois essa prática colocaria esses alunos trabalhadores 

apenas como objetos da produção e do mercado de trabalho, o que se 

configuraria como uma opção contrária ao compromisso ético-político de se 

resgatar a centralidade dos sujeitos no processo educativo. 

Com base nessas análises, diversos pesquisadores fazem a indicação 

da opção por um “currículo integrado” para a EJA (SÉRIGO, 2008; ALMEIDA e 

LAUDARES, 2010; CASTRO, MACHADO e VIORETTE, 2010; PACHECO e 

ARANHA, 2010; RAMOS, 2010, entre outros). O currículo escolar elaborado 

nessa perspectiva busca a formação humana integrada às diferentes 

dimensões da vida do estudante/trabalhador, incluindo o trabalho e a cultura, 

estando esse projeto educacional comprometido efetivamente com a 

superação das desigualdades e injustiças sociais. 

Denominando de projeto burguês de progresso, Zanardi (2009) destaca 

que a função reprodutivista da educação escolarizada centrou-se na 

transmissão de conteúdos que valorizam as competências e criam um único 

modelo de sociedade em que é natural conviver com as desigualdades. Nesse 

modelo, o caráter político da educação deveria permanecer ocultado a todo 

custo, e o currículo apresentado como um conjunto de conteúdos e técnicas 

“desinteressadas” e neutras que poderiam proporcionar ao estudante a 

aquisição do conhecimento e a melhoria das condições de sua vida. Porém, é 

impossível que o currículo escolar se apresente neutro (DI PIERRO, JOIA e 

RIBEIRO, 2001;  MUENCHEN e AULER, 2007; SÉRGIO, 2008; CIAVATTA e 

RUMMERT, 2010), como se fosse possível também à escola apresentar-se 

sempre como um local de plena harmonia, inabalável e distante dos problemas 

do dia-a-dia. Tais concepções errôneas geram grandes descompassos entre 

desejar uma educação de EJA realizada sob um projeto educacional próprio da 
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comunidade escolar na qual a escola esteja inserida e a pretensão de se 

estabelecer um currículo único e não flexível. 

Ciavatta e Rummert (2010) analisam que esse modelo de currículo 

prescrito e não flexível acaba por revestir nossas escolas em uma lógica 

Fordista, estruturada para ensinar a muitos alunos, como se fossem apenas 

um, os mesmos conteúdos de forma previsível e igual. Não podemos ignorar 

que nesse processo os conhecimentos produzidos pela sociedade são 

transformados em mercadorias e distribuídos segundo as necessidades e os 

interesses dominantes. Dessa forma, por meio dos currículos comumente 

organizados, a escola estaria se distanciando da sua principal função: a de 

promover um processo humanizador a favor das classes menos favorecidas, 

que, por sinal, é de onde provém a quase totalidade dos alunos da EJA. 

De acordo com Silva (2007) e outros pesquisadores (ABREU e VÓVIO, 

2010; CASTRO, MACHADO e VIORETTE, 2010), é importante nos 

questionarmos a respeito das intervenções formativas para EJA pautadas por 

uma racionalidade meramente cognitiva, instrumental e condicionante. A 

formação desejada seria aquela que possibilite o desenvolvimento de 

capacidades que potencializem a descoberta de soluções próprias por parte 

dos aprendentes, face às situações imprevistas. É o incentivo à iniciativa e à 

autonomia, numa lógica construtivista de valorização da participação, interação 

e reflexão, considerando no adulto as suas experiências e saberes como 

importantes suportes no processo de formação. São esses os desafios 

contemporâneos que se apresentam para a formação de jovens e adultos - 

buscar as respostas mais adequadas para importantes perguntas: O que se 

deve ensinar?; O que se deve aprender?; Que tipo de pessoas queremos 

formar e desenvolver?; Que tipo de sociedade queremos construir? 

Como exemplo de bons resultados de projetos voltados para a EJA, e 

que geraram algumas respostas para tais questões, podemos destacar 

inicialmente o apresentado pelos pesquisadores Pacheco e Aranha (2010), que 

acompanharam a implementação de uma educação articulada com a 

qualificação profissional no município de Contagem (MG). O projeto visava 

promover a formação de um “sujeito sociocultural emancipado, capaz de 

construir e participar de projetos sociais” (p.91) sem deixar de lado a 

preocupação com sua inserção no mercado de trabalho. Destaca-se que 
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podemos analisar a importância e os benefícios que esse modelo de educação 

proporciona aos estudantes trabalhadores, porém não se deve achar que esse 

aprimoramento isolado garantirá uma inserção no mercado de trabalho desses 

indivíduos.  

Em mais um exemplo de projeto educacional, destacamos o analisado 

pelos pesquisadores Franzoi, Hypolito, Fischer, Del Pino e Santos (2010), 

envolvendo uma comunidade pesqueira na região Sul do país, em uma escola 

organizada pela pedagogia da alternância, na qual os alunos intercalam parte 

do tempo de aprendizagem no ambiente escolar e outra parte em suas 

comunidades. Considerado como uma experiência que permite uma boa 

articulação entre ensino-pesquisa-extensão, ao mesmo tempo em que 

proporciona um desenvolvimento local, tal projeto foi implementado por meio 

do PROEJA que, de acordo com tais autores, tem como base uma organização 

curricular posta como uma construção contínua, processual e coletiva, não 

dada a priori, e que deve envolver todos os sujeitos que participam do 

programa. O acolhimento desse novo aluno nas Instituições de ensino Federais 

(IFs), por força do PROEJA, acabou por ocasionar certa desordem e mudanças 

nas rotinas das instituições e um processo de “fagocitação” da Educação 

Profissional com a Educação de Jovens e Adultos, que significa não somente 

um currículo de EJA, tampouco um currículo de Educação Profissional, mas um 

currículo destinado para pessoas que trabalham ou que almejam trabalhar, 

marcadas por histórias de vida de exclusão da e na escola. 

Em pesquisa de teor e problema bastante próximos, Almeida e Laudares 

(2010) optaram por analisar de que forma a linguagem do trabalho revela e 

produz os saberes profissionais constituídos e utilizados na construção civil. 

Dessa forma, por meio de pesquisa em teses e dissertações sobre o tema, 

verificaram o aparecimento da culpabilidade imposta aos trabalhadores ditos 

desqualificados, pela ocorrência de desperdícios, acidentes e outros 

insucessos nas obras. Para combater essa desqualificação, muitas vezes a 

escola é inserida como integrante de Programas de Qualidade Total no próprio 

canteiro de obras, utilizando-se de “abordagens antropológicas como na 

Educação Matemática” (p.106), baseando-se em estudos de D´Ambrosio e 

apresentando parâmetros epistemológicos da construção de saberes no 



224 

espaço cultural ao “contemplar a diversidade na procura do entendimento de 

como grupos de indivíduos constroem seu pensamento” (p.106). 

Consideramos que esse desenho de currículo poderia ser trabalhado em 

qualquer das escolas citadas em pesquisas analisadas, seja de uma 

comunidade pesqueira, de trabalhadores da construção civil seja trabalhadores 

camponeses rurais, com as devidas adaptações provenientes de um apurado 

diagnóstico a respeito do desenvolvimento e expectativas desses estudantes e 

reelaborado em um constante processo dialético do conhecimento com as 

experiências e novos e antigos saberes desses alunos. O estudo de Fávero 

(2007) comenta sobre essa necessária reelaboração e analisa que esse 

processo deve estar presente também em relação aos materiais didáticos que 

representarão esses currículos. Relaciona diversos projetos voltados para EJA 

que possuem em comum, entre outras características: propostas político-

pedagógicas claramente expressas, como fruto de elaborações coletivas 

amadurecidas durante anos, adoção do conceito de educação integral 

(formação geral e formação profissional) em sentido amplo de preparação para 

a vida, valoriza os conhecimentos anteriores, incentiva a apropriação de novos 

e defende a superação da estrutura curricular por disciplinas, indicando como 

saída a interdisciplinaridade do conhecimento. 

Do ponto de vista da ação educativa, consideramos ser importante 

incorporar ao trabalho em Educação Popular e na EJA conhecimentos, práticas 

sociais e culturais e critérios de validação diferentes daqueles que 

consagraram a ciência e a alta cultura europeia como superiores aos demais 

conhecimentos e culturas, buscando horizontalizar as relações entre eles. Para 

isso, precisamos repensar os conteúdos escolares da EJA e os conteúdos e 

sentidos atribuídos às práticas de Educação Popular, indo além da famosa 

fórmula do acesso aos conhecimentos acumulados pela humanidade e 

procurando, como preconizava Paulo Freire, uma educação dialógica, partindo 

daquilo que é familiar aos alunos e estabelecendo diálogo entre o já sabido e o 

que se pretende ensinar (OLIVEIRA, 2010, p.106). 

De uma forma geral, as ideias que permearam as produções analisadas 

nesse tema, independente do foco de análise adotado ou dos referencias 

teóricos utilizados, ressaltaram a crença e a esperança de ser possível termos 

uma escola que se preocupe em desenvolver e implementar um currículo que 
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leve o aluno a entender que vale a pena ampliar sua gama de conhecimentos, 

porque perceberão que eles estão de fato relacionados  de alguma forma à sua 

realidade, nas diferentes dimensões (social, política, cultural, etc.). Alguns 

autores chegaram a apresentar seus votos de que essa esperança cresça na 

mesma proporção das discussões sobre a EJA e que resultem em um 

processo democrático de acesso ao conhecimento e às oportunidades de 

melhoria de vida de seus alunos. 

 

Apresentamos a seguir os fichamentos dos artigos selecionados, 

contendo os resumos e palavras-chave elaborados pelos autores, seguidos de 

nossos comentários a respeito dos principais destaques do texto sobre o tema: 

currículo.  

 

 

Grupo 1 – No de referência: 84 

 
Referência: 
DUARTE, C.G. Etnomatemática, currículo e práticas sociais do mundo da 
construção civil. Educação UNISINOS, v5, n9, 2004.   
 

 
Resumo da autora: 
O presente artigo é o resultado de uma pesquisa realizada no Curso de 
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação de UNISINOS, 
envolvendo um grupo de jovens e adultos trabalhadores, pertencentes ao 
“mundo da construção civil”, alunos de um curso de suplência noturno. Tal 
pesquisa teve como objetivos examinar como eram produzidos saberes 
matemáticos em práticas sociais desenvolvidas nos canteiros de obra e 
analisar as possíveis implicações curriculares que podiam ser inferidas a partir 
destes modos de produção. Nesta análise, foram também incorporadas 
algumas dimensões presentes nesta esfera social. Tal inclusão foi realizada 
por entender ser relevante articular a Educação Matemática com a cultura do 
grupo com o qual estava trabalhando. Para discutir os dados provenientes do 
material empírico coletado, utilizei, como referenciais teóricos, a 
Etnomatemática e os estudos contemporâneos do currículo em suas 
aproximações com os estudos culturais. Essa discussão torna-se fértil na 
medida em que possibilita uma reflexão sobre o compromisso social, político e 
cultural dos educadores, principalmente aqueles envolvidos com a Educação 
Popular. 
 
Palavras chave: 
Etnomatemática, estudos culturais, práticas sociais, mundo da construção civil. 
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Nossos comentários: 

A pesquisa ressalta a discussão a respeito dos problemas ocorridos pela 

possibilidade de educadores pensarem procedimentos didáticos e os 

conteúdos a serem desenvolvidos com os grupos “populares”, sem que 

busquem conhecer o cotidiano dos alunos que compõem esses grupos. 

Objetivando compreender a produção de saberes matemáticos nos canteiros 

de obra, de forma articulada com a cultura dos trabalhadores que nela atua, a 

autora analisa algumas dimensões que envolvem esse universo, destacando, 

por exemplo, a verificação das dicotomias trabalho manual versus trabalho 

intelectual e teoria/prática. 

 Ao acompanhar o dia-a-dia de um grupo de trabalhadores, verifica o alto 

grau de inventividade, improvisação e praticidade na resolução de situações 

problemas por parte de trabalhadores que, muitas vezes, relatavam 

dificuldades na utilização de algoritmos para efetuar esses mesmos cálculos. 

Como conclusão, analisa que o cotidiano desses trabalhadores/alunos está 

permeado com saberes matemáticos que, na maioria das vezes, são ignorados 

pela escola e pelo currículo que nela se desenvolve. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 85 

 
Referência: 
OLIVEIRA, I. B. Reflexões acerca da organização curricular e das práticas 
pedagógicas na EJA. Educar em Revista, n29, 2007. 
 

 
Resumo da autora: 
Este texto aborda alguns pontos da reflexão contemporânea, no que se refere 
ao estudo de novas formas de organização curricular destinadas à educação 
de jovens e adultos. Em seu início, traz uma breve abordagem histórica a 
respeito da educação de jovens  e adultos no Brasil, que tem por objetivo 
situar o leitor no debate. Depois, partindo de relatos de situações reais 
vivenciadas pela autora ou por pessoas próximas, são discutidos alguns dos 
principais problemas que percebo nas práticas curriculares desenvolvidas na 
educação de jovens e adultos, como a infantilização dos educandos ou 
inadequação de conteúdos e modos de abordá-los, bem como de linguagem. 
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A partir disso, uma reflexão mais teórica a respeito de como entendo os 
processos de tessitura de conhecimentos é desenvolvida, pretendendo 
contribuir para a reflexão em torno das possibilidades de superação desses 
problemas. Finalmente, discuto algumas concepções de currículo e seus 
fundamentos para chegar à proposição de um debate sobre as possibilidades 
de novos desenhos curriculares que possam ser mais adequados aos nossos 
alunos da EJA do que as propostas tradicionais. 
 
Palavras chave: 
Educação de jovens e adultos, currículos praticados, organização curricular da 
EJA. 
 

 

Nossos comentários: 

Analisa a tendência predominante das propostas curriculares de EJA na 

fragmentação do conhecimento e a organização desse currículo calcada em 

perspectivas que dificultam os diálogos entre as experiências vividas pelos 

estudantes (e seus saberes anteriores) e os conteúdos escolares. Discute a 

ideia do conhecimento em rede e a coloca como uma proposta para superar o 

“paradigma da árvore do conhecimento”, assim como os processos individuais 

e coletivos de aprendizagem dominantes. No modelo do conhecimento em rede 

não faria sentido pressupor um trajeto único e obrigatório para os diferentes 

sujeitos de aprendizagem. Por exemplo, o caso do ensino da aritmética que 

teria seu interesse ampliado se estivesse vinculado a possibilidades de uso no 

cotidiano dos alunos, ou seja, compreendendo seus significados sociais. Como 

consequência, obteríamos a potencialização das aprendizagens. Nessa 

proposta, ao invés de o currículo prescrever o que deve ser a escola, ela 

dialogaria com aquilo que ela realmente é.  

Destaca que a lógica que deve presidir a seleção e apresentação dos 

conteúdos aos alunos deve ser a lógica da EJA, e não a do Ensino Regular, 

não devendo ser o “saber enciclopédico”, mas tampouco a opção por uma 

minimização ou facilitação de conteúdos. Sob esse entendimento, é importante 

buscarmos a adequação de conteúdos a objetivos vinculados ao mundo 

cotidiano destes novos estudantes. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 86 
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Referência: 
TOGNI, A. C., e CARVALHO, M. J. S. A escola noturna de ensino médio no 
Brasil. Revista Iberoamericana de Educación, n44, 2007. 
 

 
Resumo das autoras: 
O artigo é resultante de mi interesse por como se trabalha pedagogicamente 
nas escolas de ensino médio noturno e também da minha experiência como 
profissional nesta etapa da educação básica. A pesquisa que venho realizando 
para a consecução da tese de doutorado tem como foco este nível de 
escolaridade e a problemática que o envolve, pelo tipo de alunos que o 
frequentam e suas formas de aprender, principalmente no que se refere a 
conteúdos de matemática. 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 
 

 

Nossos comentários: 

As autoras constatam que o ensino noturno é quase sempre 

considerado nos meios educacionais como fonte de insatisfação e problemas. 

Embora seja marcado por um tratamento diferenciado, muitas vezes é 

desenvolvido sob o mesmo currículo dos outros turnos e os mesmos livros 

didáticos. Entretanto, mesmo não apresentando uma identidade própria, ainda 

representa uma certa democratização do acesso às escolas, sendo o espaço 

de acolhimento do aluno jovem e adulto trabalhador. São os “trabalhadores que 

estudam”. Eles experimentam diariamente uma divisão social à medida em 

que, durante o dia, executam e realizam, e à noite (na escola), pensam, 

refletem, calculam e planejam.  

A escola noturna desejável deve ser um local onde todos possam refletir 

e discutir, bem como construir relações sociais emancipatórias, numa 

perspectiva de integração a uma sociedade tecnológica e globalizada. Em 

virtude dos currículos defasados, esses alunos deixam de construir importantes 

conhecimentos que lhes possibilitariam prosseguir nos estudos e obter 

ascensão profissional. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 87 
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Referência: 
KOORO, M. B., e LOPES, C. E. As perspectivas curriculares do conhecimento 
matemático na educação de jovens e adultos. Horizontes (EDUSF), v25, n1, 
2007. 
 

 
Resumo das autoras: 
Este artigo relata os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo 
investigar e analisar como são organizados os currículos de matemática para 
a educação de jovens e adultos. As questões norteadoras da investigação 
foram: Que estruturas e conteúdos são privilegiados em propostas de ensino 
de matemática na educação escolar de jovens e adultos, no nível 
correspondente ao “ensino fundamental”? e Tais estruturas e conteúdos são 
adequados às especificidades do público da EJA? A pesquisa teve abordagem 
qualitativa de natureza bibliográfica e documental. Os resultados evidenciaram 
certa incoerência entre o referencial teórico utilizado pelos documentos e a 
organização dos temas e as orientações didáticas propostas. Além disso, o 
texto dialoga pouco com o professor, com uma discussão superficial sobre os 
eixos temáticos da matemática, tampouco os aspectos formativo e funcional. 
 
Palavras chave: 
Educação matemática, currículos, educação de jovens e adultos. 
 

 

Nossos comentários: 

As autoras destacam que ainda é bastante insípida a produção científica 

relacionada ao currículo da educação matemática voltada para a EJA e que 

atualmente teríamos apenas adaptações do voltado para o Ensino Regular. 

Muitos jovens e adultos dominam noções matemáticas que foram 

aprendidas de maneira informal (ou intuitiva), e tais conhecimentos devem ser 

considerados como ponto de partida para a aprendizagem das representações 

simbólicas convencionais. Os educadores devem considerar as experiências 

de vida desses educandos, assim como suas características e expectativas. 

Nessa perspectiva, não se pode pensar em uma formação matemática fora de 

um contexto cultural. 

Ao analisarem diversos documentos relacionados ao tema em estudo, 

verificaram que nem todos contemplam a área de matemática e que muitos não 

apresentam orientações ao educador de como abordar os conhecimentos 

dessa área na EJA. Apresentam ainda a proposta de trabalho pedagógico por 

meio de projetos como forma de favorecer e integrar os diferentes saberes 
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disciplinares. E, por fim, destacam que a definição de objetivos para o ensino 

da matemática na EJA deve contemplar os conceitos essenciais e pautar-se 

por um processo dialógico com os próprios alunos que serão inseridos nesse 

processo formativo. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 88 

 
Referência: 
ALMEIDA, G.T., e LAUDARES, J. B. Linguagens e saberes profissionais na 
construção civil. Trabalho & Educação (UFMG), v19, n3, 2010. 
 

 
Resumo dos autores: 
Neste artigo são apresentados aportes teóricos e discussão de questões que 
fundamentam uma pesquisa sobre linguagem e saberes na construção civil. 
Problematizam-se a formação e qualificação de profissionais, pedreiros e 
mestre de obra. Insere-se a investigação, na temática Educação e Trabalho, 
ao estudar as relações sociais produtivas nas quais, se tem uma situação de 
trabalho. Tomam-se parâmetros da Ergologia para se identificar a 
complexidade da atividade trabalho. Considera-se a interação como categoria 
fundante na pesquisa, visto que na atividade ela é fator da produção e 
desenvolvimento de saberes. Apresentam-se alguns resultados de estudos, a 
partir da revisão bibliográfica realizada.  
 
Palavras chave: 
Linguagem, saberes, construção civil, educação e trabalho. 
 

 

Nossos comentários: 

Analisa a forma como a linguagem do trabalho revela e produz saberes 

constituídos e utilizados na construção civil tomando como base estudos 

acadêmicos. Uma parte desses estudos comenta sobre a culpa da 

desqualificação dos trabalhadores quanto a desperdícios e insucessos da obra. 

Outra parte enfoca a EJA e a prática cotidiana desses 

trabalhadores/estudantes, muitas vezes sob a ótica da educação matemática. 

Reconhecer as especificidades que envolvem as atividades da 

construção civil é um desafio a ser vencido pelos educadores de EJA, pois 

deve haver no processo educacional a valorização do reconhecimento social, 
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cultural e econômico dos saberes desenvolvidos na interação do homem com o 

meio e também com sua atividade de trabalho. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 89 

 
Referência: 
DI PIERRO, M. C.; JOIA, O. e RIBEIRO, V. M. Visões da Educação de Jovens 
e Adultos no Brasil. Cadernos CEDES, ano XXI, n55, 2001. 
 

 
Resumo dos autores: 
Este artigo discute a situação atual da Educação de Jovens e Adultos no 
Brasil. Iniciando a discussão por uma revisão histórica das políticas de 
educação de adultos nas grandes reformas educacionais deste século, conclui 
com uma análise das possibilidades de realizar uma educação de suplência 
que de forma renovada não caia na repetição dos erros do passado nem 
escolarize demais este nível de ensino.  
 
Palavras chave: 
Política educacional, Política de Educação de Jovens e Adultos, Brasil. 
 

 

Nossos comentários: 

Após a apresentação de uma ampla retrospectiva histórica e política da 

EJA no Brasil, os autores analisam as possibilidades de futuro dessa 

modalidade de ensino, destacando a necessidade de consolidar a 

alfabetização funcional em uma escolaridade mais prolongada, assim como a 

superação da concepção de que a idade adequada para se aprender é 

somente a infância e a adolescência. Defendem que a EJA não deve ser um 

espaço de reprodução de organização, currículo e métodos da escolaridade 

básica infanto-juvenil e que necessita de flexibilização de currículos, meios e 

formas de atendimento, integrando duas dimensões educacionais: a educação 

geral e a profissional. Nessa perspectiva, devem ser valorizados os processos 

de aprendizagens formais e informais e aperfeiçoados os mecanismos de 

avalição, entre outros destaques. Os currículos da EJA devem incorporar 

desafios éticos, políticos e práticos da vida social contemporânea, buscando 

sempre relacioná-los ao exercício da moderna cidadania. 
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Grupo 2 – No de referência: 90 

 
Referência: 
MUENCHEN, C., e AULER, D. Configurações curriculares mediante o enfoque 
CTS: desafios a serem enfrentados na educação de jovens e adultos. Ciência 
e Educação (UNESP), v13, n3, 2007. 
 

 
Resumo da autora: 
Neste trabalho são analisados desafios a serem enfrentados no âmbito de 
intervenções curriculares que buscam enfocar interações entre Ciência-
Tecnologia-Sociedade (CTS), mediante a abordagem de temáticas 
contemporâneas, marcadas pela componente científico-tecnológica. Tais 
encaminhamentos estão balizados por uma aproximação entre pressupostos 
do educador brasileiro Freire (1987) e referenciais ligados ao denominado 
movimento CTS. No âmbito destas intervenções situa-se o problema 
investigado: Quais os possíveis desafios a serem enfrentados/investigados 
quando se buscam configurações curriculares que contemplem o enfoque CTS 
por meio da abordagem de problemas de relevância social junto à Educação 
de Jovens e Adultos (EJA)? Os objetivos da pesquisa são: identificar e discutir 
posicionamentos de professores da EJA quanto à utilização de 
temas/problemas de relevância social em suas aulas, e identificar e discutir 
estrangulamentos a serem enfrentados nas instituições escolares. Esta 
pesquisa é de cunho qualitativo e os instrumentos utilizados foram: registros 
escritos, sob a forma de diários; questionários e entrevista. Como síntese dos 
resultados da investigação, forma definidas quatro categorias, as quais 
constituem desafios a serem enfrentados: a) superação do reducionismo 
metodológico, ou seja, ao professor atribui-se o papel de “vencer programas”; 
b) o trabalho interdisciplinar; c) suposta resistência dos alunos à abordagem 
temática, e d) desenvolvimento dos temas polêmicos que envolvem 
conflitos/contradições locais. No presente trabalho, são discutidas as 
categorias “a” e “d”. 
 
Palavras chave: 
Configurações curriculares, abordagem temática, enfoque CTS, EJA. 
 

 

Nossos comentários: 

O estudo analisa que para muito professores o currículo é tido apenas 

como uma listagem presente na grade curricular e ainda o concebem como um 

espaço neutro e livre dos conflitos e contradições. Destaca o grande 

descompasso existente na pretensão das escolas de EJA em elaborar projetos 
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educacionais voltados para as características de seus alunos e a exigência na 

adoção de um currículo único (e/ou mínimo), que deve ser cumprido 

independente da realidade escolar em que será aplicado, engessando as 

práticas que envolvem o processo de ensino e aprendizagem das diferentes 

escolas. 

Analisa também os desafios envolvendo os educadores na busca pela 

promoção de trabalhos interdisciplinares, concluindo que existem diversas 

questões estruturais que fogem da ação desse profissional e que a valorização 

deles é urgente e fundamental, para que estejam motivados a permanecer 

nesse processo educativo. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 91 

 
Referência: 
SILVA, A. M. C. Desafios contemporâneos para a formação de jovens e 
adultos. Educar em Revista, n29, 2007. 
 

 
Resumo da autora: 
As últimas quatro décadas têm sido progressivamente marcadas por uma 
atenção e investimento na formação, nomeadamente de jovens e adultos, 
particularmente a partir da década de noventa do século passado, como o 
acentuado e persistente discurso da importância da formação-aprendizagem 
ao longo da vida. Partindo desta constatação, discutiremos neste artigo alguns 
dos pressupostos subjacentes aos discursos da formação e da aprendizagem 
ao longo da vida. Procuramos evidenciar fragilidades e controvérsias que têm 
estado presentes, tanto nos discursos como nas práticas, e identificar alguns 
desafios que se colocam ao campo da formação, reconhecendo, tal como 
Pineau (2004), que os tempos formadores são demasiadamente importantes 
para serem apenas os das formações instituídas. Assim, procuraremos 
desocultar e reabilitar o ponto de vista do adulto que se forma e pensar sobre 
a dinâmica de formatividade que não se esgota no âmbito da 
institucionalização da formação. Incidiremos a nossa análise e reflexão na 
importância da interação entre percursos de formação e trajetórias de vida, 
evidenciando a relevância da experiência na aprendizagem dos adultos e na 
construção dos saberes. Esta análise permite-nos, também, salientar a 
importância e necessidade dos contextos de formação (formais e não formais).  
 
Palavras chave: 
Formação, aprendizagem, experiência(s), construção de saberes, identidade. 
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Nossos comentários: 

Apresenta importantes reflexões críticas sobre a formação de jovens e 

adultos, tais como: que tipo de pessoas queremos formar e desenvolver? Nos 

últimos tempos, o acesso à informação e ao conhecimento tem sido ampliado a 

ponto de promover o reconhecimento da necessidade de verificação das 

potencialidades formadoras de espaços formais (ou institucionais) e informais. 

Tal ampliação se opera pela via da aprendizagem ao longo da vida e também 

pela constatação, e valorização, da ocorrência de aprendizagens em contextos 

sociais, profissionais, culturais, etc. Nos adultos, as experiências vividas são 

importantes suportes para a sua aprendizagem, e essa análise deve estar 

presente na formação dos educadores que atuarão nessa modalidade de 

ensino. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 92 

 
Referência: 
SÉRGIO, M. C. A organização do tempo curricular na prática pedagógica da 
educação de jovens e adultos (EJA). Revista e-Curriculum, v3, n2, 2008. 
 

 
Resumo da autora: 
Este artigo tem por objetivo investigar e analisar a organização do tempo 
curricular na prática pedagógica da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 
atual contexto da escola pública. Deste modo, focaliza-se a relevância deste 
trabalho por duas questões: a primeira porque ainda é uma temática silenciada 
no cerne das discussões da Educação de Jovens e Adultos. A segunda 
porque se concebe o currículo como um instrumento estruturante de todas as 
práticas organizadas e vivenciadas nos diversos espaços da escola, portanto, 
a sua organização e materialização são importantes no processo de 
aprendizagem desses estudantes. Assim, nesse estudo, são considerados os 
seguintes aspectos: o tempo social e o tempo curricular; a organização do 
tempo curricular na Educação de Jovens e Adultos e o rebatimento desse 
tempo curricular no processo de ressocialização dos estudantes da EJA. 
 
Palavras chave: 
Currículo, tempo curricular, EJA, aprendizagem. 
 

 

Nossos comentários: 
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Na construção de uma educação de qualidade na EJA, a organização 

curricular deve atentar para as peculiaridades, anseios e necessidades desses 

alunos. Nessa perspectiva, a autora salienta que a categoria tempo seria um 

dos elementos chave para a compreensão da organização do currículo que é 

vivenciado na escola e sua influência no processo de aprendizagem e 

ressocialização do estudante.  

A organização do tempo curricular para a EJA deve envolver uma série 

de disciplinas, métodos, atividades, etc, que considerem as peculiaridades e 

necessidades desses indivíduos, proporcionando a apropriação de 

conhecimentos que gerem autonomia e o resgate de sua cidadania. Nesse 

entendimento, o currículo deve possuir as características de problematizador, 

emancipatório e transformador, baseado na concepção de uma sociedade 

inclusiva e pautado pela prática libertadora. Deve também ser flexível, 

diversificado e participativo, visando sempre a uma melhoria qualitativa e 

quantitativa no processo de ensino e aprendizagem. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 93 

 
Referência: 
ZANARDI, T. A. C. Currículo e inclusão. Trabalho & Educação, v18, n2, 
2009. 
 

 
Resumo do autor: 
O texto aborda a questão do currículo num mundo dominado pela lógica 
capitalista que pretende homogeneizar os padrões de vida através de um 
projeto inclusivo que a tudo subsume para a manutenção da hegemonia 
burguesa. Para tanto, estabelece em linhas gerais as características da 
Modernidade e Pós-Modernidade, bem como as mazelas produzidas sob 
esses rótulos. 
 
Palavras chave: 
Currículo, Modernidade, Pós-Modernidade. 
 

 

Nossos comentários: 
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O estudo denuncia que o currículo tem sido utilizado para a perpetuação 

dos valores hegemônicos na medida em que busca contemplar as diferentes 

culturas com a adaptação do diferente pelo discurso da tolerância. Sob essa 

lógica, a possibilidade do desenvolvimento humano acontecerá em 

conformidade com o sistema capitalista, que se alimenta da própria exclusão 

que proporciona. Temas de estudo como Globalização e Multiculturalismo 

seduzem grupos de excluídos com promessas, nem sempre verdadeiras, de 

ascensão social a todos. A educação passa a ser um instrumento de formação 

do cidadão e o currículo, um programa que levará os educandos a 

reconhecerem e desempenharem seus papéis dentro desse mecanismo 

societário. Por meio da verticalização imposta pela seleção dos conteúdos que 

irão compor os currículos, acaba-se por estabelecer a hegemonia daqueles que 

selecionaram tais conteúdos. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 94 

 
Referência: 
OLIVEIRA, I. B. As interfaces educação popular e EJA: exigências de 
formação para a prática com esses grupos sociais. Educação (PUC-RS), v33, 
n2, 2010. 
 

 
Resumo da autora: 
Educação popular e educação de jovens e adultos são temas que, para leigos 
e/ou desatentos, podem parecer idênticos. Grosso modo, a argumentação é a 
de que o público-alvo é o mesmo e a responsabilidade de quem se dedica a 
essas modalidades educativas seria, sobretudo, a de reduzir o “drama” das 
populações desfavorecidas que não puderam frequentar a escola no tempo 
certo. Essa quase imediata identificação entre a educação popular, a EJA e os 
processos sociais de exclusão não ocorre por acaso. No entanto, para 
educadores que se ocupam dessas modalidades, em que pese o fato de elas 
se assemelharem, inclusive em suas trajetórias históricas, não se trata do 
mesmo tipo de prática educativa e nem, necessariamente do “mesmo” público. 
O que as une é sua origem e o fato de serem, ambas, tema secundário em 
relação aos interesses político-educativos efetivamente abraçados pelos 
sucessivos governos do país. A identificação de problemas concretos, de 
origem epistemológica, política e social das propostas e práticas pedagógicas 
ainda não produziu novas políticas ou um reconhecimento ampliado das 
mudanças necessárias. Precisamos descobrir e inventar modos de agir mais 
próximos e compatíveis com os discursos que somos capazes de produzir, 
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modos de fazer política e educação – popular, de jovens e adultos ou qualquer 
outra modalidade – que contribuam para a democracia, para a 
horizontalização das relações entre os diferentes grupos sociais, para a 
emancipação social. 
 
Palavras chave: 
Educação popular, educação de jovens e adultos, educação e emancipação. 
 

 

Nossos comentários: 

A chamada Educação Popular cresceu voltada basicamente para a 

alfabetização e o ensino dos cálculos elementares, porém as experiências 

sociais e culturais dos estudantes eram por diversas vezes ignoradas, e o 

ensino pautava-se nos mesmos valores e metodologias do ensino regular. A 

partir do trabalho desenvolvido por Paulo Freire, novas políticas e ações de 

Educação Popular e EJA começaram a ser desenvolvidas. 

Precisamos repensar os conteúdos escolares da EJA e da Educação 

Popular, assim como os sentidos atribuídos às suas práticas, buscando ir além 

do acesso aos conhecimentos acumulados pela humanidade e visando a uma 

educação dialógica, em que o ponto de partida seria o familiar ao aprendente. 

A lógica de seleção dos conteúdos deve ser a de relacioná-los às situações da 

vida cotidiana dos trabalhadores e também a busca para uma interação plena 

desses novos estudantes com o mundo físico e social à sua volta. Nessa 

seleção, a prioridade seria então abordagem de conhecimentos relacionados à 

vida social e à compreensão dos elementos que intervêm na vida cotidiana, 

visando à autonomia critica do indivíduo. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 95 

 
Referência: 
PACHECO, H.P., e ARANHA, A.V. S. Estudante trabalhador na experiência de 
EJA articulada à educação profissional. Trabalho & Educação, v19, n3, 2010. 
 

 
Resumo das autoras: 
O texto apresenta uma análise do modo como as estratégias, os princípios, as 
concepções e as ações propostas pelo poder público municipal impactaram os 
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processos de escolarização voltados para a formação geral e 
profissionalizante dos alunos da modalidade de EJA.  
 
Palavras chave: 
Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional, Políticas Públicas. 
 

 

Nossos comentários: 

O texto relata o pioneirismo da implementação de projetos-piloto da EJA 

articulado à qualificação profissional ocorrido em um município de Minas 

Gerais. Analisa que a diversidade tem sido a marca dos sujeitos estudantes da 

EJA, assim como suas trajetórias escolares descontínuas. No que se refere ao 

currículo, verificou-se a preocupação em articular a “formação formal” e os 

aspectos da qualificação profissional, mas alguns percalços, como a falta de 

experiência dos ministradores dos cursos, acabaram por limitar o alcance de 

tais objetivos. 

Aprimorar as habilidades desses trabalhadores/estudantes não significa 

a garantia de inserção no mercado de trabalho, embora possa facilitar níveis 

crescentes de qualificação ou a continuidade da escolaridade. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 96 

 
Referência: 
RAMOS, M. N. Implicações Políticas e Pedagógicas da EJA integrada à 
Educação Profissional. Educação e Realidade, v35(1), 2010. 
 

 
Resumo da autora: 
O texto aborda as implicações políticas e pedagógicas da integração entre 
educação básica e profissional na EJA, analisando o desafio de incorporar o 
trabalho nessa modalidade, sem submetê-la ao mercado e ao mito da 
empregabilidade. Para isto, recorre a pensadores do materialismo histórico-
dialético, que possibilitam compreender o trabalho no seu sentido ontológico e 
histórico, bem como a relação entre trabalho, ciência e cultura. Retoma, Marx 
e de Gramsci, a concepção de escola unitária e do trabalho como princípio 
educativo, para fundamentar o sentido da integração como formação 
omnilateral dos trabalhadores. Ao discutir as implicações pedagógicas, expõe 
o desafio do currículo proporcionar a integração de conhecimentos gerais e 
específicos, pela mediação dos processos de produção. 
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Palavras chave: 
Educação profissional, Educação de Jovens e adultos, Trabalho como 
princípio educativo, Escola unitária, Currículo integrado. 
 

 

Nossos comentários: 

O estudo questiona o que significa trazer o trabalho para o âmbito da 

EJA, analisando os desafios que essa educação integrada tem como horizonte. 

Dentre outros desafios, o de proporcionar aos estudantes a compreensão das 

relações sociais de produção e do processo histórico e contraditório do 

desenvolvimento das forças produtivas da sociedade na qual ele está inserido. 

Para atingir tais objetivos, não é suficiente políticas de EJA que a limitem a 

cursos supletivos ou que a tome apenas para atender às necessidades 

identificadas no mercado de trabalho tendo em vista os interesses da 

produção. Espera-se da EJA um projeto educacional comprometido com a 

superação das desigualdades e injustiças sociais. Nessa perspectiva, os 

conteúdos a serem desenvolvidos não devem ter fim neles mesmos, ou 

objetivar o simples desenvolvimento de competências. Eles devem ser sínteses 

da apropriação histórica da realidade social e material do homem, na busca da 

compreensão local e global do conhecimento. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 97 

 
Referência: 
CIAVATTA, M., e RUMMERT, S. M. As implicações políticas e pedagógicas do 
currículo na Educação de Jovens e Adultos integrada à formação profissional. 
Educação & Sociedade, v31, n111, 2010. 
 

 
Resumo das autoras: 
Este artigo, derivado de nossas atividades de pesquisa, visa a apresentar 
elementos de reflexão que concorram para a construção de propostas 
curriculares voltadas, especificamente, para a educação de jovens e adultos 
(EJA) que rompam com os parâmetros hoje hegemônicos. Para tanto, 
inicialmente, abordaremos a EJA como expressão das assimetrias de poder 
existentes entre as classes e grupos sociais. A seguir, serão abordadas 
especificidades desta modalidade de ensino, com destaque para as 
experiências de classe que esses alunos trazem como marca e como 
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potencialidade para o espaço educativo. Finalmente, será referida a questão 
do trabalho, em sua perspectiva ontológica, como eixo articulador das 
propostas pedagógicas voltadas para os interesses da classe trabalhadora 
que acorre à escola para complementar sua escolaridade básica.  
 
Palavras chave: 
Educação de jovens e adultos trabalhadores, currículo, trabalho e educação. 
 

 

Nossos comentários: 

Ao elaborarem os currículos, os educadores não podem ignorar que os 

conhecimentos produzidos pela sociedade são distribuídos de forma desigual, 

de acordo com os interesse e necessidades dominantes. As escolhas das 

organizações curriculares derivam de critérios de caráter sócio-político, que 

definem os procedimentos teórico-metodológicos e as práticas educativas. 

Para o exercício de tais ações, supõem-se conhecimentos, valores, atitudes 

face à realidade em que os alunos e professores vivem e produzem seus meios 

de vida. Ao tomar o trabalho como princípio educativo, busca-se superar 

justamente a dicotomia trabalho manual versus trabalho intelectual, com vistas 

à formação do jovem e/ou adulto trabalhador para que ele possa atuar como 

cidadão, mas também como dirigente, e não apenas como dirigido. Tais ideias 

revestem o currículo em uma elaboração complexa que não combina com a 

simples prescrição de conteúdos. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 98 

 
Referência: 
FERREIRA, E. B., e OLIVEIRA, E. C. Entre a Inclusão Social e a integração 
curricular: os dilemas políticos e epistemológicos do PROEJA. Educação e 
Realidade, v35(1), 2010. 
 

 
Resumo das autoras: 
O artigo objetiva analisar o contexto político no qual se originou o PROEJA. A 
recorrência de políticas educacionais, geridas durante décadas sob a ética do 
mercado e de um modelo de desenvolvimento subalterno aos interesses 
internacionais, potencializa a dualidade da educação escolar e, ao mesmo 
tempo, dificulta a emergência de experiências que buscam integrar a formação 
geral e profissional. No que tange aos dilemas epistemológicos do PROEJA, a 
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análise busca estudar a categoria integração e as possibilidades de 
organização do currículo integrado, pela mediação de um grupo de 
professores em formação na confluência dos campos da educação profissional 
e da EJA. As experiências nos advertem sobre o limite da convivência de 
projetos múltiplos e heterogêneos em sistemas de ensino deficientes estrutural 
e pedagogicamente, numa sociedade, como a nossa, que ainda não 
universalizou a educação básica. 
 
Palavras chave: 
PROEJA, inclusão social, currículo integrado. 
 

 

Nossos comentários: 

A EJA tem buscado incorporar o mundo do trabalho como eixo 

fundamental de suas propostas por considerá-lo como importante forma de 

inserção e ascensão social, assim como de sociabilidade. Para esses 

estudantes, o conteúdo estudado ganha significado quando se integra ao seu 

dia-a-dia e em sua luta pela existência e sobrevivência. Segundo as autoras, o 

PROEJA se embasa nesses desafios e princípios que requerem formação 

apropriada (e específica) dos professores para que possam atuar 

pedagogicamente de acordo com tais ideias. O alto índice de evasão apontado 

no estudo levanta dúvidas a respeito da precariedade do atendimento efetuado 

pelas IFES no projeto, levando a questionamentos a respeito da capacidade do 

programa de se constituir como política pública de inclusão social.  

Duas grandes dificuldades apontadas: o preconceito em relação à EJA e 

o desconhecimento do currículo integrado (que pressupõe que a relação entre 

conhecimentos gerais e específicos seja planejada e executada 

continuadamente ao longo da formação do aprendente). Com relação ao 

currículo, importante destacar que deve significar um diálogo permanente entre 

as disciplinas que o formam, superando a fragmentação entre as diversas 

áreas de conhecimento. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 99 

 
Referência: 
CASTRO, M. D. R.; MACHADO, M. M. e VITORETTE, J. M. B. Educação 
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Integrada e PROEJA: diálogos possíveis. Educação e Realidade, v35(1), 
2010. 
 

 
Resumo das autoras: 
O presente artigo busca retomar o desenvolvimento lógico e histórico da 
Educação integrada, a partir de reflexões teórico-práticas desenvolvidas na 
Educação Profissional e Tecnológica e na Educação de Jovens e Adultos no 
Brasil. A reflexão pauta-se pela retomada do referencial teórico-conceitual de 
trabalho, como princípio educativo, matriz do campo da Educação Profissional 
e Tecnológica, numa perspectiva emancipatória, bem como pelo referencial 
freiriano de Educação de Jovens e Adultos, mediada pelo diálogo e pela 
construção coletiva de conhecimento. Por fim, a escolha deste caminho 
reflexivo quer destacar que a Educação Integrada, na efetivação do PROEJA 
em Goiás, é ao mesmo tempo conceito, experiência histórica e 
intencionalidade que se faz e se refaz e que faz e refaz os processos 
educativos empreendidos pela sociedade. 
 
Palavras chave: 
Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional, Currículo Integrado. 
 

 

Nossos comentários: 

O estudo problematiza a relação entre a proposta de educação integrada 

e o PROEJA. A opção por uma educação profissional integral à educação geral 

buscou superar dicotomias entre a teoria e a prática, entre pensar e fazer e 

também entre o ensino dual (no sentido de modelos distintos destinados aos 

ricos e outro aos pobres). Entretanto, os pressupostos neoliberais acabaram 

por desarticular essas experiências e serviram de referência para construção 

de modelos de educação básica de qualidade.  

A história recente das mudanças políticas retomou a proposta de 

educação integrada, materializando propostas mais específicas para o público 

jovem e adulto, colocando esse aluno como sujeito e centro de seu processo 

de aprendizagem, e não mais como um objeto de ação educacional. É 

perceptível que a implementação da educação integrada passa 

obrigatoriamente pela questão curricular, um campo de intensas disputas 

pedagógicas e políticas, e sob esse entendimento, faz-se necessário pesquisar 

de que forma os currículos prescritos no PROEJA, e em outros projetos, têm 

sido vividos e em que medida tal processo têm contribuído para a construção 

de novos saberes. 
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Grupo 2 – No de referência: 100 

 
Referência: 
ABREU, C. B. M., e VÓVIO, C. L. Perspectivas para o currículo da Educação 
de Jovens e Adultos: dinâmicas entre os conhecimentos do cotidiano e da 
ciência. Educação (UFSM), v35, n1, 2010. 
 

 
Resumo das autoras: 
Este artigo tem por objetivo apresentar alguns dos desafios na organização de 
currículos da escolarização de pessoas jovens e adultas, de modo a se 
cumprir as metas educacionais postuladas para essa modalidade de ensino e 
efetivar o direito à educação para todos os cidadãos. Interessa investigar, por 
meio de análise documental, como um conjunto de princípios norteadores que 
emergiram do campo da educação popular e que indicam um certo acúmulo 
de conhecimentos para a produção de currículos na área pode ser observado, 
tomando como referência empírica as bases de um currículo voltado à 
educação de jovens e adultos (EJA). Igualmente, pretende-se verificar como 
se apresentam, no documento, as relações entre conhecimentos do cotidiano 
e os conhecimentos científicos. Os resultados obtidos por esta análise 
mostram que há uma apropriação das principais categorias do campo da EJA 
para pensar o novo currículo, mas é possível perceber que a relação entre 
conhecimentos cotidianos e científicos precisa ainda ser trabalhada de forma 
mais rigorosa, considerando a função social da escola. 
 
Palavras chave: 
Educação de jovens e adultos, escolarização, organização curricular. 
 

 

Nossos comentários: 

O estudo analisa que ultrapassar dicotomias, buscar definir o papel da 

educação escolar para a EJA, assim como estabelecer currículos que tenham 

como meta integrar parcelas da população que se encontram destituídos de 

seus direitos educativos, são problemas que a perspectiva emancipatória e 

cultural da educação tem buscado resolver. 

As autoras citam outros estudos que conjecturam que a delimitação de 

quais conhecimentos devem compor o currículo contém a ideia de que existem 

conhecimentos mais valiosos que outros e que as diferenças formam a base 

para a categorização do conhecimento escolar e do não escolar. Analisam 

também que as escolhas por parte dos próprios alunos devem ser 
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relativizadas, pois eles não teriam conhecimentos prévios suficientes para 

efetuarem tais escolhas. Enfatizam as necessidades de aprendizagem por 

parte dos estudantes que acabam por funcionar como um grande fator de 

motivação, e, por isso, a ação pedagógica da EJA deve estar focalizada no 

presente desse aluno, enfocando os embates, dualidades e outros percalços 

que a envolvem. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 101 

 
Referência: 
FRANZOI, N. L., HYPOLITO, A. M.; FISCHER, M. C.; PINO, M. D., e 
SANTOS, S. V. Escola, Saberes e Trabalho: a pesquisa do PROEJA no Rio 
Grande do Sul. Educação e Realidade, v35(1), 2010. 
 

 
Resumo dos autores: 
O artigo discute a experiência do PROEJA (Programa Nacional de Integração 
da Educação profissional com a Educação Básica na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos) no Rio Grande do Sul, analisa aspectos 
relativos à escola e aos saberes do trabalho e discute propostas curriculares, 
acesso, permanência e inclusão social. O texto inicia apresentando a proposta 
do PROEJA no Rio Grande do Sul e o projeto de pesquisa no estado. A 
metodologia parte de um mapeamento do perfil dos estudantes, dos cursos e 
das escolas, e de estudos de caso em escolas. Discute o tema da escola e 
dos saberes do trabalho e dos trabalhadores, que dá suporte teórico para as 
análises sobre as propostas curriculares integradas e sobre dados que se 
referem à evasão e ao acesso e permanência. Conclui-se que o Programa nas 
instituições federais de Educação Profissional e Tecnológica enfrenta 
inúmeras dificuldades na sua implantação, mas é ainda uma possibilidade de 
aprofundamento de experiências educativas dos trabalhadores. 
 
Palavras chave: 
Educação de Jovens e Adultos, Trabalho, Saberes. 
 

 

Nossos comentários: 

Apresenta resultados preliminares de pesquisa que buscaram 

acompanhar aspectos dos cursos de PROEJA, incluindo os currículos e 

projetos pedagógicos desenvolvidos. Destaca, dentre outros projetos, a 

experiência desenvolvida na “Casa Familiar do Mar”, que tem demonstrado 

como os saberes do trabalho e dos trabalhadores podem ser incorporados de 
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forma eficaz ao processo pedagógico. Tal projeto tem propiciado aos 

trabalhadores/estudantes uma outra relação com a sua profissão (pesca), que 

passa a ser percebida como viável e valorizada. 

A marca da experiência de trabalho e de vida, faz-se presente na sala de 

aula do PROEJA, com especial atenção às expectativas de futuro. Ao 

considerarmos o trabalho como categoria estruturante da educação, esses 

estudantes podem passar a ter um papel central na reinvenção curricular, em 

uma relação negociada em que professor e aluno estabelecem relações de 

aprendizagem permeadas por conflitos e diferenças, propiciando espaços para 

problematizações sobre a necessidade da escolarização frente à sociedade 

contemporânea. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 102 

 
Referência: 
FÁVERO, O. Materiais didáticos para a Educação de jovens e Adultos. 
Cadernos CEDES, v27, n71, 2007. 
 

 
Resumo do autor: 
Após breve retrospecto de trabalho anterior sobre o tema e algumas 
informações sobre a produção dos materiais didáticos para a educação de 
jovens e adultos elaborados nos anos de 1980, apresenta essa produção nos 
anos de 1990, a saber: o programa político-pedagógico da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT) e o material didático por ela elaborado para os 
programas Integrar e Integração; a proposta pedagógica do Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Terra e os materiais utilizados nos seus acampamentos e 
assentamentos: o conceito de totalidades do conhecimento dos livros Palavras 
de trabalhador, editados pelo Sistema de Educação de Jovens e Adultos (seja) 
da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, produtos da experiência educativa 
realizada com jovens e adultos trabalhadores. Conclui explorando os pontos 
comuns ao material didático apresentado. 
 
Palavras chave: 
Educação de jovens e adultos, material didático. 
 

 

Nossos comentários: 

O autor analisa, com base em sua extensa experiência, a produção de 

materiais didáticos e programas educativos voltados para a EJA, destacando 
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os elaborados pela CUT, pelo MST, entre outras entidades do país.  Dentre os 

pontos comuns encontrados nessas análises, destaca propostas político-

pedagógicas elaboradas de forma coletiva, fruto de ampla discussão, com base 

na experiência e em criteriosa avaliação dos resultados. Além disso, adotam o 

conceito de educação integral (educação geral em conjunto com a profissional) 

e a definem como preparação para a vida coletiva e transformação da 

sociedade. Valorizam os conhecimentos prévios dos alunos, sobretudo pela 

aprendizagem da experiência, e os tomam como ponto de partida, em que os 

novos conhecimentos são apropriados numa perspectiva crítica. Dessa forma, 

esses educandos são considerados sujeitos na produção e disseminação 

desses conhecimentos. Importante destacar que todas as propostas analisadas 

pelo autor defendem a superação da estrutura curricular por disciplinas, 

indicando fortemente a perspectiva interdisciplinar. 

 

 
 

3.4 TEMA: AVALIAÇÃO DA EJA 

 

 
 

No nosso entendimento, a avaliação é um processo político a 
serviço da sociedade na busca do aperfeiçoamento da educação e 
do pleno desenvolvimento do cidadão. (FERRARI, 2007, p.146). 

 

 

As 33 produções analisadas nesse tema envolveram um total de 41 

autores/pesquisadores (30 mulheres e 11 homens), sendo 34 deles ligados a 

instituições de ensino de nível superior (e/ou pós-graduação), 1 ao ensino do 

nível básico, 4 a uma Organização Governamental (INEP) e 2 a ONG´s. Dos 34 

que trabalham em cursos de graduação ou pós-graduação, 7 atuam em 

instituições estrangeiras (Argentina, Chile, México, Portugal, Hungria e 

Romênia) e, dentre os 27 que atuam em instituições nacionais, 8 estão 

vinculados a instituições particulares e os demais a instituições públicas. Com 

relação à região brasileira onde estão situadas essas instituições (públicas e 
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particulares), 10 localizam-se na região Sudeste, e 6 na região Sul e 1 na 

região Nordeste. 

 De uma forma geral, as produções foram originadas tendo por base 

pesquisas do tipo qualitativas, sendo a maior parte composta de apresentação 

de reflexões sobre temas envolvendo análises políticas, históricas e sociais 

sobre a EJA, daí ter sobressaído a forma de coleta de dados via revisão 

bibliográfica. Destacamos também a grande utilização nesses artigos de dados 

quantitativos provenientes de censos, de outras pesquisas e também via 

processos de avaliação aplicados a instituições e estudantes. 

 Das produções analisadas nesse tema, 24 delas apresentaram, mesmo 

que de forma simplificada, dados relativos à história da EJA como forma de 

iniciar as considerações sobre os temas propostos, ou situar o leitor a respeito 

da situação dessa modalidade de ensino.  

Verificamos que os autores optaram por um extenso universo teórico, 

abrangendo áreas diversas do conhecimento para enriquecerem as análises 

sobre avaliação da EJA. Dentre outros teóricos encontrados nessas produções, 

destacamos: Alan Badiou, Alfonso Espinet, Ana Cristina Laurell, Anne-Marie 

Chartier, Anísio Teixeira, Anthony Giddens, Antón Borja, Antonio Gramsci, 

Boaventura de Souza Santos, Carlos Rodrigues Brandão, Carlos R. Jamil Cury, 

Celso Ferreti, Celso de Rui Beisiegel, Claudet de Jesus Ribeiro, David Harvey, 

Dermeval Saviani, Edgar Faure,  Edgar Morin, Edgar Saldanha, Elisa 

Cragnolino, Evelina Danigno, Francisco de Oliveira, Gaudêncio Frigotto, 

Gilberto Dimenstein, Harvey Graff, Helen Keogh, Immanuel Wallerstein, István 

Mészaros, Jacques Delors, Jacques Ranciére, J. Gimeno Sacristán, Jaqueline 

Moll, José Eustáquio Romão, José Willington Germano,  Juan Cassassus, Karl 

Marx, Leôncio José Soares, Leonardo Avritzer, Lúcio Kreutz, Luiz Eduardo W. 

Wanderley, Maria Carmelita Yazbeck, Michel de Certeau, Michel Foucaut, 

Miguel Gonzales Arroyo, Norberto Bobbio, Paolo Nosela, Paulo Freire, Pedro 

Pontual, Pierre Vilar, Ramón Flecha, Rui Canário, Sérgio Costa, Sérgio Villas 

Boas, Sílvio Caccia Bava, Sônia Draibe, Sônia Maria Kruppa, Sônia Maria de 

Vargas, Stuart Hall, Suzanne de Brunhoff, Umberto Eco, Vera da Silva Telles, 

Walter Mignolo, e Wolfgang Seitter. 
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Sob um olhar em conjunto dos dois Grupos de artigos (1 e 2), 

destacamos alguns pontos que se sobressaíram nos estudos analisados nesse 

tema, tais como a defesa da necessidade de desenvolvimento de formas 

avaliativas mais eficientes em EJA, além da construção de indicadores de 

alfabetização/letramento que gerem informações que possam fomentar o 

debate público sobre as temáticas envolvidas e contribuir para a formulação de 

novas políticas públicas educacionais, assim como a revisão das políticas já 

postas em prática. 

Uma significativa quantidade de estudos apresentaram avaliações 

direcionadas à políticas públicas específicas e seus projetos, dentro e fora do 

Brasil, que serviram como instrumento de implementação, destacando seus 

objetivos, suas lacunas e resultados. 

Diversas outras pesquisas analisadas avaliaram a grave situação de 

uma grande parcela da população brasileira, assim como em outros países, 

ainda se encontrar em condição de analfabetismo absoluto, além do crescente 

contingente dos novos analfabetos funcionais. Em linhas gerais, dos 

analfabetos brasileiros, quase a totalidade pertence às classes D e E, moram 

em municípios do interior do país e não possuem qualquer escolaridade 

(RIBEIRO, VÓVIO e MOURA, 2002). Nesses trabalhos, as reflexões históricas, 

políticas e sociais quase sempre denunciam a existência de milhões de 

cidadãos ainda marcados pelo estigma de não dominarem a leitura, a escrita e 

os cálculos básicos, e que essa forma extrema de exclusão educacional é 

geralmente secundada por outras formas de exclusão social. 

 

Dentre as análises verificadas nos artigos pertencentes ao Grupo 1, 

destacamos o entendimento de alfabetismo/letramento como a capacidade de 

compreender, utilizar e julgar informações escritas em materiais diversos 

(textos contínuos, gráficos, tabelas, anúncios, etc.) e sua importância em EJA 

como forma de ampliar os conhecimentos do indivíduo e proporcionar sua 

participação na sociedade (SOUZA e FONSECA,2008; RIBEIRO e SOARES, 

2008). Essa concepção supera ideias dicotômicas anteriores de que a leitura 

pertence somente à disciplina de língua portuguesa ou dos números como 

assunto exclusivo da matemática.  
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A partir dos dados revelados pela UNESCO em pesquisa sobre o ensino 

de matemática e línguas, realizada em sete países da América Latina, Infante 

(2002) revela que foram investigadas as habilidades matemáticas para o 

cálculo de operações únicas (como adição) e também de sequências de 

operações, em que havia a necessidade de interpretar as informações dadas e 

a partir daí resolver a questão com base em conhecimentos anteriores. Como 

resultados, a verificação de que, em geral, a escolaridade básica completa não 

é garantia do domínio real das competências de leitura, de escrita e de 

matemáticas, e que o uso da leitura no trabalho cotidiano mostrou afetar de 

modo significativo os níveis de competência desta área. 

A maioria das pessoas que apresentaram baixo rendimento 
nos testes, recordaram (da escola) com características 
negativas, muitas vezes vinculadas a aspectos punitivos, em 
particular ao que se refere à aprendizagem inicial e à 
comunicação escrita. Menção especial merece o caso das 
matemáticas: em quase a totalidade dos entrevistados foi a 
área mais difícil de aprender e estava ligada a ameaças e 
castigos, incluindo físicos. (INFANTE, 2002, p.84 – 
Tradução nossa). 

    
Em contrapartida, ao analisar as referências escolares dos adultos 

entrevistados que obtiveram bons resultados nos testes, sobressaiu-se, entre 

outros pontos, o destaque dado à importância de ter contado com bons e 

afetivos professores, tomados muitas vezes como referência e exemplo de 

como se deve ser e atuar. 

 

Dentre as análises verificadas nos artigos pertencentes ao Grupo 2, 

destacamos a grande ênfase dada às questões histórico-político-sociais 

relacionadas à educação de jovens e adultos que foram delineadas nas últimas 

décadas e culminaram nos alarmantes atuais índices de analfabetos e 

analfabetos funcionais. Diversos estudos apontaram o crescente entendimento 

a respeito da educação como um direito (RODRIGUEZ, 2009; DI PIERRO, 

2010) e  buscaram revelar e analisar informações a respeito da dura realidade 

dos indivíduos que querem retornar aos estudos e desejam melhorias de 

condições sociais e trabalhistas. Essa, por sinal, aparece como uma das 

grandes motivações de frequentar novamente os estudos (PAIVA, 2006; 

HADDAD, 2009; PORTELA, 2009; TARTUCE, 2009; FILHO, 2010; HOTZ, 
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2010).  Como pontos homogêneos verificados em diversas pesquisas 

avaliativas de diversos países, a constatação de que, de uma forma geral, o 

aluno que recorre a esses cursos pertence à classe popular, é pobre e muitas 

vezes habita assentamentos urbanos precários e sobrevive de trabalhos pouco 

qualificados da economia informal (FILHO e SALCIDES, 2007; DI PIERRO, 

2008; RUMMERT, 2008). 

Ao avaliarem os resultados de antigos e recentes projetos educacionais 

direcionados à EJA no Brasil, estudos destacam a tendência à municipalização 

e segmentação dessa modalidade de ensino, assim como a participação da 

sociedade civil e os novos papéis do Estado (RIBEIRO, VÓVIO e MOURA, 

2002; HADDAD, 2007; RUMMERT e VENTURA, 2007; MASCHIO, PRADO e 

SOUZA, 2009; BARREYRO, 2010; DI PIERRO, 2001, 2010; FURTADO e 

LIMA, 2010; RUMMERT e ALVES, 2010). Uma das hipóteses defendidas é a 

de que o recuo do Estado no financiamento e na oferta dos serviços sociais 

ocorrido durante décadas gerou um certo deslocamento da fronteira entre o 

público e o privado que, acampado pela denominação de parceria, acabou por 

envolver e responsabilizar a sociedade civil por tarefas até então entendidas 

como específicas dos governos, como no caso da oferta da EJA. 

 

 Apresentamos a seguir os fichamentos dos artigos selecionados, 

contendo os resumos e palavras-chave elaborados pelos autores, seguidos de 

nossos comentários a respeito dos principais destaques do texto sobre o tema: 

Avaliação da EJA. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 103 

 
Referência: 
SOUZA, M. C. R. F., e FONSECA, M. C. F. R. Mulheres, homens e 
matemática: uma leitura a partir dos dados do Indicador Nacional de 
Alfabetismo Funcional. Educação e Pesquisa, v34, n3, 2008. 
 

 
Resumo das autoras: 
Este artigo tem como propósito discutir as diferenças apresentadas por 
mulheres e homens em práticas matemáticas cotidianas, demandadas pelos 
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apelos ou pelas oportunidades de uma sociedade pautada na dinâmica e nos 
critérios da cultura escrita. Tomaremos para análise os resultados divulgados 
na quarta edição da pesquisa Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional 
(INAF), realizada em 2004, que avaliou as condições e a eficiência da 
população jovem e adulta brasileira na mobilização de habilidades 
matemáticas na execução de tarefas do cotidiano, e na qual os resultados 
apresentados pela população masculina foram considerados sensivelmente 
superiores aos resultados apresentados pela população feminina. 
Apoiando-nos numa reflexão referenciada numa perspectiva foucaultiana, 
buscamos compreender esses resultados como articulados a um campo 
discursivo, marcado pela racionalidade matemática de matriz cartesiana. 
Analisando, nessa perspectiva, os mecanismos que contribuem para um pior 
desempenho das mulheres em relação aos homens em avaliações dessa 
natureza — voltadas para as possibilidades de dar respostas consideradas 
adequadas na execução de tarefas cotidianas consideradas relevantes —, 
nossa preocupação se volta para a identificação de mais uma instância de 
produção de desigualdades entre as mulheres e os homens, representada 
pela maior valorização (na vida social e nas avaliações) de certos modos de 
conceber e reagir diante das demandas do cotidiano. Como educadoras, 
interessa-nos desvendar a produção das desigualdades, de maneira a 
desconstruir discursos que a favorecem e instaurar outras perspectivas de 
análise e de ação pedagógica. 
 
Palavras-chave: 
Gênero; alfabetismo matemático; desigualdade. 
 

 

Nossos comentários: 

 A partir das análises de dados provenientes de testes que visam 

quantificar e qualificar o alfabetismo funcional, as autoras buscam conhecer as 

diferenças entre os desempenhos de homens e mulheres na mobilização de 

habilidades matemáticas, assim como as causas dessas diferenças. Dentre as 

observações relatadas, a constatação de que nos resultados analisados as 

mulheres apresentaram resultados inferiores aos homens, além da percepção 

da ocorrência de certo desconforto dessas mulheres em relação às questões 

matemáticas e uma suposta aptidão masculina para as mesmas. Como 

possíveis causas para tais achados, a verificação de que as atividades 

propostas privilegiam atividades associadas a tarefas desempenhadas 

prioritariamente pelos homens na vida cotidiana, em detrimento de atividades 

tidas como mais femininas. Esse formato do teste reflete a situação desigual 

entre os gêneros, e é necessário que se busque descontruir essa naturalização 

de papéis sociais desiguais. 
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Grupo 1 – No de referência: 104 

 
Referência: 
RIBEIRO, V. M., e SOARES, T. M. Construção de escala combinada para a 
medição do alfabetismo em contexto não escolar. Estudos em Avaliação 
Educacional, v19, n41, 2008. 
 

 
Resumo das autoras: 
Este artigo descreve o desenvolvimento de uma escala de proficiência para 
medição do alfabetismo de populações brasileiras jovens e adultas, 
combinando habilidades de leitura e habilidades matemáticas. A escala foi 
desenvolvida com base em dados coletados pelo Indicador Nacional de 
Alfabetismo Funcional (Inaf), que de 2001 a 2007 realizou seis estudos com 
aplicação de testes de proficiência a amostras representativas da população 
brasileira de 15 a 64 anos de idade, por meio de entrevistas domiciliares. 
Primeiramente, são apresentadas algumas referências internacionais de 
estudos congêneres, com destaque para as opções metodológicas adotadas 
na definição dos domínios compreendidos pelo alfabetismo. Depois, faz-se um 
breve histórico dos avanços metodológicos realizados pelo Inaf desde seu 
lançamento e das bases que levaram à proposição de uma escala combinada. 
Apresentam-se então as análises psicométricas e conceituais que 
fundamentam a proposição da escala combinada, a descrição dos níveis de 
alfabetismo definidos a partir dela e alguns resultados obtidos de 2001 a 2007 
com a amostra nacional de jovens e adultos. 
 
Palavras-chave: 
Alfabetização; leitura; matemática; escala de avaliação; educação de adultos. 
 

 

Nossos comentários: 

 O estudo destaca que a única medida de alfabetismo realizada no Brasil 

é desenvolvida pelo Instituto Montenegro e que os EUA e o Canadá foram os 

pioneiros na realização de pesquisas desse tipo utilizando a Teoria da 

Resposta ao Item (TRI) para analisar níveis de habilidades de leitura e 

matemática requeridas em contextos cotidianos. A partir de 2007, os dados dos 

testes de alfabetismo passaram a analisar de forma integrada as habilidades 

de leitura e matemática em amostras representativas da população brasileira. 

Os resultados podem contribuir para que educadores superem a visão limitada 

da existência de que a leitura é conteúdo específico das aulas de língua 
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portuguesa, assim como o estudo dos números é assunto específico das aulas 

de matemática. 

 

 

Grupo 1 – No de referência: 105 

 
Referência: 
INFANTE, M. I. Acerca del dominio del código de la escritura em América 
Latina y su relación conlos desafios actuales: conclusiones de uma 
investigación em siete países de América Latina. Educação & Sociedade, 
v23, n81, 2002. 
 

 
Resumo da autora: 
El artículo presenta la disminución de las tasas de alfabetización en América 
Latina, mostrando sin embargo que, incluso en los países en que esas tasas 
son muy reducidas, la población adulta con escolaridad incompleta representa 
un alto porcentaje. Más adelante, expone algunas conclusiones de la 
investigación – patrocinada por UNESCO/OREALC – que intentaba estudiar el 
alfabetismo de la población adulta en la capital o ciudades principales de 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Paraguay y Venezuela, tanto en su 
fase cuantitativa como cualitativa. Como principal resultado destaca que en 
esos países, la escolaridad completa no garantiza un verdadero dominio de las 
competencias de lectura y matemáticas. Igualmente señala la importancia del 
uso de las habilidades, especialmente en el trabajo, y la relevancia que tienen 
en los resultados variables como la escolaridad de los padres, la zona de 
nacimiento, entre otras. Es, al mismo tiempo, una llamada de atención acerca 
de la importancia de considerar en las reformas educacionales emprendidas 
por los países a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, especialmente 
dadas las exigencias que demanda la sociedad de la información y el 
conocimiento a personas que ya se encuentran insertas en el campo laboral.  
 
Palavras chave: 
Alfabetismo; Investigación; América Latina; Educación de adultos. 
 

 

Nossos comentários: 

 Apresenta reflexões sobre dados provenientes de pesquisas realizadas 

sobre políticas públicas e programas voltados para a educação de jovens e 

adultos na área de matemática e línguas. Para facilitar a compreensão dos 

fracassos relacionados ao ensino e aprendizagem dessas áreas, destaca as 

condições desfavoráveis em que os sistemas escolares dessa modalidade de 
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ensino estiveram imersos nas décadas anteriores, em quase toda a América 

Latina. Dentre as conclusões, a verificação das grandes dificuldades 

demonstradas pelas pessoas adultas em aprender matemática e que essas 

pessoas não estariam plenamente capacitadas para enfrentar os desafios 

impostos pela sociedade contemporânea. Daí a necessidade de tornar essa 

modalidade de estudo como uma das prioridades para todos os países da 

América Latina, como forma inclusive de poderem tornar-se mais competitivos 

no mercado internacional e também diminuir os níveis internos de 

desigualdades. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 106 

 
Referência: 
BARREYRO, G. B. O “Programa Alfabetização Solidária”: terceirização no 
contexto da Reforma do Estado. Educar em Revista, n38, 2010. 
 

 
Resumo da autora: 
O presente trabalho busca analisar o Programa Alfabetização Solidária a partir 
de um modelo de Estado proposto pelo governo do presidente Fernando 
Henrique Cardoso (1997-2002). Considera-se que a proposta de Reforma do 
Estado ali desenvolvida, a partir do conceito de publicização, teve sua 
derivação na área social-assistencial do governo na Comunidade Solidária, um 
ensaio de terceirização na área das políticas sociais. O Alfabetização 
Solidária, subprograma deste, foi a versão para a área de educação. De modo 
que algumas características desse Programa específico devem ser discutidas 
e contextualizadas à luz de um marco mais amplo, analisando conceitos como 
terceirização, filantropia, empregabilidade temporária, participação social e 
direito à educação. 
 
Palavras chave: 
Educação de jovens e adultos; Programa Alfabetização Solidária; políticas de 
alfabetização de adultos. 
 

 

Nossos comentários: 

 O artigo apresenta reflexões a respeito da implementação de políticas 

públicas nacionais relacionadas à EJA, com destaque especial para o 

Alfabetização Solidária. Dentre as análises, a verificação de que esse 
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programa apresentava problemas educacionais que afetavam diretamente a 

qualidade dos resultados, como, por exemplo, a indução à ideia de que o 

professor alfabetizador não necessitava ser um profissional e que os critérios 

de elaboração do formato desse programa obedeciam basicamente a critérios 

relacionados à diminuição de custos.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 107 

 
Referência: 
RUMMERT, S. M., e VENTURA, J. P. Políticas públicas para educação de 
jovens e adultos no Brasil: a permanente (re)construção da subalternidade – 
considerações sobre os Programas Brasil Alfabetizado e Fazendo Escola. 
Educar em Revista, n29, 2007. 
 

 
Resumo das autoras: 
A problemática relativa à Educação de Jovens e Adultos (EJA), no âmbito do 
Estado brasileiro, tem se tornado significativamente mais complexa na última 
década. Tal complexidade deriva dos processos de correlação de forças 
emergentes na atual fase de expansão e consolidação do capital, entre os 
quais se destaca a implantação de políticas neoliberais que deu origem, por 
exemplo, à reforma do Estado e às estratégias de reestruturação produtiva. No 
presente artigo, pretendemos evidenciar que os atuais programas para a 
Educação de Jovens e Adultos trabalhadores desenvolvidos pelo Ministério da 
Educação (MEC) representam rearranjos da mesma lógica que sempre 
presidiu as políticas para a Educação de Jovens e Adultos no Brasil, a qual 
consiste em atender às necessidades de sociabilidade do próprio capital. 
Desta forma, as políticas educativas com caráter compensatório e aligeirado 
reiteram, a partir de reordenamentos econômicas dos quais derivam o 
desemprego estrutural e novas formulações ideológicas centradas no 
empreendedorismo e na empregabilidade, a subalternidade das propostas de 
educação para a classe trabalhadora. Neste texto serão abordados os 
programas Brasil Alfabetizado e Fazendo Escola no conjunto das políticas de 
governo para a educação, procurando-se evidenciar o quanto esse tipo de 
política reafirma o caráter seletivo e excludente do sistema público 
educacional no Brasil. 
 
Palavras chave:  
Educação de jovens e adultos; políticas educacionais; trabalho; educação. 
 

 

Nossos comentários: 
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 Apresenta reflexões a respeito de políticas públicas educacionais 

nacionais voltadas para a EJA nos governos de Fernando H. Cardoso e Lula, 

com destaques especiais para os programas de alfabetização elencados no 

título do artigo. Compara as políticas públicas desenvolvidas nesses dois 

governos, indicando avanços verificados no segundo. Entretanto, ressalta que 

os novos programas educacionais ainda guardam antigas concepções de 

educação para a classe trabalhadora e que os baixos níveis de escolaridade da 

população ainda continuam sendo tratados de forma secundarizada.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 108 

 
Referência: 
DI PIERRO, M. C. Descentralização, focalização e parceria: uma análise das 
tendências nas políticas públicas de educação de jovens e adultos. Educação 
e Pesquisa, v27, n2, 2001. 
 

 
Resumo da autora: 
O artigo situa a Educação Básica de Jovens e Adultos no interior da reforma 
do ensino implementada no Brasil ao longo da década de 1990, analisando 
como as diretrizes de descentralização da gestão e do financiamento, a 
focalização dos programas e beneficiários, bem como a desregulamentação e 
privatização seletiva dos serviços se concretizam nesse campo educativo. 
Avalia que a reforma educacional foi condicionada pelas metas do ajuste 
fiscal, o que acabou por redefinir o papel do Estado no financiamento e oferta 
dos serviços de ensino, levando a um deslocamento da fronteira entre as 
responsabilidades públicas e privadas na promoção da educação de pessoas 
jovens e adultas. Destacam-se as tendências à proliferação de provedores e à 
multiplicação de programas de educação de jovens e adultos implementados 
em parceria entre agentes governamentais e não-governamentais. Essas 
práticas inspiram-se em diferentes significados atribuídos aos conceitos de 
parceria e de serviço público não-estatal, que comportam tanto uma visão 
econômico-instrumental quanto uma perspectiva de democratização da esfera 
pública. Considerando essas diferentes significações e estratégias de 
concretização, o artigo analisa como o conceito de parceria vem sendo 
operacionalizado em três iniciativas federais de educação de jovens e adultos 
– o Programa Alfabetização Solidária, o Programa de Educação na Reforma 
Agrária e o Plano Nacional de Formação e Qualificação Profissional. 
 
Palavras chave: 
Educação de jovens e adultos; políticas educacionais; programas de 
alfabetização; parcerias. 
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Nossos comentários: 

 Apresenta uma série de análises históricas relacionadas às políticas 

públicas da EJA, destacando o Mobral como um dos pioneiros projetos 

voltados para essa modalidade de ensino. Analisa a influência do Banco 

Mundial sobre as reformas educacionais ocorridas no Brasil e em grande parte 

dos países da América Latina. Segue destacando a tendência à 

municipalização (a partir de 1998 com a entrada em cena do FUNDEF) dos 

atuais projetos de EJA, a participação da sociedade civil nesses projetos e os 

novos papéis que o Estado vem desempenhando nessas parcerias.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 109 

 
Referência: 
RUMMERT, S. M. A “marca social” da educação de jovens e adultos 
trabalhadores. Trabalho & Educação, 2008. 
 

 
Resumo da autora: 
O artigo aborda a educação de jovens e adultos, no processo de 
alfabetização, e a elevação da escolaridade da classe trabalhadora. Além da 
negação de permanência na escola. 
 
Palavras chave: 
Educação; jovens e trabalhadores; trabalhadores. 
 

 

Nossos comentários: 

 O estudo apresenta reflexões sobre a EJA a partir de análises de 

pesquisas sobre o tema e documentos diversos, destacando a tese da 

naturalização da pobreza, que muitas vezes envolve os estudantes dessa 

modalidade. Sob essa ideia os indivíduos pobres estariam nessa condição 

porque seriam incapazes e, por isso, seriam merecedores, no máximo, de 

ações de caráter assistencialista.  

Ao comparar os governos de Fernando H. Cardoso e Lula, analisa que 

no segundo houve melhorias significativas e maiores investimentos em EJA. 

Entretanto, ressalta que os novos programas implementados na EJA ainda não 
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estão aquém dos resultados esperados, dentre eles, o de elevar os índices de 

baixa escolaridade da população. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 110 

 
Referência: 
CÁ, L.O. Leitura comparativa de campanha de alfabetização cubana com a de 
alfabetização da Guiné-Bissau. ETD - Educação Temática Digital, V3, N2, 
2002. 
 

 
Resumo do autor: 
Neste trabalho pretendo analisar os contextos históricos do processo de 
alfabetização de Cuba com o da Guiné-Bissau, focalizando as principais 
diferenças e semelhanças entre os dois países. 
 
Palavras chave: 
Alfabetização – Cuba; alfabetização – Guiné – Bissau; escrita; oralidade. 

 

Nossos comentários: 

 Neste estudo são descritas - e comparadas - as características das 

campanhas de alfabetização implementadas em Cuba e em Guiné-Bissau, com 

destaques para a forte influência de movimentos político-históricos que 

envolveram essas campanhas. Dentre esses destaques, a verificação de que 

os dirigentes políticos cubanos encaravam o processo educacional como um 

esforço político intrinsicamente relacionado com as transformações 

revolucionárias da sociedade e da economia, enquanto que o grande processo 

de ampliação educacional ocorrido em Guiné-Bissau foi desenvolvido em meio 

ao processo de descolonização e tentativas de entendimentos dentro do 

próprio país, um dos problemas ocasionados pela desorganização dos órgãos 

públicos e pela existência de diferentes idiomas utilizados pela sua população.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 111 
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Referência: 
LOUREIRO, A. P. F., e CRISTÓVÃO, A. F. A. C. A relação dos técnicos de 
educação de adultos com o discurso pedagógico oficial: um caso à norte de 
Portugal. Educação & Sociedade, v29, n105, 2008. 
 

 
Resumo dos autores: 
O presente artigo pretende questionar, com base num estudo etnográfico 
realizado junto de uma equipa técnica de educação de adultos de uma 
associação de desenvolvimento local do norte de Portugal, a relação que este 
tipo de técnicos estabelece com o discurso pedagógico oficial proveniente de 
estruturas de informação que estão na dependência do Estado. Para realizar 
tal análise recorreu-se, do ponto de vista teórico, ao modelo da estrutura do 
discurso pedagógico de Basil Bernstein. Os resultados dizem-nos que, neste 
caso concreto, os técnicos, apesar de terem a sua acção fortemente 
normativizada, são capazes de estabelecer com o discurso oficial uma relação 
activa, pois no desenrolar da sua actividade fazem, muitas vezes, usos 
recontextualizados desse discurso. 
 
Palavras-chave: 
Discurso pedagógico oficial; usos; técnicos de educação de adultos. 
 

 

Nossos comentários: 

  Em Portugal a educação de adultos tem sido analisada como um 

elemento importante de desenvolvimento local, e, para que ela ocorra, vários 

esforços foram desenvolvidos envolvendo o setor estatal, o privado e também o 

setor das organizações não-governamentais. Ao analisarem as atuações e as 

falas dos técnicos que atuam nesse projeto, os autores descrevem suas 

atividades normativas verificando que eles fazem uma recontextualização do 

discurso pedagógico oficial que lhes chega, articulando-o com o saber local por 

meio de atitudes críticas e tendo por base suas visões sistêmicas da realidade 

na qual se insere o projeto. Tais atuações permitem que ocorra uma educação 

de adultos mais próxima de uma filosofia participativa e emancipadora. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 112 

 
Referência: 
DI PIERRO, M. C. Educação de jovens e adultos na América Latina e Caribe: 
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trajetória recente. Cadernos de Pesquisa (F.C.C.), v38, n134. 2008. 
 

 
Resumo da autora: 
O artigo analisa resultados de pesquisa colaborativa que recuperou a trajetória 
recente da educação de jovens e adultos em vinte países da América Latina e 
Caribe, traçando uma cartografia das políticas e programas dos governos e da 
sociedade civil. Pelo exame do contexto regional, o estudo infere os papéis 
desempenhados por essa modalidade de educação no período e reconhece a 
pluralidade de sujeitos sociais singulares que a demandam. A caracterização e 
a comparação das políticas e programas dos países permitem identificar 
tendências comuns, casos excepcionais e aspectos críticos. 
 
Palavras chave: 
Educação de jovens e adultos; políticas educacionais; políticas públicas; 
América Latina. 
 

 

Nossos comentários: 

 Reúne análises da situação da educação de jovens e adultos na 

América Latina a partir de dados colhidos nos anos de 2006 e 2007, focando as 

políticas públicas e alguns programas de governo e da sociedade civil. Os 

eixos orientadores da pesquisa foram: (a) a construção do direito à educação 

de jovens e adultos; (b) sua articulação com o mundo do trabalho e da geração 

de renda; (c) a formação de seus educadores; (d) a consideração da 

diversidade sociocultural dos beneficiários; (e) sua contribuição para a redução 

da pobreza e para o desenvolvimento sustentável. 

Dentre as diversas verificações elencadas, o destaque para dois 

pequenos países localizados no Caribe, Cuba e Haiti, que representam os 

casos extremos; enquanto o primeiro praticamente extinguiu o analfabetismo, o 

segundo ainda possui quase metade da sua população analfabeta.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 113 

 
Referência: 
FILHO, E. A., e SALCIDES, A. M. F. Vantagens da alfabetização na 
perspectiva de adultos residentes em áreas rurais do Brasil e de Portugal. 
Cadernos da História da Educação (UFU), n6, 2007. 
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Resumo dos autores: 
Inscrevemos este estudo entre aqueles que visam contribuir na construção de 
alternativas capazes de atender as recomendações da Unesco para a 
chamada “Década da Alfabetização”, cuja previsão é alfabetizar 861 milhões 
de adultos no mundo. Nessa direção, problematizamos o que tem sido 
correntemente anunciado por experts como vantagens do alfabetismo em 
posições que o removem de seu contexto sócio-histórico-cultural, realizando 
dois estudos de casos envolvendo, como participantes, grupos de agricultores 
adultos residentes em áreas rurais do Concelho de Sabrosa, na região de 
Trás-os-Montes e Douro, em Portugal, e em área reformada do estado de 
Goiás, no Brasil, que serviram de base para um estudo comparativo. 
Localizamos aspectos que vêm caracterizando os participantes do estudo e, 
ainda, construímos categorias de análise que resultaram na identificação de 
recorrências entre os depoimentos concedidos pelos participantes dos dois 
países. 
 
Palavras-Chave: 
Alfabetismo; década da alfabetização; vantagens do alfabetismo. 
 

 

Nossos comentários: 

 O estudo apresenta os resultados da investigação comparativa entre 

Brasil e Portugal, dos significados individuais e coletivos construídos por 

trabalhadores rurais brasileiros não alfabetizados sobre a alfabetização, 

analisando em conjunto os pontos positivos e negativos de projetos voltados 

para esses jovens e adultos desenvolvidos nos dois países. Destaca que, 

dentre as justificativas mais recorrentes para explicar as causas dos 

abandonos, consta a necessidade de trabalhar na lavoura e da longa distância 

até a escola. Entretanto, trabalhadores entrevistados nesses países 

demonstraram a grande importância do ingresso e permanência de seus filhos 

no processo escolar, objetivando um melhor futuro para eles, com melhores 

oportunidades de vida nas áreas urbanas.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 114 
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Referência: 
MASCHIO, E. F.; PRADO, E. M., e SOUZA, M. A. O Plano nacional de 
Educação e a Educação de Jovens e Adultos no estado do Paraná. Olhar de 
Professor, v12(1), 2009. 
 

 
Resumo das autoras: 
Este artigo analisa as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação 
no que tange à Educação de Jovens e Adultos, especificamente no Estado do 
Paraná. Os dados estatísticos colhidos são originários de órgãos oficiais, que, 
por seu turno, pretendem cumprir metas como a “erradicação” do 
analfabetismo e proporcionar aos cidadãos recém-alfabetizados a 
continuidade da escolaridade. Tais metas, mesmo que longínquas, foram 
instituídas pelo Plano Nacional de Educação e devem ser alcançadas até o 
ano de 2010, fato que se torna a cada dia mais irreal. Também é objeto deste 
artigo a caracterização das políticas públicas para a EJA, através dos 
programas governamentais no âmbito nacional e estadual. O intuito é 
demonstrar que os projetos de EJA são impulsionados pela participação da 
sociedade civil organizada, referentes à demanda, proposição e 
desenvolvimento de experiências educativas, por meio das parcerias. 
 
Palavras-chave: 
Educação; jovens e adultos; legislação educacional. 
 

 

Nossos comentários: 

 Ao término do ano de 2010, foi verificado que as 26 metas elencadas no 

PNE (Lei 10.172 de 2001) não foram alcançadas. Com base nessa 

constatação, as autoras analisam dados quantitativos da EJA no estado do 

Paraná, entre 2000 e 2006, destacando que cerca de 9% de sua população 

ainda é analfabeta. Nessa região houve a expansão da quantidade de 

estabelecimentos educativos, porém de forma lenta, insuficiente e pouco 

abrangente. Em seguida analisam algumas características de programas que 

vêm sendo implementados nesse estado voltado para os jovens e adultos 

pouco escolarizados, muitos ainda construídos com base em um voluntariado 

despreparado para exercer plenamente a função de educador. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 115 
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Referência: 
PINTO, J. M. R., BRANT, L. L. N. A. O., SAMPAIO, C. E. M, e PASCOM, A. R. 
P. Um olhar sobre os indicadores de analfabetismo no Brasil. Revista 
Brasileira de Estudos Pedagógicos INEP, v81, n199, 2000. 
 

 
Resumo dos autores: 
Não apresenta 
 
Palavras chave: 
Não apresenta 

 

Nossos comentários: 

 Analisa dados indicadores quantitativos do analfabetismo no Brasil, 

provenientes de diferentes pesquisas. Dentre as verificações relatadas, a de 

que no ano 2000 o Brasil ocupava a 730 posição no ranking de índice de 

desenvolvimento humano (IDH), bem abaixo de outros países da América 

Latina, tais como a Argentina (34º posição). Nesse ano o Brasil contava com 

cerca de 16 milhões de analfabetos, e os projetos implementados até a data 

estavam criando apenas os analfabetos classificados como funcionais, que são 

aqueles que não conseguem avançar além das séries iniciais. Um dado que os 

autores consideram como positivo que diferencia o Brasil de outros países: o 

analfabetismo entre as mulheres já estava praticamente igualado aos homens 

em 2000.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 116 

 
Referência: 
PAIVA, J. Tramando concepções e sentidos para redizer o direito à educação 
de jovens e adultos. Revista Brasileira de Educação ANPED, v11, n33, 
2006. 
 

 
Resumo da autora: 
Não apresenta. 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 
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Nossos comentários: 

 Nesse artigo são apresentadas reflexões sobre as características e 

resultados dos programas nacionais direcionados à EJA, destacando as 

concepções de escolarização que fundamentam as propostas curriculares e 

metodológicas nessa modalidade de ensino. Dentre as verificações, destaca a 

disseminação da educação de jovens e adultos como um direito; a 

responsabilização do setor público como promotor de políticas fomentadoras 

de ações e de novas concepções na EJA; a forte influência das ideias de Paulo 

Freire nas formulações dos projetos; problemas relacionados às organizações 

de acompanhamento de alunos (períodos de aula quase sempre conflituosos 

com períodos de trabalho dos alunos); formação de professores que vá além 

da busca pela técnica e resgate o compromisso político exaltado por Freire, e 

que somente a mera alfabetização do aprendente já não é suficiente para lhe 

conferir o status de leitor e escritor. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 117 

 
Referência: 
HADDAD, S. A ação de governos locais na educação de jovens e adultos. 
Revista Brasileira de Educação ANPED, v12, n35, 2007. 
 

 
Resumo do autor: 
Não apresenta. 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 
 

 

Nossos comentários: 

 O estudo apresenta dados obtidos a partir de pesquisa realizada em 66 

municípios brasileiros de seis regiões metropolitanas no campo da EJA, tendo 

sido levantados 125 programas voltados para essa modalidade. Tais dados 

foram colhidos por meio de entrevistas, análises bibliográficas e também de 
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resultados quantitativos de outras pesquisas diversas. O objetivo é 

apresentado como sendo o de perceber o impacto na oferta pública municipal 

de dois movimentos contraditórios: por um lado, a conquista formal do direito à 

educação pública; por outro, os limites à expansão dessa oferta. Dentre as 

verificações, a de que os programas analisados apresentam descontinuidades 

na sua implementação, a pouca participação das universidades, a crescente 

municipalização deles e a utilização de parcerias como forma de aproximação 

desses projetos com as comunidades nas quais serão implementados como 

importante forma de ampliar a sua aceitação. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 118 

 
Referência: 
SERVIN, M. A. Modelo e critérios de evaluación de materiales y contenidos de 
alfabetización y primaria para adultos. Revista Mexicana de Investigación 
Educativa, v5, n9, 2000. 
 

 
Resumo da autora: 
Se propone um Modelo de Evalución de Contenidos y Materiales de 
Educación para Adultos que pretende: primero, estabelecer parâmetros de 
avaluación conforme a los lineamientos pedagógicos actuales para la 
elaboración de materiales y contenidos educativos para adultos. Segundo, 
proponer um conjunto de critérios operacionales em función de dichos 
parâmetros de evalución; terceiro, orientar el desarrollo de nuevos contenidos 
y materiales; y, cuarto, poner a prueba los critérios y los instrumentos 
derivados de éstos, com uma selección de los contenidos y materiales que se 
han utilizado en el Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) para 
atender la educación de adultos em sus programas de alfabetización y 
primaria. Em esta investigación se evalúa uma muestra de 12 materiales de 
alfabetización y primaria de un total de 118 libros de texto, cuadernos de 
ejercicios e guías y manuales para el assessor de todos los modelos 
pedagógicos del INEA: a) PRONALF, b) PRIAD. C) MGI y MPEPA, d) 
PROEBA. Com base en dicha evaluación se comprueban las três hipóteses de 
investigación: 1) las modificaciones de los materiales y contenidos del INEA no 
se justifican pedagogicamente; 2) es pobre y escassa la incorporación de los 
conocimientos en pedagogia y educación de adultos, en la elaboración y 
generación de materiales y contenidos de alfabetización y primaria para 
adultos del INEA y 3) el INEA no cuenta com critérios fundamentales para 
decidir qué materiales son los más adecuados para la alfabetización y primaria 
para adultos.  
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Palavras chave: 
Educación básica de adultos; evalución; contenidos y materiales; libros de 
texto; aprendizaje de adultos. 
 

 

Nossos comentários: 

 Investigação avaliativa de conteúdos de materiais de educação de 

adultos, inclusive da área de matemática, utilizados em programas 

educacionais no México.  O objetivo principal do estudo consistiu em 

estabelecer parâmetros de avaliação desses materiais. Dentre os critérios 

utilizados para a avaliação dos diversos materiais descritos no texto 

destacamos: a teoria educativa envolvida, os critérios pedagógicos e didáticos 

e a linguagem utilizada. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 119 

 
Referência: 
RIBEIRO, V. M., VÓVIO, C. L., e MOURA, M. P. Letramento no Brasil: alguns 
resultados do indicador nacional de alfabetismo funcional. Educação & 
Sociedade, v23, n81, 2002. 
 

 
Resumo das autoras: 
Este artigo sintetiza os principais resultados de uma pesquisa realizada em 
2001 sobre as condições de letramento dos jovens e adultos brasileiros. Os 
dados foram recolhidos em uma amostra representativa da população entre 15 
e 64 anos, à qual foram aplicados um teste de leitura e um questionário 
visando a levantar informações sobre background educacional, usos da 
linguagem escrita em diferentes contextos, além do julgamento das pessoas 
sobre suas capacidades e disposições quanto à leitura e à escrita. Depois de 
discutida a relevância de uma pesquisa dessa natureza, assim como os 
problemas teórico-metodológicos nela envolvidos, descrevem-se os níveis de 
alfabetismo que foram verificados por meio do teste e algumas práticas de 
letramento a que correspondem. Em seguida, analisam-se correlações entre 
os níveis de alfabetismo e algumas variáveis intervenientes, entre as quais se 
destaca o grau de escolaridade. 
 
Palavras-chave: 
Letramento. Analfabetismo. Avaliação. 
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Nossos comentários: 

 No Brasil temos estatísticas oficiais sobre o analfabetismo desde o 

século XIX, que passaram por uma série de modificações, tanto na forma de 

coleta, quanto no próprio entendimento do conceito de analfabetismo. Os 

dados colhidos de uma amostra nacional em 2001 indicaram que 9% da 

população entre 15 e 54 anos se encontram na condição de analfabetismo 

absoluto; desses, quase todos pertencem às classes D e E,  moram em 

municípios do interior do país e apresentam diferentes raças. Essas e outras 

importantes verificações relatadas no estudo apresentam o desenho de um 

país em que a cultura letrada está bastante disseminada, mas de forma ainda 

bastante desigual. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 120 

 
Referência: 
FERRARO, A. R. Analfabetismo e níveis de letramento no Brasil: o que dizem 
os censos? Educação & Sociedade, v23, n81, 2002. 
 

 
Resumo do autor: 
O texto começa discutindo a velha questão da qualidade das estatísticas 
educacionais e alguns aspectos metodológicos relacionados com a utilização 
destas na pesquisa em educação. Analisa a seguir o analfabetismo, 
focalizando: a) a sua emergência como problema político no final do período 
imperial; b) a evolução do conceito; c) a tendência secular, em números 
porcentuais e absolutos, desde o primeiro censo em 1872 até o Censo 2000. 
Por último, com base no Censo 2000, classifica a população em diferentes 
níveis de letramento. 
 
Palavras-chave:  
Analfabetismo; níveis de letramento; censos demográficos; Brasil. 
 

 

Nossos comentários: 

 Apresentando reflexões a respeito das modificações do entendimento de 

alfabetização ao longo da história política e social do Brasil, o estudo concentra 

a atenção em dois aspectos da problemática educacional: o analfabetismo e o 
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letramento. Denuncia as tentativas de ocultação dos problemas de exclusão 

educacional ocorridas ao longo dos tempos e a verificação deque entre a 

população de 15 anos ou mais, apenas 1/3 havia conseguido atingir um nível 

razoável de letramento (os outros 2/3 apresentam o tamanho do desafio a ser 

enfrentado para melhorar o nível educacional da população). Conclui afirmando 

que os problemas que ainda acontecem na educação infantil estão se 

constituindo rapidamente em novos fatores de aumento de não escolarizados e 

fator de discriminação social/educacional. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 121 

 
Referência: 
FERRARI, C. R. Avaliação dos estudantes do PROEJA: em busca da 
inovação. Cadernos FAPA, número especial, 2007. 
 

 
Resumo da autora: 
O PROEJA é um programa com caráter inovador na modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos, criado em âmbito federal, em 2005. Por ser a avaliação 
escolar de grande importância para o processo ensino-aprendizagem, o 
presente artigo busca verificar qual é a concepção de avaliação dos 
estudantes do PROEJA do CEFET-BG – Bento Gonçalves e como ela 
acontece. Para chegar ao proposto, realizou-se a análise dos dados obtidos 
através de questionários aplicados a estudantes e professores, da análise de 
documentos e da observação e conversas com integrantes da comunidade 
escolar. O artigo também contempla um pouco da história da educação de 
jovens e adultos e a discussão sobre a teoria da avaliação escolar nas 
vertentes somatória e emancipatória. Chega-se à conclusão de que o 
CEFET/BG trabalha com uma concepção avaliativa emancipatória e 
processual; porém, necessita de um trabalho mais participativo para que os 
alunos tenham mais conhecimento e segurança em relação à própria 
participação na avaliação. 
 
Palavras-chave: 
Avaliação. PROEJA. Emancipatória. 
 

 

Nossos comentários: 

 A autora busca entender a concepção de avaliação dos educadores e 

estudantes do PROEJA e comparar com a que é realizada na prática 
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educacional. Analisa que a avaliação deve servir para diagnosticar e orientar 

estratégias. Defende que, em EJA, essa avaliação deve ser contínua, 

emancipatória e formativa, priorizando sempre a qualidade o processo de 

aprendizagem. Entretanto, ela tem se apresentado como um processo 

meramente classificatório, nivelador e excludente. Dentre as verificações 

efetuadas a partir dos dados coletados, indica o pouco trabalho participativo 

junto aos alunos dessa modalidade para que percebam como deve funcionar o 

processo de avaliação no qual estão inseridos, além da falta de formação dos 

professores para implementar tal avaliação. Analisa também a necessidade em 

EJA de uma maior flexibilidade dos currículos e das propostas pedagógicas.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 122 

 
Referência: 
RIBEIRO, V. M. Questões em torno da construção de indicadores de 
analfabetismo e letramento. Educação e Pesquisa (USP), v27, n2, 2001. 
 

 
Resumo da autora: 
Este artigo discute questões em torno da construção de indicadores de 
analfabetismo e de seu oposto, o letramento. Primeiramente, analisa a 
evolução desses conceitos e sua relevância para o campo da educação. Em 
seguida, descreve a situação brasileira em relação a três estratégias de 
medição de analfabetismo e letramento: os censos populacionais, as 
avaliações dos sistemas de ensino e os estudos por amostragem. Analisa 
problemas metodológicos de cada uma dessas estratégias e suas implicações 
políticas e ideológicas. Em relação aos dados censitários, questiona a validade 
do critério adotado pelo IBGE – menos de quatro anos de escolaridade – para 
quantificar o 
analfabetismo funcional. Aponta as potencialidades das avaliações dos 
sistemas de ensino, evidenciando sua grande repercussão na mídia e a pouca 
atenção que recebem dos especialistas da academia. Com relação às 
pesquisas por amostragem, descreve tendências internacionais recentes e 
uma iniciativa pioneira de construção de um indicador nacional de alfabetismo 
no Brasil. Destaca a importância de criticar os mitos associados ao letramento 
e evitar os estigmas associados ao analfabetismo. Conclui que a divulgação 
de pesquisas, sobre o letramento e sua distribuição na população, proporciona 
uma rica oportunidade para que a sociedade reflita sobre a própria cultura, 
sobre suas expectativas com relação à escola e outras instituições. 
 
Palavras chave: 
Analfabetismo; letramento; estatísticas; avaliação. 
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Nossos comentários: 

 Em uma pesquisa bibliográfica documental, a autora relata que o 

problema do analfabetismo no Brasil frequentemente é tomado como indicador 

de desenvolvimento, tendo, por isso, um forte apelo político e ideológico, mas 

ainda oscilante na escala de prioridades governamentais. O estudo procura 

desmistificar algumas antigas concepções associadas ao letramento como fator 

de desenvolvimento econômico, social e psíquico.  Destaca que o conceito de 

letramento atualmente utilizado vai além das questões específicas de Língua 

Portuguesa e remetem às habilidades de compreensão e produção de textos 

(inclusive gráficos), assim como aos usos sociais dessas linguagens. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 123 

 
Referência: 
HINZEN, H. Educação de adultos na educação ao longo da vida: 
desenvolvimentos atuais e interdependentes na Alemanha e na Europa, a 
caminho da VI CONFINTEA. Revista Brasileira de Educação ANPED, v14, 
n41, 2009. 
 

 
Resumo do autor: 
Não apresenta. 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 
 

 

Nossos comentários: 

 Tomando como exemplo alguns dados provenientes de pesquisas e 

documentos, procura mostrar como nos últimos anos foi posto em acelerado 

movimento um intercâmbio de ideias e concepções sobre a educação de 

jovens e adultos, destacando a influência das teorias sobre as práticas 

educativas dessa modalidade. Analisa as contribuições das Conferências 

Internacionais de Educação de Adultos para a disseminação desses 
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intercâmbios, ressaltando o benéfico reconhecimento do significado da 

importância do projeto educacional da educação ao longo da vida, que depois 

de um período de muito embate, voltou a ter posição de destaque nas 

discussões governamentais e não-governamentais. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 124 

 
Referência: 
DI PIERRO, M. C. Evolução recente da educação de pessoas adultas na 
Espanha. Educação & Sociedade, ano XXI, n72, 2000. 
 

 
Resumo da autora: 
O artigo relata o desenvolvimento da educação de pessoas adultas na 
Espanha desde seus antecedentes no século XIX aos dias atuais, enfatizando 
as inovações introduzidas pela reforma de ensino promovida nos anos 80 e 
consolidada na Lei de Organização Geral do Sistema de Ensino de 1990. São 
analisadas as influências exercidas neste processo pelos movimentos de 
renovação pedagógica, organismos internacionais e multilaterais europeus. 
Dentre as inovações analisadas, destacam-se: a superação da concepção de 
educação compensatória que historicamente presidiu a educação de pessoas 
adultas e sua substituição por um paradigma de educação continuada; a 
descentralização educativa em favor das comunidades autônomas; a 
preeminência do princípio político-pedagógico da integração; a adoção do 
território como unidade de planejamento da oferta educativa.  
 
Palavras-chave: 
Educação de adultos, políticas educacionais, Espanha. 
 

 

Nossos comentários: 

 De acordo com as reflexões apresentadas nesse estudo, enquanto que 

na América Latina a EJA ainda ocupa um lugar marginal nas políticas 

educacionais, os países europeus apresentam uma situação bem diferente e 

mais satisfatória. São apresentados diversas análises de fatos históricos, 

políticos e sociais ocorridos na Espanha como forma de argumentar a favor 

dessa afirmativa e facilitar seu entendimento. 

Dentre as verificações elencadas, o fato de que os educadores 

espanhóis que atuam nessa modalidade de ensino provêm de formação 
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universitária de qualidade e ainda dispõem de formação permanente realizada 

com o apoio de universidades públicas espanholas.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 125 

 
Referência: 
FURTADO, E. D. P., e LIMA, K. R. R. EJA, Trabalho e Educação na Formação  
profissional: possibilidades e limites. Educação e Realidade, v35(1), 2010. 
 

 
Resumo das autoras: 
A Educação Profissional e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), ao longo de 
décadas de sua história percorreram caminhos difíceis e conturbados. Nesse 
sentido, a realização da V Conferência Internacional de Educação de Adultos - 
V Confintea, em 
Hamburgo, na Alemanha, em 1997 trouxe a contribuição de um conceito 
ampliado de EJA, em que é destacada a presença da relação educação e 
trabalho, isto é, a integração 
entre qualificações técnicas e profissionais, como elemento importante para a 
participação do sujeito no processo de produção de bens da sociedade, bem 
como das necessidades individuais. Este artigo pretende discutir a articulação 
entre EJA, Trabalho e Educação, na formação profissional levantando as 
possibilidades de integração entre as áreas supracitadas problematizando os 
pontos de confluência entre as áreas e as possíveis dificuldades e 
possibilidades para consecução deste desafio, imprescindível para uma 
formação integral de sujeitos jovens e trabalhadores. 
 
Palavras-chave: 
EJA. Trabalho e Educação. Educação Profissional e EJA. 
 

 

Nossos comentários: 

 Apresenta reflexões a respeito da educação profissional e alguns dados 

sobre o PROEJA implementado no Ceará, destacando que a proposta do 

currículo integrado vem se apresentando como um novo desafio no cenário 

educacional brasileiro. Discute as ações propostas pelo PROEJA, tais como a 

qualificação dos professores, produção de materiais didáticos, formação de 

grupos de pesquisa, etc. Ao relatarem a necessidade de um ambiente escolar 

favorável às reflexões, destaca as experiências desenvolvidas na UFC, 

apresentando, entre outros resultados, uma maior sensibilização na formação 
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de professores no tocante às questões de articulação da EJA nas diversas 

áreas do conhecimento, incluindo a integração com a formação profissional, 

com vistas ao trabalho pedagógico em um paradigma ainda em construção, 

porém essencial para colocar em práticas os princípios dessa modalidade de 

ensino. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 126 

 
Referência: 
SOARES, L., e VENÂNCIO, A. R. Tensões, contradições e avanços: a 
educação de jovens e adultos em uma escola municipal de Belo Horizonte. 
Educar em Revista, n29, 2007. 
 

 
Resumo dos autores: 
Este artigo apresenta as ações destinadas à Educação de Jovens e Adultos 
da Escola Municipal Aurélio Pires, da Rede Municipal de Ensino de Belo 
Horizonte-MG. A escola pesquisada possui um projeto de EJA que busca 
entender e trabalhar as especificidades dos seus sujeitos e, mesmo com todas 
as dificuldades, procura desenvolver um trabalho que atenda aos jovens e 
adultos nas suas diversidades e características. 
 
Palavras-chave: 
Educação de jovens e adultos; rede municipal de ensino. 
 

 

Nossos comentários: 

 Apresenta um estudo de caso com dados colhidos junto a uma equipe 

de professores que atuam em EJA, objetivando verificar como a concepção de 

EJA se implementa no interior da escola pública. 

Dentre as análises relatadas, a verificação de que os professores 

entrevistados construíram processos pedagógicos de vanguarda, diferenciando 

a EJA da modalidade de simples suplência. Para alcançarem tais mudanças, 

ocorreu anteriormente um amplo processo de discussão e reflexão, envolvendo 

inclusive os alunos do curso, de tal forma que o PPP da escola passou a ser 

construída de forma coletiva. Dentre os polêmicos temas destas discussões, o 

tempo o espaço e currículo.  
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Grupo 2 – No de referência: 127 

 
Referência: 
PORTELA, J. L. Educação e trabalho: reflexões sobre a proposta do Programa 
Nacional de Integração da Educação profissional com a Educação básica na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. Trabalho & 
Educação, v18, n2, 2009. 
 

 
Resumo da autora: 
Como tratar igual os socialmente diferentes? Com o questionamento, 
objetivamos refletir acerca da proposta do Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, que deve ser compreendida no 
contexto da sociabilidade capitalista, no qual formação e cidadania ocorrem 
em função do mercado na relação das forças características da sociabilidade 
capitalista, mediada pelo Estado. São questões postas e discutidas no texto. 
 
Palavras-chave: 
Formação; Trabalho; Cidadania; Sociabilidade capitalista. 
 

 

Nossos comentários: 

 Segundo a autora, antes a garantia dos direitos se dava por meio do 

acesso ao mercado do trabalho, agora é pela educação, pois, dentro da 

sociabilidade capitalista, a educação formal é cada vez mais solicitada para a 

inserção do indivíduo nesse ramo. Entretanto, é importante destacar que nem 

sempre a melhoria da qualificação do indivíduo estudante significará sua 

entrada, ou reposicionamento, no mercado de trabalho. Com base em tais 

entendimentos, apresenta reflexões sobre o acesso integral como direito de 

cidadania acessível aos desiguais, destacando caminhos possíveis e os 

problemas a serem enfrentados para atingirmos tal objetivo democrático. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 128 

 
Referência: 
FILHO, D. L. L. O PROEJA em Construção: enfrentando desafios políticos e 
pedagógicos. Educação e Realidade, v35(1), 2010. 
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Resumo do autor: 
O presente texto trata da concepção e construção do Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Analisa-se, inicialmente, 
aspectos relacionados às diretrizes e princípios norteadores desta política 
educacional, verificando, em particular, de que forma a integração proposta é 
tratada em documentos normativos do 
Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria de Estado da Educação do 
Paraná (SEED-PR). Em seguida, apresenta-se o percurso seguido na 
implementação do PROEJA na rede de educação do Paraná no período 
2007/2008 e discute-se desafios, 
possibilidades e limites para que tal programa venha, de fato, a constituir-se 
como política pública que promova a elevação de escolaridade integrada à 
educação profissional de jovens e adultos. 
 
Palavras-chave:  
Ensino Médio, Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos, 
currículo integrado, política educacional. 
 

 

Nossos comentários: 

 O artigo apresenta parte de pesquisa sobre a construção de políticas 

públicas educacionais para o ensino médio de EJA, com dados colhidos por 

meio de acompanhamento presencial de reuniões envolvendo a 

implementação do PROEJA no Paraná. Discute os aspectos inovadores do 

projeto, dentre eles, a integração da educação básica à educação profissional, 

além da proposta de formação de professores especialistas para atuação 

nesses cursos. Dos dados colhidos, analisa as fragilidades percebidas nas 

condições estruturais dessa implementação, bem como as lacunas e 

problemas ainda existentes no projeto, em especial, as relacionadas à 

formação de professores para trabalhar o ensino médio integrado à educação 

profissional. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 129 
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Referência: 
DI PIERRO, M. C. A educação de Jovens e adultos no Plano Nacional de 
Educação: avaliação, desafios e perspectivas. Educação & Sociedade, v31, 
n112, 2010. 
 

 
Resumo da autora: 
O artigo contextualiza e avalia os resultados do Plano Nacional de Educação 
(PNE) 2001-2010, evidenciando que as metas para a educação de jovens e 
adultos (EJA) não serão alcançadas. Analisa a abordagem conferida à EJA 
nos documentos preparatório 
e final da Conferência Nacional de Educação (CONAE) e indica desafios 
prioritários desse campo educativo a serem enfrentados pelo novo PNE 2011-
2020 nos âmbitos das concepções político-pedagógicas, do financiamento, da 
formação e profissionalização 
dos educadores e do regime de colaboração entre as esferas de governo. 
 
Palavras-chave: 
Educação de jovens e adultos, planejamento educacional, políticas 
educacionais. 
 

 

Nossos comentários: 

 Apresenta reflexões sobre os planos nacionais na área de educação, 

tendo como base análises sociais e históricas de movimentos políticos, 

pesquisas e documentos, e buscando apresentar um diagnóstico da situação 

atual da EJA e uma visão de desafios futuros. Destaca que o período 

selecionado para a pesquisa foi marcado por controvérsias a respeito da 

importância dessa modalidade de ensino na agenda de políticas educacionais 

e que ainda existem muitos problemas a serem solucionados para se atingirem 

as metas propostas pelo PNE, dentre eles, a falta de formação adequada dos 

professores. Para melhoria dessa condição, são indicadas a ampliação do 

financiamento destinado à EJA e a busca pela reversão da atual situação de 

despreparo e desvalorização do educador que a ela se dedica.  

 

 

Grupo 2 – No de referência: 130 

 
Referência: 
RUMMERT, S. M., e ALVES, N. Jovens e adultos trabalhadores pouco 
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escolarizados no Brasil e em Portugal: alvos da mesma lógica de 
conformidade. Revista Brasileira de Educação ANPED, v15, n45, 2010. 
 

 
Resumo das autoras: 
Não apresenta. 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 
 

 

Nossos comentários: 

 Nesse estudo são apresentadas reflexões provenientes de pesquisa 

sobre as convergências e diferenças da EJA no Brasil e em Portugal. Dentre as 

convergências, a verificação do caráter marginal atribuído à educação de 

jovens e adultos da classe trabalhadora e as altas taxas de analfabetismo. Em 

seguida, são analisadas as características do PROEJA e do PROJOVEM no 

Brasil e do Programa Novas Oportunidades (PNO) em Portugal. Conclui que 

tanto o PNO quanto o PROEJA constituem parte de ampla estratégia de 

engenharia social que visa incorporar um contingente populacional que 

necessita de condições para inserir-se no processo educacional e manter-se 

nele. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 131 

 
Referência: 
TARTUCE, G. L. B. P. Balanço da produção de conhecimentos sobre 
educação não escolar de adultos: PLANFOR e educação do trabalhador, 
1999-2006. Revista e-Curriculum (PUC-SP), v5, n1, 2009. 
 

 
Resumo da autora: 
Este artigo faz uma análise de dezesseis trabalhos (sete teses de doutorado e 
nove dissertações de mestrado) referentes ao PLANFOR – Plano Nacional de 
Educação Profissional –, produzidos entre 1999 e 2006. O objetivo foi realizar 
uma revisão bibliográfica comentada, destacando os principais temas, 
questões propostas e resultados encontrados pelas pesquisas, especialmente 
no que se refere à dimensão educacional. Nas produções analisadas, esta é 
vista a partir da duração e dos conteúdos dos cursos, não se considerando o 
sujeito que passou pelas ações de (re)qualificação profissional. A grande 
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crítica dos trabalhos repousa no fato de não haver articulação entre o 
PLANFOR o sistema regular de ensino. Com esse olhar, não há diálogo com a 
literatura sobre educação popular e/ou não-escolar, e também não se discute 
as conseqüências desse tipo de educação em outros espaços que não o do 
mercado de trabalho. 
 
Palavras chave: 
Planfor, requalificação profissional, educação profissional. 
 

 

Nossos comentários: 

 O estudo destaca que as pesquisas analisadas enfatizaram, com relação 

às políticas educacionais, de uma forma geral, a dualidade presente no sistema 

educacional brasileiro, isto é, uma educação profissional direcionada para as 

classes populares e uma educação propedêutica para as elites.  

Dentre os dados analisados, a verificação de que o PLANFOR foi 

utilizado como instrumento de execução desse sistema nacional que visa 

implementar políticas para o mercado de trabalho, não apenas para enfrentar o 

desemprego, mas também como estratégia ideológica de acomodação social, 

buscando manter a ordem e a estabilização dos padrões vigentes.  

  

 

Grupo 2 – No de referência: 132 

 
Referência: 
HOTZ, K. G. A política educacional do PROEJA e o atendimento das 
demandas econômicas e sociais. Trabalho & Educação, v19, n1, 2010. 
 

 
Resumo da autora: 
Este artigo trata do PROEJA – Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos – na sua condição de política social, evidenciando suas funções de 
acordo com o explicitado em seu Documento Base Nacional para o Nível 
Médio. Pretendemos demonstrar as relações que o programa estabelece com 
as políticas propostas pelos organismos internacionais e pelo Estado Brasileiro 
de forma a permitir uma reflexão acerca das expectativas do PROEJA e em 
relação aos limites e as possibilidades do mesmo se efetivar realizando as 
funções proclamadas em seu Documento Base, principalmente no que se 
refere ao atendimento das necessidades do público jovem-adulto trabalhador 
ao qual se destina. 
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Palavras-chave: 
PROEJA; Estado; Organismos Internacionais; Trabalhadores. 
 

 

Nossos comentários: 

 Considera o PROEJA como parte de políticas sociais que visam ao 

atendimento a grupos socialmente excluídos, buscando reparar falhas 

educacionais cometidas pelo Estado em momentos anteriores, realizando, 

dessa forma, a função reparadora da EJA. Analisa em seguida as lacunas, os 

limites, os problemas e os resultados esperados do programa, destacando que 

se a formação oferecida aos jovens e adultos trabalhadores for efetivada, 

integrando a educação básica com a profissional, será possível ampliar as 

esses alunos os conhecimentos sobre a sua realidade social e econômica, 

assim como a compreensão da necessidade de mudanças na sociedade. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 133 

 
Referência: 
BAQUERO, R. V. A., e FISHER, M. C. B. A educação de jovens e adultos no 
Brasil: um campo político pedagógico em disputa. Educação UNISINOS, v5, 
n9, 2004. 
 

 
Resumo das autoras: 
O artigo problematiza os caminhos instituintes e instituídos no campo da 
Educação de Jovens e Adultos no Brasil, focalizando modelos populares e 
escolares neste campo. Reflete a respeito das tensões e complementaridades 
entre os processos formativos propostos pelos dois modelos. 
 
Palavras-chave: 
Educação de jovens e adultos, modelos escolares, modelos populares. 
 

 

Nossos comentários: 

 Apresenta reflexões a respeito das diferenças e convergências entre 

educação popular e EJA, destacando as iniciativas da sociedade civil no 

modelo popular e as iniciativas do Estado na EJA. Revela diferenças 
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conceituais e operacionais entre elas, seus modelos pedagógicos e seus 

currículos escolares. 

 

 

Grupo 2 – No de referência: 134 

 
Referência: 
RODRIGUEZ, L. M. Educação de jovens e adultos na América Latina: políticas 
de melhoria ou de transformação; reflexões com vistas à VI CONFINTEA. 
Revista Brasileira de Educação ANPED, v14, n41, 2009. 
 

 
Resumo da autora: 
Não apresenta. 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 
 

 

Nossos comentários: 

 O estudo apresenta análises sobre a educação de jovens e adultos, com 

vistas à CONFINTEA, destacando que no continente americano há certo 

consenso em relação à educação como um direito, em oposição à ideia de 

“serviço”. Entretanto, ainda persistem grandes dificuldades para garanti-la. 

Ressalta que alcançar a igualdade social, política e econômica requer 

reconhecer o outro como igual para as possibilidades inscritas no presente. 

Destaca ainda que as pesquisas em EJA ainda necessitam de maior amplitude, 

apoio e espaço para que sejam debatidas, daí a importância de espaços como 

a CONFINTEA. 

 

  

Grupo 2 – No de referência: 135 

 
Referência: 
HADDAD, S. A participação da sociedade civil brasileira na educação de 
jovens e adultos e na CONFINTEA VI. Revista Brasileira de Educação 
ANPED, v14, n41, 2009. 
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Resumo do autor: 
Não apresenta. 
 
Palavras chave: 
Não apresenta. 
 

 

Nossos comentários: 

 O estudo inicia apresentando análises políticas, históricas e sociais 

sobre a participação da sociedade civil no campo da educação de jovens e 

adultos no Brasil. Compara ações políticas desenvolvidas nos governos de 

Fernando H. Cardoso e Lula. Apresenta características e propósitos da 

CONFINTEA, destacando seu espaço de articulação que acaba por influenciar 

as mobilizações sociais. Conclui analisando a dura realidade do quadro atual 

da EJA no Brasil, assim como os desafios a serem enfrentados para que haja 

melhoria na qualidade de ensino dessa modalidade e plena garantia dos 

direitos sociais de cidadania de seus estudantes.  
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CAPÍTULO 4 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 Neste capítulo, apresentamos considerações a respeito da análise dos 

artigos, e algumas respostas obtidas para as questões de nossa pesquisa. 

Apresentamos também verificações a respeito de como os temas que 

destacamos para a elaboração de nosso Estado da Arte da EJA foram e estão 

sendo pesquisados, quais as principais metodologias utilizadas, quais os 

referenciais teóricos que mais se sobressaíram, etc. Destacamos que, 

propositadamente algumas considerações comentadas no capítulo anterior 

foram aqui reapresentadas com o intuito de reiterar nossa busca por uma 

ampla visão dos temas. Em conjunto a essas análises, são destacadas 

algumas considerações e recomendações para que o processo pedagógico na 

área de matemática da EJA torne-se ainda mais direcionado às especificidades 

e objetivos do alunado dessa modalidade de ensino, assim como indicações de 

questões a serem respondidas por novas pesquisas. 

 

 

 

4.1 ANÁLISES CONCLUSIVAS GERAIS  

 

 

“Já fui cego muito tempo, sabia andar, mas não sabia ler,... ia na 
cidade e não sabia pegar o bonde,... se não perguntasse alguma 
pessoa pegava o bonde errado.” (depoimento do Sr. João, 73 
anos; in SOARES e VENÂNCIO, 2007).  

 

 

Iniciamos esta pesquisa apresentando fragmentos 

históricos/políticos/sociais que moldaram os caminhos diversos pelos quais 
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passaram, e ainda passam, os alunos da EJA. Analisamos no capítulo 1 em 

especial, mas também nos demais, que em sua grande maioria são alunos que 

necessitam de atenção direcionada, que lhes abra possibilidades de serem 

incluídos no processo educacional, e lhes permita nele permanecer, dando 

continuidade aos estudos, indo além da educação básica. Nessa perspectiva, 

destacamos a importância para o reconhecimento da indissociabilidade de três 

dimensões desse alunado no desenvolvimento do seu processo educacional: a 

individual, a profissional e a social. 

Analisamos também as peculiaridades relacionadas a esses alunos, tais 

como um maior comprometimento com sua aprendizagem, visto que procuram, 

por vontade própria, ou por pressões externas, a aprendizagem escolar 

oferecida pelas instituições de ensino. Dessa forma, quase sempre apresentam 

maiores necessidades de conhecer os motivos pelos quais devem aprender 

este ou aquele conteúdo, inclusive os relacionados à matemática, área que, 

muitas vezes, gera receios nesses aprendentes que, ao mesmo tempo, são 

capazes de fazer resolver problemas diversos em seu cotidiano envolvendo 

quantificações e cálculos.  

 Consideramos esta como uma das questões pedagógicas mais 

instigantes e desafiadoras no processo de ensino e aprendizagem da 

matemática, o reconhecimento e valorização dos diferentes procedimentos de 

resolução que esse aprendente foi desenvolvendo ao longo de sua vida e as 

possíveis formas de criar elos que relacionem essa matemática “cotidiana” com 

a aprendizagem das representações numéricas, com os algoritmos e com as 

formalidades matemáticas trabalhadas na escola.   

 Para o desenvolvimento de um processo educativo mais eficaz em 

matemática, analisamos que diversos documentos e estudos recomendam 

para a EJA a adoção de uma maior flexibilização, por parte do professor, na 

exigência de padronização na expressão dos procedimentos matemáticos. Ao 

mesmo tempo, é bastante recomendável que esse professor adote como 

postura a atenção investigativa sobre a produção de seus alunos, oral e escrita, 

incentivando-os a relatar seus conhecimentos anteriores e compará-los 

criticamente com os que forem sendo desenvolvidos durante as aulas.  

 O saber matemático foi ressaltado como sendo cada vez mais 

necessário em nossa contemporaneidade, caracterizada pela rápida evolução 
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das tecnologias e meios de comunicação baseados muitas vezes em dados 

quantitativos e espaciais, em suas diferentes representações. Tal evolução 

torna cada vez mais complexa a vida cotidiana e também o mundo do trabalho, 

exigindo que as pessoas assimilem rapidamente um volume cada vez maior de 

informações e resolvam problemas utilizando pensamentos mais elaborados.  

 Diante dessas percepções, concluímos que o simples domínio da 

contagem e de técnicas de cálculo não têm sido mais suficientes para suprir 

todas essas competências relacionadas às crescentes exigências culturais, 

econômicas e sociais do mundo moderno. E também que o processo educativo 

em EJA na área de matemática não deve estar mais calcado em antigas ideias 

relacionadas à memorização, ou ainda à acumulação linear do saber, 

comparadas à “construção de paredes de tijolos”, em que há rígidas 

hierarquias tomadas como base em um caminho pedagógico organizado do 

mais fácil para o mais complexo. 

 Ao moldarmos uma metodologia educacional diferenciada para a EJA, 

tendo por base as recomendações dos diferentes documentos e estudos da 

área, é importante adotarmos a concepção de que o jovem e o adulto 

reestruturam seus conhecimentos por meio das atividades que lhes são 

propostas (BRASIL, 2002a) e que, por isso, torna-se imprescindível que os 

erros matemáticos dos alunos passem a ser interpretados como manifestações 

desse processo de reestruturação, e não mais como fracassos ou deficiências 

pessoais.  

 Nessa metodologia deve haver espaço para o diálogo como meio 

organizador do pensamento e atividades que estimulem a iniciativa pessoal, o 

trabalho coletivo, a autonomia e a criatividade do aluno, destacando de forma 

equilibrada procedimentos relativos ao pensamento geométrico, algébrico, 

numérico e ao raciocínio probabilístico e estatístico. Para que isso ocorra, 

encontramos indicações do uso de resolução de problemas, novas tecnologias 

(computador, internet, etc.), análise crítica da história da matemática, jogos, 

leituras de textos diversos (jornais, bulas de remédios, propagandas, etc.), 

destacando os conhecimentos matemáticos nesses recursos, mas, ao mesmo 

tempo, e sempre que possível, apresentando-os de forma interdisciplinar e 

dialógica com as demais áreas de conhecimento. 
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 As sugestões encontradas para o desenvolvimento dessas atividades 

focaram muitas vezes a adoção de “atividades sequenciais” e “projetos de 

trabalho” (BRASIL, 2022(2), p.64) como bons recursos para o desenvolvimento 

de propostas que relacionem a matemática ao cotidiano do aluno e também a 

outras disciplinas, facilitando que sejam feitas conexões entre conhecimentos 

diversos, e que seja posto em prática uma organização curricular em rede, em 

contraposição à organização linear, e a avaliação de todo esse processo 

entendida como parte fundamental de construção e reestruturação do 

conhecimento do aluno e orientadora das próprias práticas pedagógicas do 

professor. 

 Entretanto, mesmo em meio a tantas análises e recomendações, ainda é 

perceptível o pouco conhecimento demonstrado nas pesquisas sobre o 

processo cognitivo desses jovens e adultos na área de matemática. E, por isso, 

cresce a lista, já imensa, de questionamento que todos os dias se fazem os 

professores e outros profissionais ligados à EJA, diante de realidades tão 

singulares apresentadas pelos seus alunos. Consideramos que a pouca 

quantidade de pesquisas direcionadas a entender tais problematizações é fruto 

da pouca atratividade que o tema exerce sobre os pesquisadores da área de 

Educação Matemática. 

No intuito de contribuir para o encontro de algumas dessas respostas, e 

ressaltar a importância de estudos nessa área, desenvolvemos nossa 

pesquisa, apresentando análises de artigos publicados em periódicos 

constantes na listagem Qualis do MEC, na área de Ensino de Ciências e 

Matemática, no período de 2000 a 2010. 

Nossa ideia básica é que, dessa forma, conseguimos ter contato com 

uma ampla fonte de dados a respeito do andamento e das conclusões das 

pesquisas desenvolvidas em Educação Matemática. E verificamos que temos à 

frente um longo caminho ainda a ser trilhado: o de aprofundar os 

conhecimentos sobre as possíveis contribuições dessa área sobre a vida 

cultural/social do aprendente e as melhores formas de fazê-la.  

De uma contagem inicial de 15.828 artigos, chegamos à seleção de 135, 

que foram divididos em dois grupos: 1) artigos que apresentam análises com 

intersecção entre EJA e Educação Matemática (37 artigos) e 2) artigos da área 

de Educação que focam a EJA (98 artigos). Os artigos de cada um desses 
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grupos foram subdivididos em quatro temas de estudo: Formação/Atuação do 

Professor/Alfabetizador (total de 37 artigos), Práticas pedagógicas na EJA (total 

de 46 artigos), Currículo da EJA (total de 19 artigos) e Avaliação da EJA (total 

de 33 artigos). 

A quase totalidade das pesquisas, quando apresentaram a classificação 

efetuada pelos próprios autores, foram classificadas como qualitativas, mas por 

diversas vezes, recorreram também a dados quantitativos provenientes de 

outras pesquisas como suporte para justificativas relacionadas aos temas de 

análise. Uma quantidade considerável de produções apresentou-se como 

relatos de experiência, e as produções que apresentaram descrições sobre a 

metodologia adotada na pesquisa citaram, dentre outras: análises de 

documentos e de outras obras diversas, análise de entrevistas,  análise de 

respostas a questionários, análises de gravações de vídeogravações, 

elaboração de grupo de estudo e debate, implementação de oficinas de 

trabalhos pedagógicos, análise observacional participativa e/ou exploratória de 

atividades (desenvolvidas por alunos, professores, coordenadores, etc.), 

análise de registros de pesquisa de campo, análises de portfolios e  análises 

etnográficas. 

 Uma grande quantidade das produções fez uso de apresentação de 

episódios da história da EJA no Brasil e em outros países, na intenção, muitas 

vezes declarada, de proporcionar ao leitor uma introdução, ou aprofundamento, 

aos temas em análise, e dessa forma inteirá-lo de quais foram as possíveis 

conjecturas sociais, políticas e culturais que determinaram os quadros atuais 

em educação direcionada a jovens e adultos. 

Com relação aos referenciais teóricos utilizados nas pesquisas, 

destacamos a ocorrência de um vasto e algumas vezes disperso universo de 

ideias e diálogos promovidos entre autores das mais diferentes áreas: 

educação matemática, educação, psicologia, filosofia, sociologia, etc. 

Entretanto, destacou-se a grande recorrência aos estudos desenvolvidos pelo 

educador Paulo Freire, ocorrida em todos os quatro temas, e nos dois Grupos 

de artigos. 

Sob um olhar geral das produções analisadas, merece destaque a 

constatação da feminilização da pesquisa em EJA, pois de 226 

autores/pesquisadores, cerca de 79% (179) foram compostas de mulheres. 
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Tendo por base as instituições aos quais os autores/pesquisadores 

apresentaram indicações do local onde a pesquisa foi desenvolvida, 

contabilizamos que do total (N=226) de autores/pesquisadores, cerca de 92% 

(208) estavam ligados a instituições de nível superior e/ou pós graduação, 

apenas 8 ligados a instituições de nível fundamental e/ou médio,  7 a ONG’s e 

3 não declarados.  

Sobre a distribuição geográfica dessas instituições, destacamos a 

ocorrência de autores/pesquisadores que indicaram ligação com universidades 

situadas fora do Brasil (Argentina, Chile, Espanha, EUA, Hungria, México, 

Portugal e Romênia). Ao analisarmos os que indicaram ligação com instituições 

brasileiras, verificamos acentuado destaque para as das regiões Sudeste e Sul 

do Brasil. 

Com relação à distribuição da produção entre instituições públicas e 

privadas, houve a predominância de pesquisas provenientes de instituições 

públicas, sendo 80% (N=66) no tema Formação, 74% (N=61) no tema Práticas, 

70% no tema Avaliação (N=27) e 77% no tema Currículos (N=30).  

 

Apresentamos então, em seguida, em caráter de conclusão deste 

estudo, destaques das análises provenientes das leituras dos artigos, 

separadas por temas, elencando alguns resultados, lacunas e pontos de 

convergências e divergências percebidos nas pesquisas analisadas em 

Educação e Educação Matemática voltada para a EJA. Destacamos, porém, 

que, ao final de todas as leituras dos tópicos destacados, provavelmente será 

ressaltada ao leitor a percepção do caráter muitas vezes inconcluso de 

diversos pontos apresentados nas pesquisas e do quanto ainda estamos 

distantes do encontro de algumas respostas.  

Importante destacarmos também que nas seções que se seguem (4.2, 

4.3 e 4.4) todas as referências destacadas se relacionam apenas aos artigos 

destacados para nossa análise de dados, cujas referências bibliográficas são 

encontradas nos fichamentos apresentados no capítulo 3 deste estudo e 

também no Apêndice I. 
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4.2 ALGUMAS CONCLUSÕES DECORRENTES DO 

LEVANTAMENTO DO TEMA: FORMAÇÃO/ATUAÇÃO DO 

PROFESSOR/ALFABETIZADOR DA EJA 

 

1) A maioria dos trabalhos analisados são estudos de caso ou relatos de 

experiências/práticas/projetos de formação (inicial e/ou continuada) de 

professores (e/ou alfabetizadores) de objetivos restritos, referidos a uma ou a 

poucas unidades escolares, ou a um espaço amostral reduzido de participantes 

de um curso, ou ainda a programas municipais ou estaduais específicos. 

Consideramos que, devido a essas características, elas tornam-se 

investigações com baixo grau de generalização. 

 

2) Houve predominância maciça de mulheres (57 do total de 71) como 

pesquisadoras desse tema, embora tal característica não tenha apresentado 

como reflexo amplas discussões sobre questões relacionadas a gênero. 

 

3) As análises convergiram para a verificação de que a atuação do professor 

na EJA abre poucos espaços para o diálogo, apresentando muitas vezes o que 

foi denominado de pseudodiálogo, em que perguntas são direcionadas aos 

estudantes, porém respondidas pelo próprio professor. 

 

4) Ampla defesa de uma formação que seja específica para o professor que 

atua em EJA, proporcionando espaço para que esse profissional reflita e possa 

debater a respeito de suas práticas, de sua bagagem teórica, das 

especificidades da modalidade, etc. Para essa defesa muitas vezes foi 

destacado o entendimento de que o término da graduação deve ser entendido 

apenas como  mais uma etapa que comporá uma formação que não cessará, 

ou seja, a formação inicial e a formação continuada se apresentarão de forma 

mais do que complementares; serão indissociáveis. 

 

5) Verificação de que existem ainda preconceitos que permeiam a 

formação/atuação do professor na EJA, tais como a desvalorização sobre o 

trabalho desse profissional, devido muitas vezes ao fato de lidarem diretamente 
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com alunos desfavorecidos (FREITAS, 2007). Há ainda a percepção de que 

pela EJA ser bastante marcada pela filantropia, ou por docentes leigos, leva ao 

entendimento errôneo de que essa é uma escolarização/atuação menor, que 

poderia ser simplificada, e o profissional que nela atua não precisaria de 

formação específica. Consideramos que tais preconceitos podem ser causa e 

às vezes também efeito dos poucos espaços ofertados aos cursos de formação 

dessa área, dentre outros motivos. 

 

6) O perfil dos alunos dos cursos de licenciatura está cada vez mais próximo do 

perfil dos alunos da EJA, ou seja, indivíduos pertencentes às camadas mais 

populares, com origem na classe de trabalhadores assalariados ou que se 

mantém por meio de arranjos próprios (GRUNENNVALDT, BARBOSA, 

JUNIOR, GRUNENNVALDT e MORAES, 2010). Percepções idênticas foram 

destacadas com relação aos professores já atuantes na EJA, participantes de 

cursos de formação continuada (ALVARENGA, 2008). Tais constatações 

indicam aproximações das realidades vivenciadas entre o docente e o seu 

aluno, inclusive no que se refere a dificuldades financeiras e ao desejo de 

melhorar sua condição social/cultural. Entretanto, essa situação não 

necessariamente contribui para que esses docentes se identifiquem com os 

seus alunos/trabalhadores.  

 

7) Necessidade de maior oferta de espaços acadêmicos formativos para o 

professor da EJA dentro das universidades, onde se busque a promoção de 

uma estreita relação entre a teoria e a prática (MORAES, CHRISTOFOLI, 

VITÓRIA, LOCH e HUERGA, 2007; SOARES, 2008).  

 

8) Indicações de que os cursos formativos de professores da área de 

matemática deveriam referenciar-se nas ideias propagadas por Freire 

(educação libertadora) e D´Ambrosio (etnomatemática). 

 

9) Indicações de que a formação de grupos colaborativos de investigação pode 

proporcionar bons resultados na autoformação do professor de matemática, por 

constituir-se em espaços dialógicos e de intercâmbios de experiências. 
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10) Em cursos promovidos para reflexões sobre as teorias e práticas que 

envolvem a formação/atuação do professor de matemática da EJA, foram 

relatados por estes profissionais o grande receio de não conseguirem cumprir 

em suas turmas o programa previamente elaborado (KESSLER, 2006). Essa 

postura configurou-se como um compromisso maior com a ideia de “vencer” a 

listagem de conteúdos do que com a aprendizagem de seus alunos. 

 

11) Na formação continuada, devem ser destacadas possibilidades de 

trabalhos pedagógicos voltados especificamente para os alunos de EJA. Essas 

atividades devem buscar romper a linearidade do programa e privilegiar o 

desenvolvimento de situações problema, respeitando e valorizando as 

experiências e o ritmo de aprendizado dos jovens e adultos. 

 

12) Nessa formação continuada, deve também haver espaço para os recentes 

resultados das pesquisas de Educação matemática, tais como a verificação de 

que a utilização da história da matemática pode humanizar os conhecimentos a 

serem desenvolvidos e auxiliar no resgate às identidades culturais aos quais 

pertencem os alunos. Além disso, o uso desses recursos pedagógico facilita a 

interdisciplinaridade e a ligação com o cotidiano dos estudantes. 

 

13) De uma forma geral, pouco foi encontrado nas pesquisas que analisasse 

uma formação que poderíamos considerar como mais específica do professor 

de matemática para a EJA, o que pode ser interpretado como sintoma de um 

campo ainda em constituição, mas ao mesmo tempo pode ser entendido como 

a baixa valorização que essa modalidade de ensino tem recebido nos meios 

acadêmicos. 

 

14) Constatação de que embora tenha solidificado no ensino da matemática a 

ideia de que o concreto e o abstrato se caracterizam como instâncias 

dissociadas, é importante considerarmos justamente o contrário, como 

dimensões intrinsicamente relacionadas e que constituem a mediação para a 

construção dos conhecimentos matemáticos de jovens e adultos (GIROTTO, 

MIGUEL e MILLER, 2004). 
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 15) Ao pensarmos sobre a formação de educadores de jovens e adultos, não 

podemos nos esquecer das questões políticas que envolvem direta e 

indiretamente esse tipo de educação (ROSA e PRADO, 2008). 

 

16) Diversas produções apresentaram ampla defesa de uma formação que leve 

o professor de matemática, e de outras áreas, a encarar como sua tarefa 

primordial a construção da cidadania de seu alunado. Entretanto, consideramos 

tão importante quanto essa percepção da função do educador da EJA, a de 

que não pode ser negado a esse aluno o acesso aos códigos, símbolos e 

operações matemáticas, assim como a outros conhecimentos básicos. O que 

não deve significar uma educação cuja utilidade seja a de apenas certificar ou 

preparar o aluno para o trabalho, mas sim uma conquista de direitos, inclusive 

ao conhecimento.  

 

17) A formação continuada deve servir ao professor para buscar formas de 

combater a baixa autoestima dos alunos de EJA, que, em geral, nas aulas de 

matemática mostra-se mais acentuada, por não conseguirem responder aos 

problemas propostos nessas aulas (MELO e PASSEGI, 2006). Para reverter 

esse quadro, é importante atitudes como a aceitação de que o educando cria 

seus próprios procedimentos de cálculos, e que os erros fazem parte da 

construção do conhecimento. 

 

 18) O trabalho pedagógico desenvolvido com adultos requer cuidados 

específicos, para não lhes agravar sentimentos de inferioridade. Nessa 

perspectiva, é importante inicialmente despertar-lhes a autoconfiança por meio 

da graduação das unidades didáticas, sem que haja pressão na rapidez da 

conclusão das atividades, ou seja, a aceitação dos diferentes ritmos desse 

alunado. Dessa forma, o sentimento de triunfo sustentará a vontade de 

conhecer mais (FILHO, 2000; OLIVEIRA, 2001). Estudos indicaram também 

que os adultos necessitam de mais abundante material didático (gráficos, 

desenhos esquemáticos, quadros, etc.), em especial quando estão 

relacionados a assuntos do seu cotidiano. 
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19) De uma forma geral, foi verificado que a vida cotidiana profissional do 

docente da EJA não tem possibilitado sua permanência nos cursos de 

formação continuada, ou mesmo facilitado seus estudos individuais. Por isso 

torna-se primordial que, além da ampliação no oferecimento de cursos 

específicos de formação docente para a EJA, tanto em matemática, quanto nas 

demais áreas de conhecimento, sejam avaliadas as necessárias condições 

(relacionadas ao tempo, à remuneração, etc.) para que esse profissional seja 

estimulado a buscar ampliar seus conhecimentos e melhorar suas concepções 

e práticas pedagógicas. 

 

 

 

4.3 ALGUMAS CONCLUSÕES DECORRENTES DO 

LEVANTAMENTO DO TEMA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA 

EJA 

  

1) Nesse tema uma grande parte das produções se apresentaram como relatos 

de experiências/práticas dos próprios professores/supervisores de objetivos 

muitas vezes bastante restritos, ou ainda como estudos de caso, apresentando 

análises etnográficas seguidas de observações / acompanhamentos / 

intervenções de um reduzido espaço amostral. Consideramos que devido a 

essas características, elas tornam-se investigações com baixo grau de 

generalização. Além disso, em diversos estudos, as conclusões e validações 

dos dados não puderam ser analisadas de forma adequada pela perceptível 

omissão de alguns importantes detalhes, inclusive os relativos aos problemas 

ocorridos durante a implementação das atividades, pois muitas vezes houve 

espaço nos textos apenas para os bons resultados colhidos. Essas opções 

realizadas em diversas pesquisas geram uma certa falta de confiabilidade 

sobre algumas conclusões que podem ser fruto apenas de fatos espontâneos 

ocorridos em ambientes reais, porém reduzidos. 

 

2) Tal como verificado no tema anterior, neste também houve a predominância 

de mulheres (64 do total de 80) como pesquisadoras/autoras. 
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3) Dentre os referenciais teóricos adotados pelos pesquisadores ao analisarem 

as práticas pedagógicas, foi dado um significativo destaque ao pensamento 

freireano (Nos dois Grupos de artigos, 1 e 2), seja de incorporação, seja de 

crítica. Nos artigos pertencentes ao Grupo 1 houve também a grande utilização 

e defesa da etnomatemática  como pressuposto teórico para o reconhecimento 

das diferentes práticas matemáticas apresentadas pelos alunos da EJA, que 

em uma dimensão mais politizada, possibilitaria tornar visível, e mais 

valorizados, os diferentes saberes culturais 

 

4) As análises convergiram para a verificação do uso ainda predominante nas 

aulas de matemática de estratégias de ensino e aprendizagem quase que 

exclusivamente de exposição oral dos conteúdos, seguido de resolução de 

problemas e outros exercícios como forma de aplicação de técnicas 

anteriormente apresentadas e quase sempre no formato de atividades 

individuais, ou seja, com espaço quase nulo ao diálogo entre aluno professor e 

entre aluno-aluno (FADANNI E KAIBER, 2005). 

 

5) Diversos estudos ressaltaram a necessidade de articulação entre as práticas 

pedagógicas e o político como forma de aproximar o cotidiano da escola e 

desenvolver essas práticas como interventoras das realidades dos alunos. 

Dessa forma será possibilitada a estes estudantes a análise crítica de suas 

experiências e a percepção de possibilidades de melhoria.  

 

6) Destaque para os riscos de assumirmos a educação matemática como 

forma de favorecer a formação do aluno para a disputa de melhores vagas no 

mercado de trabalho em contraposição à ideia de que essa educação deve 

visar especialmente à construção de relações mais solidárias envolvidas em 

projetos coletivos de melhorias de condições sociais (SCHRIBER, 2009). 

 

7) Os trabalhos convergiram para a defesa da preocupação com a autoestima 

do aluno de EJA, em especial nas aulas de matemática, pois, de forma quase 

proporcional, o aumento da autoestima exerce influência sobre o 

processamento cognitivo dos conhecimentos matemáticos. Muitos dos alunos 
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de EJA se consideram incapazes ou fracos, introjetando a concepção do 

fracasso quase inevitável, devido a essas carências (FONSECA, 2001; 

CALIATTO e MATINELLI, 2009). 

 

8) No desenvolvimento das atividades em matemática e de outras áreas, foi 

ressaltada a importância de o professor considerar e buscar entender os erros 

dos alunos, e tomá-los como parte da construção do conhecimento desse 

aprendente (CARVALHO, 2001; ARAÚJO, PAVANELO e ANDRADE, 2007; 

ARAÚJO e SANTOS, 2009; RAMOS e FLORES, 2010).  

 

9) Indicação de que não foi encontrada relação positiva entre o nível de 

escolaridade e o desempenho em matemática de alunos da EJA, mas sim 

entre o nível de escolaridade e a experiência de vida e profissional desses 

indivíduos (ARAÚJO, PAVANELO e ANDRADE, 2007), o que significa que 

aqueles que se utilizam mais da matemática em sua rotina diária, apresentam 

melhor desempenho nas aulas dessa área, menor receio de errar e maior 

disposição em aprender. 

 

10) Em quase a totalidade das produções, encontramos a defesa de que as 

atividades pedagógicas devem aproveitar as vivências dos estudantes, assim 

como trabalhar essas atividades em matemática de forma interdisciplinar, 

buscando sempre apresentar as relações entre a teoria e prática, entre o que o 

aluno está estudando e o seu cotidiano. A ênfase dada ao trabalho com 

fórmulas matemáticas e outros aspectos numéricos marcadamente mecânicos 

leva o aluno a dificuldades de construir as ideias e conceitos matemáticos. 

 

11) Alguns estudos apontaram que em matemática os alunos de EJA muitas 

vezes recorrem ao método de tentativa e erro para resolução de problemas 

propostos, mesmo quando já lhes foram apresentados algoritmos resolutivos 

(VIZOLLI, 2004; FARIA, GOMES e FONSECA, 2010). Além disso, não 

costumam valorizar o desenvolvimento do cálculo, mas, em especial, a solução 

dele (CARVALHO, 2001). 
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12) Dentre os motivos relacionados ao problema de falta de compreensão dos 

enunciados em matemática, destacou-se a dificuldade de se pensar de forma 

prática como resolver os problemas e as operações envolvidas, o que estaria 

ligado a deficiências no seu processo de letramento e pouco vocabulário 

(FONSECA, 2001; FANTINATO, 2004; ARAÚJO, PAVANELO e ANDRADE, 

2007).  

 

13) A aquisição de práticas de leitura e cálculo é caracterizada pela sua 

incompletude e deve acontecer ao longo de toda a vida do aprendente 

(FASHED, 2004; VIZOLLI, 2004; BARRETO, 2009; EBERT, 2009; FARIA, 

GOMES e FONSECA, 2010).  

 

14) Estudos denunciaram a pouca existência de pesquisas que apresentem 

análises sobre práticas educacionais direcionadas para as singularidades do 

aluno de EJA, que sejam práticas emancipatórias que promovam o resgate da 

autoestima (COURELA e CÉSAR, 2007; TRAVERSINI, 2009, MACIEL, 2010) e 

que não sejam apenas adaptações de atividades desenvolvidas para a 

educação infantil (LORENZO, 2005; CAMARGO e MARTINELLI, 2006; LAFIN, 

2007; ALBUQUERQUE e FERREIRA, 2008; CAMPELO, 2009). 

 

15) Houve a defesa bastante veemente do caráter político que deve envolver 

as práticas pedagógicas em EJA, chegando em alguns casos à defesa de que 

não há democracia sem letramento/numeramento  (BEISEGEL, 2003; PAINI, 

GREGO, AZEVEDO, VALINO, GAZOLA, 2005, LOUREIRO, 2008). 

 

16) Em algumas das pesquisas analisadas são destacadas as contradições 

sobre o papel dos conhecimentos matemáticos no trabalho, denunciando a 

distância existente entre as formas de registros e cálculos desenvolvidos na 

escola e no cotidiano profissional do aluno da EJA. 

 

17) Com relação ao aluno, um grande número de estudos apontou um dilema 

que a EJA carrega consigo: o de levantar grandes expectativas relacionadas às 

mudanças que o aluno espera que ocorra em sua vida, em especial as 
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relacionadas ao seu trabalho e a constatação frustrante de que isso não 

depende apenas da escola.  

 

18) Dentre os temores dos alunos de EJA destacados nos estudos, a de que 

nessa modalidade de ensino existe pouca preocupação por parte dos 

professores/supervisores para a continuidade dos estudos, em especial para a 

preparação de concursos vestibulares e/ou o ingresso em cursos de graduação 

(GOMES e CARNIELLI, 2003). 

 

19) Defesa do uso de atividades lúdicas direcionadas à EJA como facilitadoras 

do processo de ensino e aprendizagem da matemática e de outras áreas 

(LEITE, SILVA e VAZ, 2005; MENDONÇA, 2010). Essas atividades podem 

envolver jogos, receitas de comidas, operações financeiras em feiras, etc. O 

entendimento apresentado é o de que nessas atividades o aluno tona-se 

sujeito ativo do conhecimento. 

 

20) Destaque para a importância de que as práticas educativas desenvolvidas 

na EJA envolvam a aquisição do domínio de habilidades relacionadas ao uso 

de novas tecnologias (AMESCUA, HERNANDEZ, PEREZ e RODRIGUEZ, 

2006; TOMASINI, 2006; NUNES, NETO, SILVA, ANDRADE e FERNANDES, 

2010; PACHECO e GIRAFFA, 2010). Dentre essas tecnologias, destacamos a 

calculadora, o computador e a internet. Entretanto, os trabalhos ressaltam que 

as tecnologias devem ser entendidas como um meio e não como finalidade de 

estudo. 

 

21) Estudos denunciaram que pouco se tem estudado a respeito das práticas 

pedagógicas desenvolvidas na EJA dentro dos ambientes prisionais 

(PORTUGUES, 2001; BLAZICH, 2007). Esses são ambientes bastante 

complexos e hostis, por isso a grande importância à reflexão e implementação 

de espaços educativos propícios ao desenvolvimento de potencialidades 

humanas para os alunos presos. 
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4.4 ALGUMAS CONCLUSÕES DECORRENTES DO 

LEVANTAMENTO DO TEMA: CURRÍCULO DA EJA 

 

1) A quase totalidade das questões apresentou-se como pesquisas do tipo 

qualitativas, prevalecendo os relatos de experiência e as revisões bibliográficas 

envolvendo reflexões político/históricas sobre a EJA. Vale destacar que 16 das 

19 produções se utilizaram dos recursos da apresentação de fragmentos da 

história envolvendo essa modalidade de ensino como introdução aos pontos 

estudados e com o intuito de situar melhor o leitor a respeito das análises. A 

utilização nas produções de contextualizações históricas apareceu por diversas 

vezes também, como forma de apresentar e justificar contradições e 

paradigmas relacionados às formas de organização curricular que permearam 

e moldaram a EJA nas últimas décadas. 

 

2) Nesse contexto, apresentado no item 1 acima, houve acentuado destaque 

para o período histórico/social em que as ideias freireanas começaram a 

moldar a alfabetização de adultos. Paulo Freire, por sinal, apresentou-se 

novamente como o referencial teórico mais citado (mesmo que indiretamente). 

A matriz da alfabetização conscientizadora/transformadora freireana mostrou 

ser a grande referência a partir da qual diversos pesquisadores incorporaram 

novos aportes. 

 

3) Para diminuir problemas relacionados ao artificialismo apresentado pelos 

currículos escolares e o grande distanciamento deles com a vida cotidiana dos 

estudantes da EJA, por diversas vezes foi indicado nas pesquisas o 

embasamento nos estudos em educação matemática relacionados à 

etnomatemática.  

 

4) Assim como ocorreu nos anteriores, também nesse tema houve um 

predomínio das autoras/pesquisadoras (28 do total de 34) nos estudos 

analisados. Entretanto, diferentemente dos temas anteriores, neste 
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acompanhamos diversas discussões a respeito da questão gênero na EJA, 

mesmo quando este não era o foco do estudo. 

 

5) Um ponto de grande convergência percebido nas produções foi a defesa de 

que em EJA não devemos adotar a prescrição prévia de um currículo, pois, 

dessa forma, estaríamos desconsiderando as especificidades de seus 

estudantes. Sob esse entendimento, não faria sentido pressupor um trajeto 

curricular único e homogeneizante e desconsiderar os diferentes processos e 

progressos de aprendizagem.  

 

6) Destaque para a verificação de que muitas vezes o currículo escolar 

desenvolvido e implementado na EJA apresenta-se bastante fragmentado e 

excessivamente disciplinarista (OLIVEIRA, 2007). As mudanças nesse formato 

são indispensáveis para a promoção da interdisciplinaridade e a promoção de 

diálogos entre as experiências anteriormente produzidas pelos estudantes e os 

conteúdos escolares.  

 

7) Como solução para as problematizações apresentadas no item anterior, a 

sugestão de um desenho em forma de “rede” para o currículo escolar da EJA, 

na qual as informações às quais são submetidos os estudantes só irão 

constituir conhecimento quando se junta a outros “fios” já presentes nas suas 

redes de saberes. No ensino da matemática, por exemplo, o ensino da 

aritmética e da geometria devem partir dos conhecimentos utilizados por esses 

alunos em seus cotidianos (DUARTE, 2004, OLIVEIRA, 2007). 

 

8) Destaque para a defesa de que o currículo escolar na EJA deve estar 

direcionado para o desenvolvimento de competências do aluno e não para 

conteúdos (TOGNI e CARVALHO, 2007). Nessa perspectiva os conteúdos 

disciplinares são concebidos como meios, e não como fins em si mesmos. 

 

9) A proposta básica do currículo na área de matemática em EJA deve 

envolver de forma equilibrada, e em conjunto, seis atividades universais: 

contar, medir, localizar, desenhar, jogar e explicar (KOORO e LOPES, 2007).  

Nos estudos foi ressaltada a importância a respeito de que os conteúdos 
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matemáticos mais essenciais aos jovens e adultos devem ser retomados e 

aprofundados em todas as séries, como forma de proporcionar aos alunos uma 

melhor visão da área e melhor entender suas aplicabilidades. 

 

10) Nos estudos houve a recorrente defesa da elaboração de currículos para a 

EJA que reconheçam o trabalho como importante princípio educativo (COSTA, 

2009; PACHECO e ARANHA, 2010; CIAVATTA e RUMMERT, 2010; 

FERREIRA e OLIVEIRA, 2010; RAMOS, 2010).  

 

11) Convergência para indicação de elaboração de currículos flexíveis de EJA 

integrados às diferentes dimensões da vida do estudante e comprometido 

efetivamente com a superação das desigualdades e injustiças sociais, 

atentando para a impossibilidade de neutralidade que envolve a escolha dos 

conteúdos a serem desenvolvidos em sala de aula (DI PIERRO, JOIA e 

RIBEIRO, 2001; MUENCHEN e AULER, 2007; SÉRGIO, 2008; SÉRIGO, 2008; 

ABREU e VÓVIO, 2010; ALMEIDA e LAUDARES, 2010; CASTRO, MACHADO 

e VIORETTE, 2010; PACHECO e ARANHA, 2010; RAMOS, 2010; CIAVATTA 

e RUMMERT, 2010; RUMMERT, 2010). Em grande parte dos estudos que 

atentaram para essas perspectivas, foram destacas as implicações políticas 

versus pedagógicas que envolvem o currículo na EJA. 

 

12) Diversas propostas de modificações nos currículos escolares da EJA, em 

matemática e em outras áreas, apresentaram-se por demais amplas e vagas, 

como, por exemplo, a defesa que alguns conteúdos formais clássicos devem 

ser substituídos nessa modalidade de ensino por outros que possam melhor 

contribuir para a formação dos estudantes, e que o distanciamento do “saber 

enciclopédico” não deve significar uma minimização ou facilitação de 

conteúdos, mas sim uma adequação consistente de conteúdos vinculados ao 

“mundo da vida”. Entretanto, não encontramos exemplos práticos nos estudos 

que revelassem essa substituição/adequação. 

 

13) Apresentação de proposta de desenvolvimento de atividades pedagógicas 

organizadas em “projetos”, em especial na área de matemática, como 

estratégia de organização dos conhecimentos escolares e possibilidade de 
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integração dos diferentes saberes disciplinares com os saberes e experiências 

anteriores dos alunos (KOORO e LOPES, 2007). Nessa perspectiva, a 

aprendizagem pode ser envolvida em uma lógica construtivista, em que serão 

valorizadas a autonomia, a participação, a reflexão e a interação dos 

estudantes (SILVA, 2007; FRANZOI, HYPOLITO, FISCHER, DEL PINO e 

SANTOS, 2010). 

 

14) O currículo escolar não adequado à EJA foi apontado como uma das 

maiores causas dos altos índices de evasão que acometem essa modalidade 

de ensino (FERREIRA e OLIVEIRA, 2010). 

 

15) É necessário que sejam realizados estudos que atentem para os materiais 

didáticos da EJA que representarão os currículos escolares a serem 

desenvolvidos (FÁVERO, 2007). 

 

16) Destacamos que não foram encontrados estudos que analisassem as 

distâncias, ou diferenças e adaptações, ocorridas entre os currículos escolares 

prescritos da área de matemática e os currículos efetivados nas salas de aula 

da EJA. 

 

 

 

4.5 ALGUMAS CONCLUSÕES DECORRENTES DO 

LEVANTAMENTO DO TEMA: AVALIAÇÃO DA EJA 

 

1) Todos os estudos analisados nesse tema que apresentaram classificação 

indicaram ser uma produção tipo qualitativa. A quase totalidade dos estudos 

apresenta reflexões sobre temas envolvendo análises políticas, históricas e 

sociais sobre a EJA, daí ter sobressaído neles a forma de coleta de dados via 

revisão bibliográfica. Entretanto, é importante destacarmos a grande utilização 

nesses artigos de dados quantitativos provenientes de censos e de processos 

comparativos de avaliação sobre projetos e instituições de ensino desta 

modalidade em localidades diversas, dentro e fora do Brasil. 
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2) Assim como percebido nos outros temas, nesse também houve reduzida 

participação dos homens, pois do total de 41 autores/pesquisadores, 

verificamos que 30 são mulheres. 

 

3) Foram encontrados poucos pontos de análise nesse tema que se 

apresentassem relacionados à avaliação da EJA diretamente na área de 

matemática. Entretanto, por muitas vezes foi destacado nas produções o fato 

de essa área ser considerada pelos professores e alunos como a que 

representa as maiores dificuldades relacionadas ao processo de ensino e 

aprendizagem dessa modalidade de ensino e, por isso, quase sempre torna-se 

um fator de influência sobre a permanência ou evasão do aluno jovem ou 

adulto na escola (RIBEIRO, VÓVIO e MOURA, 2002; INFANTE, 2002). 

 

4) Estudos defenderam a importância de avaliações realizadas periodicamente, 

tanto do tipo internas quanto externas. Avaliação entendida como ferramenta 

imprescindível para definição de dimensões cognitivas, sociais, definição de 

metodologias, custos, etc. (RODRIGUEZ, 2009). Entretanto, ressalta-se que a 

avaliação por si só não garante a eficácia nem mesmo a eficiência do processo 

escolar. 

 

5) Em avaliações direcionadas à verificação do desempenho em matemática 

na EJA, foi verificado que os homens apresentaram melhores desempenhos 

que as mulheres (SOUZA  e FONSECA, 2008). Entretanto, foram ressaltadas 

que as questões que compuseram tais avaliações focaram de forma 

predominante as atividades desenvolvidas por homens em nossa sociedade.  

 

6) pesquisas apontaram para o fato de que os dados quantitativos relacionados 

ao analfabetismo entre mulheres e homens é praticamente o mesmo (DI 

PIERRO, 2008; RIBEIRO e SOARES, 2008). Entretanto, outros estudos 

indicaram uma perceptível aceleração na melhoria dessas taxas entre as 

mulheres (RIBEIRO, VÓVIO e MOURA, 2002).  
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7) Diversos estudos convergiram para a defesa de que o desempenho do aluno 

de EJA em leitura e matemática estão fortemente correlacionados (RIBEIRO e 

SOARES, 2008).  

 

8) Grande parte dos estudos denunciaram que uma grande parcela da 

população brasileira, assim como em outros países, ainda se encontra em 

condição de analfabetismo absoluto. Além disso, ressaltaram o crescente 

contingente de novos analfabetos funcionais (HADDAD, 2009). 

 

9) Convergência para a verificação de que a categoria que melhor define os 

sujeitos da EJA é a exclusão. Descrição geral desse alunado como pertencente 

à classe popular e que quase sempre habita assentamentos urbanos ou rurais 

precários, além de sobreviver de trabalhos pouco qualificados da economia 

informal (FILHO e SALCIDES, 2007; DI PIERRO, 2008; RUMMERT, 2008). 

 

10) Estudos demonstraram que as séries fundamentais da EJA não são 

suficientes para que o estudante alcance níveis apropriados de leitura 

compreensiva de textos e documento e domine os cálculos matemáticos 

elementares (INFANTE, 2002; RIBEIRO, VÓVIO e MOURA, 2002). É 

necessária a ampliação desse tempo, e que a educação tenha o caráter de ser 

permanente. 

 

11) Foi verificada a tendência à municipalização dos projetos relacionados à 

EJA, a segmentação dessa modalidade de ensino e a grande participação da 

sociedade civil se sobrepondo a papéis que deveriam ser exercidos pelo 

Estado (RIBEIRO, VÓVIO e MOURA, 2002; PAIVA, 2006; HADDAD, 2007; 

RUMMERT e VENTURA, 2007; MASCHIO, PRADO e SOUZA, 2009; 

BARREYRO, 2010; DI PIERRO, 2001, 2010; FURTADO e LIMA, 2010; 

RUMMERT e ALVES, 2010). As explicações para esse último fato relacionam-

se ao perceptível afastamento do Estado ocorrido em décadas anteriores, tanto 

no financiamento quanto na oferta da EJA, gerando uma responsabilização da 

sociedade civil sobre essas tarefas, até então entendidas como específicas dos 

governos. 
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12) Tidos por alguns estudos como subordinados à lógica de reorganização do 

capital, as propostas relacionadas à ampliação dos níveis de escolaridade 

envolvidas na EJA têm servido no Brasil basicamente para a qualificação de 

força de trabalho para o exercício de trabalhos simples (RUMMERT e 

VENTURA, 2007; RUMMERT, 2008, PORTELA, 2009; HOTZ, 2010; 

RUMMERT e ALVES, 2010).  

 

 

 
4.6 A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA NA EJA: EM BUSCA DE 

CAMINHOS QUE APONTEM NOVAS SOLUÇÕES 

  

 No imaginário de diversas pessoas, ligadas ou não à educação, a 

matemática na EJA é quase um luxo ao qual o acesso ainda se reveste de 

grandes percalços impeditivos. Afinal, dizem em argumentos mais imediatistas, 

aos alunos dessa modalidade devem ser oferecidas formas de acesso às 

oportunidades de nossa sociedade e formas de desenvolvimento de 

habilidades voltadas para a busca de sua cidadania plena. Entretanto, como 

verificamos em nosso Estado da Arte, ainda pouco se tem analisado que na 

atual sociedade, cada vez mais tecnológica, o acesso ao conhecimento pode 

ser um excelente caminho, primeiramente, para a percepção da sua condição 

nessa sociedade e, posteriormente, para a busca e a exigência de seus direitos 

de cidadão, assim como o reconhecimento dos direitos de seus semelhantes.  

 Em outras palavras, é imprescindível que o discurso pela defesa da 

cidadania do estudante da EJA esteja sempre acompanhado da defesa de que 

a ele não pode ser oferecida uma educação menor, resumida ou aligeirada. Por 

outro lado, entendemos que essa educação não deva ser do tipo enciclopédica 

ou distante da cultura na qual esteja inserido o aluno que traz consigo vivências 

envolvendo a utilização de conhecimentos dessa área, mas, ao mesmo tempo, 

muitas vezes ainda a enxerga como uma das áreas mais inacessíveis. 

Para diminuir os efeitos dessa contradição, tais como os elevados 

índices de evasão, é importante buscarmos respostas para desafiadoras 

questões, dentre elas: Quais seriam então os conhecimentos matemáticos 



305 

 

necessários para o aluno da EJA? Quais as eficientes formas pedagógicas de 

construção dos conhecimentos matemáticos na EJA? 

Consideramos que, ao apresentarmos os resultados de nosso Estado da 

Arte da Educação Matemática na EJA, enumeramos algumas possíveis 

respostas, ou pelo menos pistas de possíveis caminhos que podem nos levar a 

encontrá-las. Reconhecemos que, pelo próprio caráter inconcluso desse tipo de 

estudo, suas necessárias delimitações, e também por envolver diretamente a 

multifacetada área de educação, conseguimos revelar apenas parte que tem 

sido produzido e publicado em nosso país e em alguns outros a respeito da 

busca por essas respostas. Mas, conseguimos construir um instrumento que 

pode servir como referencial para que outras tantas pesquisas possam se 

orientar, tomando por base e reconhecendo os pontos em que outros 

pesquisadores já avançaram e buscando as respostas a tantas outras 

perguntas que ainda aguardam serem desveladas. 

Consideramos que a pouca quantidade de estudos realizados sobre a 

Educação Matemática na EJA talvez seja fruto do tardio reconhecimento da 

própria EJA como modalidade de ensino, ou por ainda podermos considerar 

como jovem a área da Educação Matemática e, por isso, ter muitas das suas 

pesquisas voltadas para as séries regulares. Consideramos que o conjunto de 

todos esses e outros possíveis fatores não elencados têm resultado em um 

certo esquecimento dessa grande parcela de estudantes que retornam às 

escolas, dos professores que atuam nessa modalidade e do processo de 

ensino e aprendizagem que nessa conjunção se realiza. 

Mas não podemos ignorar, e aí ressaltamos nossa concordância com 

uma grande quantidade de autores/pesquisadores destacados em nosso 

estudo, que pelas especificidades que envolvem a EJA, e o caráter 

heterogêneo de seus alunos, as respostas prontas e generalistas talvez não se 

apliquem a ela. Entretanto, sem considerarmos uma contradição, ao 

analisarmos a área específica de matemática, consideramos que alguma 

generalização, como, por exemplo, na indicação de conteúdos essenciais a 

serem desenvolvidos pedagogicamente, pode vir a ser uma forma de buscar 

garantir aos estudantes uma melhor qualidade em seus cursos, uma melhor 

preparação para as etapas seguintes de escolaridade e, por consequência, um  

aumento no sentimento de autoeficácia e pertencimento a uma sociedade que 
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lhes exige cada vez mais rapidez na assimilação e análise de informações de 

todos os tipos em muitos momentos de suas vidas.   

Verificamos, nesse estudo e em nossa experiência de professor de 

jovens e adultos, que essa e outras contradições fazem parte do cotidiano da 

EJA e fazem também parte do trabalho realizado diariamente pelo professor 

que atua nessa modalidade. Por isso, destacamos a necessidade de uma 

participação maior desses profissionais nas pesquisas da área, não apenas 

como foco observacional de determinadas atividades, mas sendo ele próprio o 

pesquisador e o indicador de possíveis respostas que ele e muitos outros 

profissionais vivenciam.  Fazemos votos de que, assim como desejamos aos 

seus alunos, cada vez mais também esses professores percebam que 

necessitam conquistar seus espaços, fazer-se mais visíveis, dar-se o direito de 

ser ouvido, buscar ampliar seus conhecimentos... Ao verificarmos o pouco 

aparecimento de professores do nível básico e/ou médio dentre os 

autores/pesquisadores nos artigos que compuseram nosso estudo, verificamos 

o quanto a área necessita ser ampliada.  

Na intenção de atingirmos essa maior amplitude nas pesquisas, 

defendemos a criação de vínculos entre as universidades e os espaços 

escolares onde se desenvolvem os cursos de EJA. Eis um desafio imediato e 

crescente para os cursos de graduação, extensão e pós-graduação: 

ampliar/garantir espaços para discussão sobre a EJA, considerando as 

produções já existentes e buscando melhorar os conceitos, entendimentos e 

procedimentos metodológicos que utilizamos atualmente. 

As últimas considerações de nosso estudo merecem ser feitas sob a 

perspectiva do aluno jovem/adulto da EJA, para quem todas as possibilidades 

e necessidades de mudança e melhoria destacadas, e outras tantas que foram 

analisadas no decorrer deste estudo, significam possibilidades de “deixar de 

ser cego” ou ainda... “sentir-se mais capaz”... A esses alunos nos vemos na 

obrigação de recordar que nem tudo depende apenas da escola, mas, 

conforme comprovamos em nosso estudo, nela e em outros espaços, tem sido 

crescente o reconhecimento da aprendizagem como algo inerente à vida do ser 

humano, que acontece ao longo da vida, e que existem, em nosso país e em 

diversos outros, pesquisadores atentos para a necessidade de que, além de 
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melhor compreendermos as problemáticas que envolvem a EJA, devemos 

buscar alternativas políticas e pedagógicas adequadas à sua realidade. 
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APÊNDICE II 
 
 
 
PROGRAMAS, PROJETOS E MOVIMENTOS NA EJA DE 

ABRANGÊNCIA NACIONAL: SELEÇÃO DE ALGUMAS 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

 

 

Neste apêndice, reunimos algumas informações técnicas a respeito de 

Projetos, Programas e Movimentos de abrangência nacional, relacionados à 

EJA, que foram mais citados nos artigos analisados nos temas em destaque 

(Capítulo 3 deste estudo). Destacamos que não objetivamos apresentar 

análises críticas a respeito dos resultados obtidos nestes Projetos, assim como 

a respeito das condições sociais e políticas dos momentos históricos em que 

foram implementados ou desativados. Tivemos apenas a intenção de 

apresentar informações que auxiliem ao leitor no entendimento de alguns de 

seus aspectos legais, técnicos e estruturais que fizeram parte da sua 

elaboração, manutenção e, em alguns casos, de sua conclusão ou substituição 

por outro Projeto. 

Fazem parte desta lista, os seguintes Projetos relacionados à EJA: 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), Movimento Todos Pela 

Educação, Programa Brasil Alfabetizado (PBA), Programa de Alfabetização 

Solidária (PAS) / Alfabetização Solidárias (AlfaSol), Programa Fazendo Escola, 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), e o Plano Nacional de 

Qualificação do Trabalhador (PLANFOR). 
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PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO (PBA)  

 

Desde 2003 o MEC realiza o PBA cujo objetivo, de acordo com o próprio 

órgão, é o de promover a alfabetização de jovens, adultos e idosos do Brasil, 

mas também o de despertar o interesse na continuação da escolarização 

primária e secundária dos jovens e adultos. A iniciativa é conduzida por meio 

da parceria entre o Ministério da Educação/Secretaria de Educação de Jovens 

e Adultos e da UNESCO no Brasil, e é caracterizada como “uma porta de 

acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade” 

(PORTAL UNESCO). É regido pela Lei n° 10.880, de 9 de junho de 2004, e 

pela Lei n°11.507, de 20 de julho de 2007, foi reorganizado pelo Decreto nº 

6.093, de 24 de abril de 2007. 

O Programa foi implementado em todo o país, com atendimento 

prioritário a, aproximadamente, 1930 municípios que ainda apresentavam taxa 

de analfabetismo igual ou superior a 25% de sua população. Destaca-se que, 

desse total de municípios, cerca de 90% localizavam-se na região Nordeste. 

Poderiam aderir ao Programa não apenas os municípios, mas também as 

Secretaria Estaduais de Educação e o Distrito Federal, que passavam a 

receber apoio técnico na adaptação e implementação das ações com vistas à 

garantir a continuidade dos estudos aos alfabetizandos destas localidades. 

Neste projeto não foi permitida a adesão de ONG´s ou mesmo de entidades 

civis ou particulares, com ou sem finalidade lucrativa. 

Segundo informações do Portal do MEC, o período estipulado para a 

alfabetização é de até oito meses, com uma carga horária estimada entre 240 e 

320 horas. Sobre a formação dos professores/alfabetizadores, a estrutura do 

Programa prevê que a formação inicial seja feita diretamente pela entidade 

parceira ou por uma instituição formadora (escolhida pela própria entidade). No 

documento de orientações aos parceiros a respeito do Programa consta que “a 

formação continuada é proposta como um “espaço de troca de experiências, 

relatos de práticas bem sucedidas, discussão de dificuldades, planejamentos 

coletivos, confecção de materiais e leituras complementares” (BRASIL, 2011b, 

p.11). Neste documento constam, inclusive diversas sugestões para os temas 

das formações, indicando que as temáticas devem ser elencadas de acordo 

com a realidade local onde se processa a formação, a experiência dos 
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docentes e as especificidades dos alunos que serão atendidos. Dentre essas 

sugestões de temas, destacamos: a)  identificação dos sujeitos envolvidos e 

suas diversidades (Quem são eles? Quais são seus interesses e suas 

expectativas?); b)  história da educação de jovens e adultos; c) concepções 

sobre alfabetização de jovens e adultos no Brasil e suas respectivas 

metodologias; d) processo histórico-sócio-cultural de humanização (relação 

homem-natureza, sociedade e cultura); e) cidadania; f) o mundo do trabalho; g) 

metodologias de formação de leitores e práticas sociais de leitura; h) 

construção da língua oral e escrita na alfabetização de jovens e adultos (como 

os alfabetizadores e alfabetizandos ensinam e aprendem); i) função social da 

leitura e da escrita da matemática e outros campos do conhecimento; j) registro 

e avaliação da aprendizagem; l) a mudança na vida dos sujeitos após o 

processo de alfabetização, e m) capacitação para o Projeto Olhar Brasil 

 

 

MOVIMENTO TODOS PELA EDUCAÇÃO 

 

Este Movimento, criado em 2006 em um ato público realizado 

simbolicamente em São Paulo, almeja garantir as condições de acesso, 

alfabetização e sucesso escolar, além de defender a ampliação e boa gestão 

dos recursos públicos investidos na educação. Entretanto, de acordo com 

informações obtidas no Portal do Programa, é um Movimento financiado 

exclusivamente pela iniciativa privada, que congrega a sociedade civil 

organizada, educadores e gestores públicos. O objetivo é contribuir para que o 

Brasil garanta a educação básica de qualidade. 

Indica que, por entender ser primordial ao Estado o oferecimento de 

educação de qualidade, e por entender também os grandes desafios que 

envolvem tal cumprimento de ações educativas, analisa que, sozinho, o Estado 

não terá condições suficientes para alcançar essa qualidade para todos (LEAL, 

2009). Daí a verificação dos organizadores de que somente com a participação 

dos diversos segmentos da sociedade, reunidos em torno de metas comuns e 

alinhadas com as diretrizes das políticas públicas educacionais, é que será 

possível encontrar e implementar as melhores soluções com sucesso. 
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Os objetivos do Movimento foram estruturados em 5 metas com prazo 

de cumprimento até 2022 (ano do bicentenário da independência): 1) Toda 

criança e jovem de 4 a 17 anos na escola; 2) Toda criança plenamente 

alfabetizada até os 8 anos; 3) Todo aluno com aprendizado adequado à sua 

série; 4) Todo jovem com o ensino médio concluído até os 19 anos, e 5) 

Investimento em educação ampliado e bem gerido. Segundo os organizadores, 

as metas são realizáveis, e monitoradas a partir da coleta sistemática de dados 

e das análises de indicadores educacionais obtidas pelas parcerias com 

instituições diversas, tais como: Fundação Getúlio Vargas, IBGE, INEP, e 

Instituto Paulo Montenegro. 

 

 

PROGRAMA FAZENDO ESCOLA 

 

O Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino (Estados, Municípios e 

Distrito Federal) para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos – Fazendo 

Escola, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é coordenado 

pelo Departamento de Jovens e Adultos da SECAD/MEC, e foi instituído em 

2003, sob o caráter de transitoriedade, pois já tinha sua data de encerramento 

marcada para coincidir com a aprovação do novo Fundo da Educação Básica 

(FUNDEB), o que aconteceu no final de 2006. 

Destinado ao atendimento educacional dos alunos matriculados nessa 

modalidade de ensino, traçou ações conjuntas entre o MEC e os Sistemas de 

ensino, objetivando contribuir para enfrentar o analfabetismo e a baixa 

escolaridade em regiões que apresentassem grande concentração de jovens e 

adultos que ainda não tinham completado o Ensino Fundamental. Entretanto, 

em pesquisa desenvolvida a pedido da própria SECAD, verificou-se que, entre 

dez municípios pesquisados, apenas dois deles conheciam o Programa, o que 

nos permite analisar a sua pouca abrangência. 

Segundo informações obtidas no Portal do MEC na internet, a 

transferência dos recursos desse Programa era feita de forma proporcional à 

quantidade de alunos matriculados, de acordo com os dados do censo escolar 

do ano anterior ao dos repasses. Nos quatro anos de sua vigência foram 
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aplicados os seguintes montantes: 2003: R$ 387 milhões, 2004: R$ 420 

milhões, 2005: R$ 460 milhões e 2006: R$ 412 milhões. 

De acordo com informações do Portal do Programa no Estado de São 

Paulo, os recursos financeiros disponibilizados pelo Programa para esta região 

foram destinados basicamente à aquisição de livros didáticos dos cursos 

presenciais de EJA para as séries 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 

selecionados por especialistas indicados pela Secretaria de Educação do 

Estado. 

 

 

PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA (PAS) / ALFABETIZAÇÃO 

SOLIDÁRIA (ALFASOL) 

 

O Programa de Alfabetização Solidária foi criado em 1997 pelo Conselho 

da Comunidade Solidária, e implementado a partir de parcerias das Prefeituras 

Municipais, Instituições de Ensino Superior (públicas e privadas), empresas 

privadas, e a administração do PAS, que a partir de 1998 foi transformada em 

ONG com o nome de Alfabetização Solidária (AlfaSol). A partir de 2002 a sigla 

AlfaSol passou a ser adotada como a própria denominação do Programa. A 

experiência tomada como piloto ocorreu em 1997 no município de Buique (PE), 

e a partir de seus resultados, foi traçada a meta principal da erradicação do 

analfabetismo no país, tendo como focos prioritários, alguns municípios do 

Norte e do Nordeste, áreas que apresentam os maiores índices de 

analfabetismo indicados pelo IBGE.  

De acordo com informações obtidas no Portal da AlfaSol, ela é uma 

entidade civil criada em 1996 com o objetivo de disseminar o desenvolvimento 

social por meio de práticas educativas sustentáveis e ampliar a oferta pública 

de Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Apresentando um modelo de 

alfabetização inicial, caracterizado como simples, inovador e de baixo custo, 

até o final de 2010, a entidade registrou o atendimento de 5,5 milhões de 

alunos em 2.205 municípios brasileiros, além da capacitação de 257 mil 

alfabetizadores, em um trabalho desenvolvido por meio de uma parceria com 

162 empresas e 41 Instituições de Ensino Superior (IES).   
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 Dados provenientes do INEP indicam a constatação de que no ano de 

2006, 91,9% dos municípios atendidos pela AlfaSol ofereciam classes de EJA 

em sua rede municipal de ensino, enquanto que, nos municípios que não foram 

atendidos pela organização, a oferta de classes de EJA foi registrada em 

apenas 59,1% deles. Resultados como estes, geraram uma série de 

premiações para a entidade, tais como o Prêmio Internacional de Alfabetização 

da UNESCO em 2004. 

Dentre as ações desenvolvidas atualmente pelo Programa, destacamos 

dois Projetos: 

I) Projeto Grandes Centros Urbanos (PGCU): criado em 1999 com o objetivo de 

identificar e atender a população com pouca ou nenhuma escolarização acima 

de 15 anos, moradora dos grandes centros urbanos e excluída das políticas 

públicas educacionais. II) Projeto Nacional: objetiva o oferecimento de cursos 

de alfabetização inicial a jovens e adultos (com pouca ou nenhuma 

escolarização) que estejam excluídos de políticas públicas educacionais e, 

assim, contribuir para a redução dos índices de analfabetismo nos municípios 

brasileiros com maior incidência estatística e ampliar a oferta pública de 

Educação de Jovens e Adultos.  

 

 

MOVIMENTO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO (MOBRAL) 

 

O MOBRAL foi instituído pela Lei 5379 de dezembro de 1967, tendo sido 

posto em prática a partir de 1970, e desativado no ano de 1985. De acordo 

com Turezo (2008), ele permaneceu durante todo o regime militar, embora já 

houvesse “consenso mundial da ineficiência das campanhas de alfabetização” 

(p.31).  

De uma forma geral, sua organização ocorria em forma de Comissões 

Municipais que realizavam as atividades locais, tendo em vista o 

desenvolvimento de um trabalho alfabetizador em parte semelhante ao 

propagado por Paulo Freire, porém, sem o caráter problematizador, dialógico e 

político da ação pedagógica. Neste Programa, a educação era entendida como 

um processo que poderia auxiliar o indivíduo a explicitar suas capacidades, 

desenvolvendo-se como pessoa que se relaciona com os outros e com o meio, 
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adquirindo condições de assumir sua responsabilidade como agente e seu 

direito como beneficiário do desenvolvimento econômico, social e cultural. 

Aos alunos do MOBRAL eram oferecidas as possibilidades de 

participares de projetos diversos, além de cursarem as quatro primeiras séries 

do Ensino Fundamental. Dentre estes outros projetos, destacamos: Educação 

Continuada para Adolescentes e Adultos; Programa de Diversificação 

Comunitária; Programa de Autodidatismo; Programa de Alfabetização 

Funcional; Programa de Educação Integrada; Programa MOBRAL Cultural, e o 

Programa de Profissionalização.  

Os recursos destinados ao Programa eram oriundos de um percentual 

da Loteria Esportiva e, sobretudo das deduções do Imposto de Renda. Mas os 

investimentos não renderam os resultados esperados, e em seus últimos anos, 

o valor investido por cada aluno era considerado alto demais para pouca 

eficiência.  

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL COM A EDUCAÇÃO BÁSICA NA MODALIDADE DE 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PROEJA) 

 

 Criado pelo Governo Federal por meio do Decreto n0 5478 de 24 de 

junho de 2005, o PROEJA visa contribuir para a educação de jovens e adultos 

brasileiros que haviam se distanciado dos estudos escolares básicos. Em 13 de 

julho de 2006, o novo Decreto n0 5840 substituía o anterior, introduzindo novas 

diretrizes que acabaram por ampliar a abrangência de objetivos e ações do 

primeiro com a inclusão da oferta de uma série de cursos para o público do 

Ensino Fundamental da EJA que tenham idade igual ou acima de 18 anos. Os 

cursos são os seguintes: 1) Educação profissional técnica integrada ao ensino 

médio na modalidade de educação de jovens e adultos; 2) Educação 

profissional técnica concomitante ao ensino médio na modalidade de educação 

de jovens e adultos; 3) Formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional integrada ao ensino fundamental na modalidade de educação de 

jovens e adultos; 4) Formação inicial e continuada ou qualificação profissional 

concomitante ao ensino fundamental na modalidade de educação de jovens e 
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adultos; 5) Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada 

ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos, e 6) 

Formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao 

ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos. Dependendo da 

necessidade regional de formação profissional, são também, admitidos cursos 

de formação inicial e continuada com o ensino médio, oferecidos de forma 

integrada ou concomitante. De acordo com informações obtidas no Portal do 

MEC na Internet, “O PROEJA tem como perspectiva a proposta de integração 

da educação profissional à educação básica buscando a superação da 

dualidade trabalho manual e intelectual, assumindo o trabalho na sua 

perspectiva criadora e não alienante”. 

 Segundo Versieux (2010) o Decreto de 2006 buscou ampliar a 

possibilidade de articulação entre formação geral e profissional em outras 

instituições para além do âmbito federal, estabeleceu cargas horárias mínimas, 

e ampliou as possibilidades de valorização dos saberes e experiências dos 

trabalhadores adquiridas fora do espaço escolar, entre outras ações. 

 Dentre os primeiros Estados brasileiros que firmaram o convênio com o 

Governo Federal para a implantação do PROEJA, ainda à época do primeiro 

Decreto, destacamos o Acre, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, São Paulo e Tocantins. Também neste mesmo período, e 

tendo em vista a obrigatoriedade da oferta de cursos na modalidade PROEJA 

pela Rede Federal de Educação Profissional, o Governo Federal lançou um 

convite nacional aos Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas 

Técnicas Federais, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Colégio 

Pedro II e escolas vinculadas às Universidades Federais. O objetivo deste 

convite era o de possibilitar a estas instituições de ensino fazerem adaptações 

nas instalações físicas e promoverem a capacitação dos professores para a 

oferta desta nova modalidade de curso. Os Estados e Municípios participantes 

do Programa recebem uma transferência legal do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), de acordo com a Lei 11.494 

de 20/06/2007. 

No intuito de facilitar a implementação do Projeto e melhorar a sua 

qualidade, o MEC promove os “Diálogos PROEJA”, que são encontros micro-

regionais, realizados pelas instituições federais, voltados para a equipe técnica, 
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docentes e estudantes dos cursos PROEJA.  Esses encontros têm como 

objetivos, entre outros: 1) Facilitar, motivar e estimular a troca de experiências; 

2) Discutir e encaminhar propostas para superação dos desafios pedagógicos 

do PROEJA na micro-região; 3) Apresentar e expor os trabalhos da 

especialização PROEJA; 4) Integrar várias ações PROEJA realizadas nas 

instituições federais; 5) Divulgar o PROEJA para estados, municípios e 

entidades interessadas, e 6). Viabilizar o encontro dos estudantes PROEJA da 

micro-região. Até o ano de 2010 já tinham sido realizados 14 “Diálogos”. 

 

 

PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR (PLANFOR) 

 

 O PLANFOR foi criado em 1995 pelo Governo Federal, sob a 

responsabilidade do Ministério do Trabalho, e foi posto em prática a partir de 

1996. É parte da agenda básica da Secretaria Executiva da Comunidade 

Solidária, tendo por objetivo  “mobilizar e articular a infra-estrutura de 

qualificação profissional existente no país, para treinar pelo menos 20% da 

População Economicamente Ativa (PEA)”, caracterizando-se dessa forma, 

como uma política pública, que almejava promover a democratização do 

acesso à melhoria das condições de atuação profissional, principalmente aos 

indivíduos em situação mais vulnerável no mercado de trabalho, por meio da 

ampliação de ações de natureza pública e gratuita. A opção pelo 

direcionamento focado aos indivíduos mais desprovidos economicamente 

ocorreu em grande parte devido à escassez de recursos do Plano. Dessa 

forma, o conceito de empregabilidade acabou por nortear as ações nos 

primeiros anos de execução do PLANFOR, mas tendo sido tal conceito mantido 

até o final do Plano, posteriormente essa noção sofreu alterações, passando a 

ser mais aceita pelos seus implementadores a verificação de que a formação 

profissional não é garantia de emprego. 

 Seus recursos financeiros para a implementação de suas ações foram 

provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), através de 

resoluções do seu Conselho Deliberativo, mobilizando programas nacionais, 

programas estaduais e programas emergenciais, assim como mecanismos de 

parcerias, as Parcerias Nacionais e Regionais (PARCs) e Planos Estaduais de 
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Qualificação (PEQs). Segundo Cardoso, Façanha e Marinho (2002), tais 

recursos, e o Plano como um todo, envolvem instâncias administrativas que 

incluem a Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional (Sefor/MTb), 

as secretarias estaduais de trabalho, as comissões estaduais e municipais de 

emprego, com representação prevista de trabalhadores, empresários e governo 

de cada UF, que também possuem atribuições de avaliação e validação dos 

PEQs. 

 Nas análises de Peixoto (2008) a estrutura do PLANFOR “vincula-se às 

políticas neoliberais que ganharam destaque no país a partir da década de 90, 

em meio ao contexto da globalização do capital e das transformações que 

gradualmente foram introduzidas na produção” (p. 58). Sob a premissa de 

orientar as políticas de formação profissional, as ações do Plano foram 

desenvolvidas durante o período de 1995 a 2002, e foram voltadas 

especialmente para os estudantes/trabalhadores em situação de 

vulnerabilidade no mercado de trabalho, prevendo como linhas estratégicas de 

ação, a qualificação/requalificação desses trabalhadores jovens e adultos e a 

sua formação continuada. Para que isto ocorresse, foi organizada uma Rede 

articuladora de Educação Profissional que englobou, entre outras entidades: os 

sistemas de ensino técnico federal, estadual e municipal; universidades 

públicas e privadas; SENAI, SESI, SENAC, SESC, SEBRAE, sindicatos de 

trabalhadores; fundações de empresas, e organizações não-governamentais. 

Um dos objetivos para a criação dessa Rede, era o de ampliar a oferta de 

educação profissional no Brasil, mobilizando e articulando a rede institucional 

existente, com vistas a atingir a meta de qualificar e requalificar, anualmente, 

um grande contingente de pessoas com idade superior a 16 anos. 

 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA (PRONERA) 

 

 O PRONERA foi criado por meio da Portaria n0 10/98 em abril de 1998, 

pelo Ministério Extraordinário de Política Fundiária, visando atender jovens e 

adultos que vivem no meio rural do Brasil, oferecendo cursos de educação 

básica (Alfabetização, Ensino Fundamental e Ensino Médio), cursos Técnico 

Profissionalizantes de Nível Médio, Cursos Superiores e Cursos de 
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Especialização. Em novembro de 2010, o Programa passou de ação de 

governo a política de Estado, o que ampliou suas atividades e o público alvo, 

passando a englobar toda a população do campo, incluindo: agricultores 

familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, acampados, 

trabalhadores rurais assalariados, quilombolas, caiçaras, povos da floresta e 

caboclos. Neste novo formato, buscou-se ampliar sua ação como instrumento 

de democratização do conhecimento no campo, por meio de propostas e apoio 

a projetos de educação que se utilizem de metodologias orientadas para o 

desenvolvimento das áreas de reforma agrária, isto é, práticas educacionais 

que tenham como princípio o diálogo, a práxis e a transdisciplinaridade 

(BRASIL, 2004, 2011a).   

 O Programa também visa que sejam elaboradas e oferecidas 

capacitações aos educadores que atuarão nas escolas de assentamento, 

coordenadores locais (denominados de agentes multiplicadores) e 

organizadores de atividades comunitárias, tendo como base a diversidade 

cultural e sócio-territorial, os processos de interação e transformação do 

campo, a gestão democrática e o avanço científico e tecnológico. Essa 

capacitação deve envolver metodologias voltadas para a especificidade do 

campo, tendo em vista a contribuição para a promoção do desenvolvimento 

sustentável. 

 Segundo informações do Portal do Desenvolvimento Agrário do Brasil, 

este Programa tem sido atualmente desenvolvido a partir de parcerias do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) com governos 

Estaduais e Municipais, movimentos sociais e sindicais de trabalhadores rurais,  

instituições públicas de ensino, e instituições comunitárias sem fins lucrativos. 

Desde sua criação, já beneficiou a mais de 450 mil jovens e adultos que vivem 

no meio rural, sendo 346.629 deles no período de 2003 a 2010, quando foram 

investidos cerca de R$ 201,7 milhões.  

 

 

PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM) 

 

 O PROJOVEM foi criado pela Lei 11.129 de junho de 2005, em conjunto 

com o Conselho Nacional da Juventude (CNJ) e a Secretaria Nacional da 
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Juventude (SNJ) (BRASIL, 2005). Neste Programa, os ministérios da 

Educação, do Trabalho e do Desenvolvimento Social atuam de forma conjunta 

à Secretaria Geral da Presidência da República em sua execução que podem 

fazer convênios, acordos e ajustes com os Municípios, Estados, Distrito 

Federal e entidades de direito público e privado sem fins lucrativos. 

 De acordo com informações do MEC, o CNJ tem como atribuições 

formular e propor diretrizes de ação governamental voltada à promoção de 

políticas públicas para a juventude, fomentar estudos e pesquisas sobre a 

realidade socioeconômica juvenil e promover o intercâmbio entre as 

organizações jovens nacionais e internacionais. Já a SNJ tem, entre suas 

funções, articular todos os programas e projetos no âmbito federal, destinados 

aos jovens na faixa etária de 15 a 29 anos. Neste Programa são previstos 

auxílios financeiros aos estudantes participantes, no intuito de criar melhores 

condições de inserção e permanência no processo educativo. 

 O Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), órgão público ligado 

ao Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome, é quem 

atualmente estrutura e delibera as ações ligadas ao PROJOVEM. Segundo 

informações do Portal do CNAS na internet, o objetivo do Programa é promover 

a reintegração ao processo educacional do jovem de 15 a 29 anos de idade, e 

também proporcionar sua “qualificação profissional e seu desenvolvimento 

humano”. A proposta de atingir tais objetivos é melhor estruturada no 

oferecimento das seguintes modalidades criadas na Lei nº 11.692/2008: 

Projovem Adolescente - Serviço Socioeducativo; Projovem Urbano; Projovem 

Campo - Saberes da Terra; e Projovem Trabalhador (BRASIL, 2008c).  

 O PROJOVEM Adolescente - Serviço Socioeducativo é destinado aos 

jovens de 15 a 17 anos de idade, e tem como objetivos: I) complementar a 

proteção social básica à família, criando mecanismos para garantir a 

convivência familiar e comunitária; e II) criar condições para a inserção, 

reinserção e permanência do jovem no sistema educacional. Para poderem 

participar desta modalidade, o jovem deve enquadrar-se em um (ou mais) dos 

casos: a) pertencer a família beneficiária do Programa Bolsa Família; b) ser 

egresso de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras 

medidas socioeducativas em meio aberto (conforme Estatuto da Criança e do 

Adolescente); c) estar em cumprimento ou ser egresso de medida de proteção, 
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e d) ser egresso do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, e/ou 

e) ser egresso ou estar vinculado a programa de combate ao abuso e à 

exploração sexual.   

 O PROJOVEM Urbano atende aos jovens de 18 a 29 anos de idade que 

saibam ler e escrever e não tenham concluído o ensino fundamental, e visa 

elevar a escolaridade básica e qualificar profissionalmente esse jovem, além de 

proporcionar meios de desenvolvimento de ações comunitárias como exercício 

da cidadania.  

 O PROJOVEM Campo – Saberes da Terra tem como objetivo elevar a 

escolaridade dos jovens da agricultura familiar, integrando a qualificação social 

e formação profissional. Busca também estimular a conclusão do ensino 

fundamental e proporcionar a formação integral do jovem, na modalidade 

educação de jovens e adultos, atendendo a jovens com idade entre 18 e 29 

anos, residentes no campo, que saibam ler e escrever, que não tenham 

concluído o ensino fundamental. 

 O PROJOVEM Trabalhador tem como objetivo preparar o jovem para o 

mercado de trabalho e ocupações alternativas geradoras de renda, por meio da 

qualificação social e profissional e do estímulo à sua inserção. Atende aos 

jovens com idade entre 18 e 29 anos, em situação de desemprego e que sejam 

membros de famílias com renda mensal per capita de até 1 (um) salário-

mínimo.  

 

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO PARA A EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS (PNLD-EJA) 

 

 Com a criação do PNLD-EJA, o MEC pretendeu dar continuidade às 

ações de avaliação de obras didáticas que vem sendo adotadas pelo Estado 

brasileiro nas últimas décadas. Foi regulamentado pela Resolução nº 51, de 16 

de setembro de 2009, que prevê a distribuição de obras didáticas para todas as 

escolas públicas que abrigam alunos jovens e adultos do 1º ao 9º ano do 

ensino fundamental, e também para as entidades parceiras do programa Brasil 

Alfabetizado (PBA). Faz parte do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

criado pelo Decreto nº 91.542, de 19/8/85 que representou um marco de 

mudança nas relações entre Estado e Livro Didático e estabeleceu as 
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características básicas do PNLD, tais como: a centralização da gestão, 

aquisição e distribuição de livros didáticos, o uso exclusivo de recursos 

federais, a indicação do livro didático pelos professores, a distribuição gratuita 

dos livros didáticos para estudantes e professores e reutilização do livro 

(BRASIL, 2010a). 

 De acordo com o Guia do PNLD-EJA 2011, a edição do Programa 

Nacional do Livro de Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA) de 2009 a 

2010, buscou ampliar a quantidade de estudantes atendidos pelo Programa, e 

por essa questão, passou a incorporar, além dos alfabetizandos inscritos no 

PBA, os estudantes de turmas regulares de alfabetização da EJA das escolas 

pertencentes às redes públicas de ensino. Desta forma, foi assegurado ao 

jovem, ao adulto e ao idoso o pleno direito à educação por meio do acesso a 

materiais gratuitos e de qualidade, de acordo com seus objetivos e 

especificidades. Em 2010 o PNLA foi incorporado a um novo Programa, 

tornando-o ainda mais abrangente: o PNLD-EJA, criado pela Resolução nº 51, 

de 16 de setembro de 2009, com o objetivo de distribuir obras didáticas para 

todas as escolas públicas e entidades parceiras do programa Brasil 

Alfabetizado com turmas do 1º ao 9º ano do ensino fundamental de jovens e 

adultos.  

 Dentre as principais preocupações, relatadas pela equipe responsável 

pela análise e seleção das obras didáticas destacadas pelo PNLD EJA, 

ressalta-se a de buscar garantir que essas obras didáticas respeitem 

especificidades dos estudantes dessa modalidade quanto: 1) às diferentes 

formas de oferta da EJA no país em termos de organização do ensino; 2) às 

distintas propostas curriculares, obedecendo a uma composição mínima de 

componentes curriculares; e 3) à característica diversidade do público da EJA. 
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ANEXO 
 

 
 
LISTAGEM QUALIS 
 
 
 
Periódicos da área de Ensino de Ciências e Matemática 
Listagem completa - Classificações selecionadas: A1, A2, B1, 
B2, B3, B4 e B5 
 
 
Constam nesta relação os periódicos citados pelos Programas de Pós-
Graduação no aplicativo Coleta de Dados dos anos base 2007 e 2008.  Os 
periódicos citados no ano base 2009 que constavam nesta lista permaneceram 
com a mesma classificação.  Aqueles que não constavam na atualização 
ocorrida em fevereiro/2010 foram classificados a parte pelos consultores 
durante a Avaliação Trienal 2010. (Texto extraído da página da CAPES). 
Endereço: http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ConsultaPeriodicos.faces 
Acesso em 27 de março de 2011 
 
 
 
 

 
 ISSN 

  

 Título 

  

 Estrato 

  

 Área de Avaliação 
  

 

0103-636X 
 

Bolema. Boletim de Educação Matemática (UNESP. Rio Claro. 
Impresso) 
 

A1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
 

1516-7313 
 

Ciência e Educação (UNESP. Impresso) 
 

A1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
 

1871-1502 
 

Cultural Studies of Science Education (Print) 
 

A1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
 

0013-1954 
 

Educational Studies in Mathematics 
 

A1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
 

0212-4521 
 

Enseñanza de las Ciencias 
 

A1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
 

0228-0671 
 

For the Learning of Mathematics 
 

A1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
 

0950-0693 
 

International Journal of Science Education 
 

A1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
 

0031-9120 
 

Physics Education (Bristol. Print) 
 

A1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
 

0263-5143 
 

Research in science & technological education 
 

A1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
 

0926-7220 
 

Science & Education (Dordrecht) 
 

A1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
 

1863-9690 
 

ZDM (Berlin. Print) 
 

A1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
 

0044-4103 
 

ZDM. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (Cessou em 2005. 
Cont. ISSN 1863-7892 MATHDI, MATHEDUC) 

A1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
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 ISSN 

  

 Título 

  

 Estrato 

  

 Área de Avaliação 
  

 

1043-4046 
 

Advances in Physiology Education 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0987-7576 
 

Annales de Didactique et de Sciences Cognitives 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1470-8175 
 

Biochemistry and Molecular Biology Education 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0101-3262 
 

Cadernos CEDES (Impresso) 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1536-7509 
 

Cell Biology Education 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0360-1315 
 

Computers and Education 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1415-2150 
 

Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências (Impresso) 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1132-9157 
 

Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1382-3892 
 

International Journal of Computers for Mathematical Learning 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1518-8795 
 

Investigações em Ensino de Ciências (Online) 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1518-9384 
 

Investigações em Ensino de Ciências (UFRGS. Impresso) 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1824-2049 
 

JCOM, Journal of Science Communication 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0021-9266 
 

Journal of Biological Education 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0031-8248 
 

Philosophy of Science (East Lansing) 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0963-6625 
 

Public Understanding of Science (Print) 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1579-1513 
 

REEC. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1806-5104 
 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1850-6666 
 

Revista Electrónica de Investigación en Educación en Ciencias (En 
línea) 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0269-8897 
 

Science in Context 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1355-2198 
 

Studies In History and Philosophy of Modern Physics 
 

A2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

 
 

 
 
 
 
 

 
 ISSN 

  

 Título 

  

 Estrato 

  

 Área de Avaliação 
  

 

1133-9837 
 

Alambique (Barcelona) 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0002-9505 
 

American Journal of Physics 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-9739 
 

Boletim GEPEM 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1677-2334 
 

Caderno Brasileiro de Ensino de Física 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0102-3594 
 

Caderno Catarinense de Ensino de Física (Cessou em 2001. Cont. 
ISSN 1677-2334 Caderno Brasileiro de Ensino de Física) 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0100-1574 
 

Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas. Impresso) 
B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
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0907-0877 
 

Cybernetics & Human Knowing 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0187-893X 
 

Educación Química 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-5970 
 

História, Ciências, Saúde-Manguinhos (Impresso) 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0890-9997 
 

Historical Studies in the Physical and Biological Sciences (Cessou em 
2007. Cont. ISSN 1939-1811 Historical Studies in the Natural 
Sciences) 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0020-739X 
 

International Journal of Mathematical Education in Science and 
Technology 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1364-5579 
 

International Journal of Social Research Methodology (Print) 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0100-512X 
 

Kriterion (UFMG. Impresso) 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1120-9968 
 

La Matematica e la sua Didattica 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1450-1104 
 

Mediterranean Journal for Research in Mathematics Education 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-8899 
 

Química Nova na Escola (Impresso) 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1806-1117 
 

Revista Brasileira de Ensino de Física (Impresso) 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1806-9126 
 

Revista Brasileira de Ensino de Física (Online) 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1519-955X 
 

Revista Brasileira de História da Matemática 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0103-7188 
 

Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência (Cessou em 
2007. Cont. ISSN 1983-4713 Revista Brasileira de História da 
Ciência) 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0326-7091 
 

Revista de Enseñanza de la Física 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0102-4744 
 

Revista de Ensino de Física (Cessou em 1991. Cont.ISSN 1806-1117 
Revista Brasileira de Ensino de Física (Impresso) 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1870-8404 
 

Revista Educación Química 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1697-011X 
 

Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0971-7218 
 

Science, Technology and Society 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1678-3166 
 

Scientiae Studia (USP) 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1492-3157 
 

SEED Journal. Semiotics, Evolution, Energy, and Development 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1815-0640 
 

Unión (San Cristobal de La Laguna) 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-4877 
 

Zetetike (UNICAMP) 
 

B1 
 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

 
 

 
 
 
 
 

 
 ISSN 

  

 Título 

  

 Estrato 

  

 Área de Avaliação 
  

 

1982-5153 
 

Alexandria (UFSC) 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0102-311X 
 

Cadernos de Saúde Pública (ENSP. Impresso) 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1980-8631 
 

Ciência & Ensino (Online) 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1414-5111 
 

Ciência & Ensino (UNICAMP. Impresso) 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0101-7330 
 

Educação & Sociedade (Impresso) 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1517-9702 Educação e Pesquisa (USP. Impresso) B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
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0100-3143 
 

Educação e Realidade 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1517-3941 
 

Educação Matemática em Revista (São Paulo) 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1516-5388 
 

Educação Matemática Pesquisa (Impresso) 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1982-2413 
 

Experiências em Ensino de Ciências (UFRGS) 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1539-3100 
 

International Journal of Distance Education Technologies 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1888-0762 
 

Investigación en Educación Matemática 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1870-9095 
 

Latin American Journal of Physics Education 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0425-0818 
 

Monographies de L'Enseignement Mathématique 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1980-1165 
 

Pesquisa em Educação Ambiental (UFSCar) 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0103-7307 
 

Pró-Posições (UNICAMP. Impresso) 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

 
 

Repères IREM 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1413-2478 
 

Revista Brasileira de Educação (Impresso) 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1414-5685 
 

Revista Brasileira de Informação na Educação 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0717-9618 
 

Revista Chilena de Educación Científica 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0101-5001 
 

Revista de Ensino de Engenharia 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0121-3814 
 

Revista de la Facultad de Ciencia y Tecnologia 
 

B2 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

 
 

 
 
 
 
 

 
 ISSN 

  

 Título 

  

 Estrato 

  

 Área de Avaliação 
  

 

1517-4492 
 

Acta Scientiae (ULBRA) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0277-7126 
 

American Journal of Semiotics 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0210-4466 
 

Asclepio (Madrid) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-8333 
 

Cadernos Pagu (UNICAMP. Impresso) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1678-4561 
 

Ciência & Saúde Coletiva (Online) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1413-8123 
 

Ciência e Saúde Coletiva (Impresso) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1984-154X 
 

Ciência em Tela 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1806-5821 
 

Ciências & Cognição (UFRJ) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1806-7123 
 

Educação em Revista (Porto Alegre) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0102-4698 
 

Educação em Revista (UFMG. Impresso) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1676-2592 
 

ETD : Educação Temática Digital 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-4486 
 

Geonomos 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1414-3283 
 

Interface (Botucatu. Impresso) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1932-8818 
 

International Journal for the History of Mathematics Education 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1547-5867 
 

Issues in Informing Science & Information Technology Education  
(Online) 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
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1593-7879 
 

Mind & Society 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1414-6975 
 

Psicologia da Educação (Impresso) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1413-8557 
 

Psicologia Escolar e Educacional (Impresso) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0872-3915 
 

Quadrante (Lisboa) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0100-4042 
 

Química Nova (Impresso) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1678-7064 
 

Química Nova (Online) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0100-5502 
 

Revista Brasileira de Educação Médica (Impresso) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0034-7183 
 

Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0329-5192 
 

Revista de Educación en Biología 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1517-1256 
 

Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1806-7573 
 

Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0037-1998 
 

Semiotica (Berlin) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1679-2300 
 

Terrae Didatica (Impresso) 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0031-921X 
 

The Physics Teacher 
 

B3 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 ISSN 

  

 Título 

  

 Estrato 

  

 Área de Avaliação 
  

 

1983-6422 
 

A Física na Escola (Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0001-3765 
 

Anais da Academia Brasileira de Ciências (Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0870-8231 
 

Análise Psicológica 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1414-3003 
 

Analytica (UFRJ) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0101-9759 
 

Anuário do Instituto de Geociências (UFRJ. Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1315-4125 
 

Boletin de la Asociacion Matematica Venezolana 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1677-0277 
 

Cadernos de Educação Escolar Indígena 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1807-3859 
 

Cadernos de História da Educação (UFU. Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1980-4261 
 

Cadernos FAPA 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0769-1548 
 

Cahier - Centre de Recherches sur l'Image le Symbole et le Mythe 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1676-4188 
 

Ciência & Ambiente 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0100-1965 
 

Ciência da Informação (Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0009-6725 
 

Ciência e Cultura 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1413-7461 
 

Ciência Geográfica 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1980-7651 
 

Circumscribere (PUCSP) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1519-7654 
 

ComCiência (UNICAMP) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-6829 Comunicacao e Educacao (USP) B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
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0102-8758 
 

Contexto & Educação 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1333-1108 
 

Croatian Journal of Philosophy 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0736-623X 
 

Earth Sciences History 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1415-9902 
 

Educação & Linguagem 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1414-5057 
 

Educação & Tecnologia 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1807-2194 
 

Educação e Cultura Contemporânea 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1519-3322 
 

Educação em Foco (Belo Horizonte. 1996) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-3293 
 

Educação em Foco (Juiz de Fora) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1518-8221 
 

Educação Matemática em Revista-RS 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0120-8446 
 

Educacion Hoy 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0864-2141 
 

Educación Médica Superior (Impresa) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-4060 
 

Educar em Revista (Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1413-5736 
 

Episteme (Porto Alegre) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1677-9843 
 

Escritos sobre Educação (Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0103-7668 
 

Espaço (Rio de Janeiro. 1990) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-7469 
 

Espaço Pedagógico 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0143-0807 
 

European Journal of Physics (Print) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1519-5023 
 

Filosofia Unisinos (Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0100-7912 
 

Geografia (Rio Claro. Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1414-3518 
 

História da Educação (UFPel) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

9999-9900 
 

IJCEELL-International Journal of Continuing Engineering Education 
and Life Long Learning 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1646-2335 
 

Interacções (Portugal) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1519-8847 
 

Interagir (UERJ) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0143-005X 
 

Journal of Epidemiology and Community Health (1979) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0302-9743 
 

Lecture Notes in Computer Science 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1981-6847 
 

Língua Escrita (UFMG) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1415-1928 
 

Linguagem & Ensino (UCPel. Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1367-0751 
 

Logic Journal of the IGPL (Print) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-9313 
 

Mana (UFRJ. Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1072-0839 
 

Mathematics Teaching in the Middle School 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0074-0276 
 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1678-8060 
 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz (Online) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1074-7427 
 

Neurobiology of Learning and Memory (Print) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1413-9855 
 

Nuances (UNESP Presidente Prudente) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1518-5648 
 

Olhar de Professor (UEPG. Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1011-2251 
 

Paradigma (Maracay) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
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1677-616X 
 

Pedagogia (UNOESTE) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1984-5693 
 

Perspectivas da Ciência e Tecnologia 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1982-7652 
 

Perspectivas da Educação Matemática 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-8694 
 

Princípios (UFRN. Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0102-7182 
 

Psicologia e Sociedade (Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1605-4806 
 

Razón y Palabra 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1806-8405 
 

RBPG. Revista Brasileira de Pós-Graduação 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0922-4777 
 

Reading & Writing 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1981-6278 
 

RECIIS. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & 
Inovação em Saúde (Edição em Português. Online) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1981-1322 
 

Revemat : Revista Eletrônica de Educação Matemática 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1982-873X 
 

Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1677-9649 
 

Revista Ciência e Tecnologia 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0871-3928 
 

Revista de Educação 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-0537 
 

Revista de Educação AEC (Cessou em 2007. Cont. ISSN 1983-
5280 Revista de Educação ANEC) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1676-8868 
 

Revista de Educação Matemática 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1519-3993 
 

Revista de Educação PUC-Campinas 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1809-5585 
 

Revista de Informática Aplicada 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1010-2914 
 

Revista de Investigación Educacional (Cessou em 1989. Cont. 
ISSN 0798-0329 Revista de Investigación (Caracas)) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1518-8787 
 

Revista de Saúde Pública (Online) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0034-8910 
 

Revista de Saúde Pública (USP. Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1519-6194 
 

Revista Educação e Cidadania 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0102-7735 
 

Revista Educação em Questão (UFRN. Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1607-4041 
 

Revista Electrónica de Investigación Educativa 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1022-6508 
 

Revista Iberoamericana de Educación (Impresa) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1681-5653 
 

Revista Iberoamericana de Educación (Online) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1809-0257 
 

Revista Pesquisa Qualitativa 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0870-5283 
 

Revista Portuguesa de Filosofia 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1809-0044 
 

Revista Tecnologia e Sociedade 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0103-4332 
 

Sintese (Belo Horizonte. 1974) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0102-5503 
 

Tecnologia Educacional 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0101-3173 
 

Trans/Form/Ação (UNESP. Marília. Impresso) 
 

B4 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
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 ISSN 

  

 Título 

  

 Estrato 

  

 Área de Avaliação 
  

 

1807-9792 
 

Abstracta : linguagem, mente e ação (Niterói) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1679-7361 
 

Acta Scientiarum. Human and Social Sciences (Impresso) (Cessou 
em 2007. Cont. ISSN 1983-4675 Acta Scientiarum. Language and 
Culture (Impresso)) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1517-106X 
 

Alea: Estudos Neolatinos (Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1413-0394 
 

Aletheia (ULBRA) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0096-3003 
 

Applied Mathematics and Computation 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0004-6361 
 

Astronomy & Astrophysics (Berlin. Print) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1414-4077 
 

Avaliação (UNICAMP) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1518-1812 
 

BIS. Boletim do Instituto de Saúde (Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0102-5198 
 

Boletim de Geografia (UEM) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1677-0838 
 

Boletim SBEM Bahia 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1516-6600 
 

Caderno Pedagógico (Lajeado. Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-1371 
 

Cadernos de Educação (UFPel) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0103-6300 
 

Cadernos de História (UFU. Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1809-7634 
 

Cadernos de História da Ciência 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1983-1781 
 

Cadernos do Centro de Educação 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1809-9475 
 

Cadernos UniFOA (Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1292-2765 
 

Cahiers Gaston Bachelard 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1983-7399 
 

Caminhos da Educação Matemática em Revista 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0718-2449 
 

Ciencia & Trabajo (En línea) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0101-8515 
 

Ciência Hoje 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0103-2054 
 

Ciencia Hoje das Crianças 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1677-3861 
 

Ciência, Cuidado & Saúde 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0102-4868 
 

Ciências & Letras (FAPA. Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1518-4463 
 

Ciencias Sociales y Religión (Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1519-9479 
 

Cógito (Salvador. Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-8481 
 

Comunicações (UNIMEP) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1519-8227 
 

Contrapontos (UNIVALI) (Cessou em 2008. Cont. ISSN 1984-7114 
Contrapontos (Online)) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1405-1435 
 

Convergencía (Toluca) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0166-218X 
 

Discrete Applied Mathematics 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0101-465X 
 

Educação (PUCRS. Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0101-9031 
 

Educação (UFSM) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1678-0701 
 

Educação Ambiental em Ação 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1981-6979 
 

Educação Matemática em Foco (UFPB) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1519-387X 
 

Educação Unisinos 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1519-0099 Educere (Umuarama. Impresso) B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
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0301-4215 
 

Energy Policy 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1983-7011 
 

Ensino, Saúde e Ambiente 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1415-7128 
 

Estilos da Clínica (USP. Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0103-4014 
 

Estudos Avançados (USP. Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1414-0144 
 

Estudos de Sociologia (São Paulo) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1808-4281 
 

Estudos e Pesquisas em Psicologia (Online) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0103-6831 
 

Estudos em Avaliação Educacional (Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0972-0960 
 

Far East Journal of Applied Mathematics 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1983-053X 
 

Filosofia e História da Biologia 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0015-9018 
 

Foundations of Physics 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1980-3540 
 

Genética na Escola 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1983-8220 
 

Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1807-1600 
 

Holos (Natal. Online) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0103-7706 
 

Horizontes (EDUSF) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1807-538X 
 

Humanitates (UCB/DF) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1415-4668 
 

Ideação (UEFS) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1740-0570 
 

International Journal of High Performance Computing and  
Networking (Online) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1081-1710 
 

Journal of Vector Ecology 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0103-6858 
 

Leitura (UFAL) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0102-387X 
 

Leitura. Teoria & Prática 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0024-3795 
 

Linear Algebra and its Applications 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1518-0743 
 

Linguagem, Educação e Sociedade (UFPI) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0210-8615 
 

Llull (Madrid) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1415-8604 
 

Lugar Comum (UFRJ) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1660-5446 
 

Mediterranean Journal of Mathematics (Print) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0122-4328 
 

Nodos y Nudos 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1678-6602 
 

Nucleus (Ituverava. Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1415-5109 
 

Pensamento & Realidade 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0210-2331 
 

Perspectiva Escolar 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1982-0062 
 

Pesquisas e Práticas em Educação Matemática 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0031-8027 
 

Philosophia Naturalis 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1414-2236 
 

Philósophos (UFG) (Cessou em 2000. Cont. ISSN 1982-2928  
Revista Philósophos) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0103-7331 
 

Physis (UERJ. Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1982-3207 
 

Políticas Educativas 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1809-4031 
 

Práxis Educativa (Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1647-1210 Prima Facie (Faro) B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
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1136-7733 
 

Primeras Noticias. Comunicación y Pedagogía 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1414-4247 
 

Principia (UFSC) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1413-7372 
 

Psicologia em Estudo (Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0103-8486 
 

Psicopedagogia (São Paulo) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1130-5371 
 

Qurriculum (La Laguna) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1677-7743 
 

Reflexões em Ciências Humanas 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1809-6220 
 

REI. Revista de Educação do IDEAU 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0100-8587 
 

Religião & Sociedade (Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1980-3141 
 

REMATEC. Revista de Matemática, Ensino e Cultura (UFRN) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1679-1916 
 

RENOTE. Revista Novas Tecnologias na Educação 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1677-3071 
 

RESI : Revista Eletrônica de Sistemas de Informação 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1982-8632 
 

Revista @mbienteeducação 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0100-0233 
 

Revista Baiana de Saúde Publica 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1980-4849 
 

Revista Brasileira de Biociências (Online) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0102-6909 
 

Revista Brasileira de Ciências Sociais (Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1413-6538 
 

Revista Brasileira de Educação Especial 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0034-7167 
 

Revista Brasileira de Enfermagem (Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1677-2318 
 

Revista Brasileira de Ensino de Bioquímica e Biologia Molecular 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1809-6158 
 

Revista Brasileira de Ensino de Química 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1806-2695 
 

Revista Brasileira de Extensão Universitária 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0375-7536 
 

Revista Brasileira de Geociências 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1983-4713 
 
 

Revista Brasileira de História da Ciência B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1519-5902 
 

Revista Brasileira de História da Educação 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1518-2355 
 

Revista Brasileira de Saúde da Família (Brasília) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

 
Revista Ciência em Foco 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0864-3466 
 

Revista Cubana de Salud Pública (Impresa) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0037-8682 
 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1516-7704 
 

Revista de APS (Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1519-5228 
 

Revista de Biologia e Ciências da Terra 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0103-8575 
 

Revista de Ciência & Tecnologia 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1519-8022 
 

Revista de Ciência & Tecnologia (UNIG) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1981-8963 
 

Revista de Enfermagem UFPE On Line 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1415-5273 
 

Revista de Nutrição (Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1677-7522 
 

Revista de Saúde Coletiva da UEFS 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1518-3483 
 

Revista Diálogo Educacional (PUCPR. Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0101-4366 
 

Revista do Instituto Histórico e Geographico Brazileiro 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
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0102-4981 
 

Revista do Professor de Matemática 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1519-9096 
 

Revista do Programa Alfabetização Solidária 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1809-3876 
 

Revista e-Curriculum (PUCSP) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-7043 
 

Revista FAEEBA 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-1169 
 

Revista Latino-Americana de Enfermagem (USP. Ribeirão Preto.  
Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1405-6666 
 

Revista Mexicana de Investigación Educativa 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1020-4989 
 

Revista Panamericana de Salud Pública (Impresa) / Pan American  
Journal of Public Health (Impresa) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1807-6092 
 

Saúde e Educação para a Cidadania 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1983-3253 
 

Simbio-Logias (Botucatu) 
 

 
B5 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0101-8841 
 

Sitientibus (UEFS) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0103-1570 
 

Sociedade & Natureza (UFU. Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1414-8498 
 

Tecnologia & Cultura (CEFET/RJ) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1415-837X 
 

Teoria e Prática da Educação 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1982-095X 
 

Terr@ Plural (UEPG. Online) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0343-6993 
 

The Mathematical Intelligencer 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1551-3440 
 

The Montana Math Enthusiast 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1516-9537 
 

Trabalho & Educação (UFMG) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1678-1007 
 

Trabalho, Educação e Saúde (Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1981-7746 
 

Trabalho, Educação e Saúde (Online) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1516-0025 
 

Traços (UNAMA) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-8775 
 

Varia História (UFMG. Impresso) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1676-3459 
 

Veritati (UCSAL) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

0104-270X 
 

Vidya (Santa Maria) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1809-1636 
 

Vivências (URI. Erechim) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  

1668-7035 
 

Yupana (Santa Fe) 
 

B5 ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMATICA  
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