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RESUMO 

 
A matemática é uma prática cultural presente no cotidiano dos grupos sociais e estigmatizada 

no jogo de linguagem, no âmbito da escola, como ciência difícil e para poucos. Nessa visão, a 

presente pesquisa de Mestrado tem como objetivo problematizar práticas docentes no ensino 

de matemática no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com vistas a criar 

indicadores para uma proposta de formação pedagógica contínua que valorize a relação da 

matemática do cotidiano com a escolar, junto ao corpo docente da EJA do Município de Porto 

Velho. A questão norteadora da pesquisa busca um entendimento de como o professor que 

ensina matemática faz relação da matemática escolar com a matemática do cotidiano, 

considerando as práticas matemáticas desenvolvidas pelos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos nas práticas culturais e profissionais. A pesquisa de abordagem qualitativa e com 

proposta intervencionista deu-se em três encontros pedagógicos com quinze professores que 

ensinam matemática nas séries iniciais da EJA, realizada no período de 2017 a 2018 e nas 

práticas da pesquisadora como professora da EJA. As práticas da pesquisadora e as vozes 

ecoadas nos encontros foram problematizadas à luz da orientação filosófica baseada na terapia 

desconstrutiva proposta pelo filósofo Ludwig Wittgenstein e nos estudos e pesquisas de 

Antonio Miguel, por meio de jogos narrativos de linguagem. Considerando a importância de 

repensar o ensino de matemática, deparamo-nos com a necessidade de repensar, também, a 

prática docente e os processos que caracterizam a escola atual. Assumimos a postura 

problematizadora da prática docente, não com o objetivo de duvidar da efetividade da prática, 

mas de ampliar o olhar para outras perspectivas. Os professores relataram que buscam 

contextualizar as aulas aproximando-as da realidade dos alunos. Nessa perspectiva, as vozes 

ecoadas subsidiaram a criação de indicadores para curso de formação continuada para 

professores que ensinam matemática nas séries iniciais da Educação de Jovens e Adultos.  

 
 

Palavras-chave: Ensino de matemática. Educação de Jovens e Adultos. Práticas docentes. 

Terapia desconstrutiva. 
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ABSTRACT  

Mathematics is a cultural practice present in the daily life of social groups and stigmatized in 

the language game, within the school, as a difficult science and for few. In this vision, the 

present Master's research aims to problematize teaching practices in the teaching of 

mathematics in the context of Youth and Adult Education (EJA), aiming to create indicators 

for a proposal of continuous pedagogical training that values the relation of everyday 

mathematics with the school, with the faculty of the EJA of the Municipality of Porto Velho. 

The guiding question of the research seeks an understanding of how the teacher who teaches 

mathematics relates the school mathematics to the mathematics of everyday life, considering 

the mathematical practices developed by students of Youth and Adult Education in cultural 

and professional practices. The research of qualitative approach and with interventionist 

proposal occurred in three pedagogical meetings with fifteen teachers who teach mathematics 

in the initial series of the EJA, held in the period from 2017 to 2018 and in the practices of the 

researcher as an EJA teacher. The practices of the researcher and the voices echoed in the 

encounters were problematized in the light of the philosophical orientation based on the 

deconstructive therapy proposed by the philosopher Ludwig Wittgenstein and in the studies 

and researches of Antonio Miguel, through narrative games of language. Considering the 

importance of rethinking the teaching of mathematics, we are faced with the need to rethink, 

also, the teaching practice and the processes that characterize the current school. We assume 

the problematizing posture of the teaching practice, not with the objective of doubting the 

effectiveness of the practice, but of widening the gaze to other perspectives. Teachers reported 

that they seek to contextualize classes by bringing them closer to students' reality. In this 

perspective, the echoed voices subsidized the creation of indicators for continuing education 

for teachers who teach mathematics in the initial series of Youth and Adult Education. 

 

Keywords: Mathematics teaching. Youth and Adult Education. Teaching practices. 

Deconstructive therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em cada espaço ocupado, em cada tempo vivido, diante de diferentes situações, 

usamos diferentes saberes que atendem às nossas necessidades, através de nossas práticas 

sociais, que são nossas formas de agir, conhecer o mundo e os outros. Na rua, na escola, na 

computação ou na vida dos artesãos, dos indígenas, dos pescadores: MATEMÁTICAS
1
.  

A nossa orientação em relação ao tempo e ao espaço acontece de diferentes formas, de 

acordo com as culturas ao longo da história. Cada pessoa ou grupo tem uma forma de agir, 

por exemplo, em relação ao tempo de maturação dos alimentos, alguns utilizam recursos 

tecnológicos, outros a experiência de plantar e colher, e há os que precisam olhar de perto 

para saber se está bom. São diferentes formas de fazer uma mesma atividade. 

O fazer de cada um está relacionado com a forma de viver, com a cultura, com a 

economia e com as próprias necessidades, são as práticas culturais, que são aprendidas com os 

outros enquanto vemos e fazemos juntos. “A matemática é uma atividade inerente ao ser 

humano, praticada com plena espontaneidade, resultante do seu ambiente sócio cultural” 

(D’AMBRÓSIO, 1986, p. 36). 

A matemática é uma prática cultural, atividade natural e comum ao ser humano, que 

está implícita e explícita na realidade de todas as sociedades e culturas, considerando que 

todas as nossas ações buscam resolver problemas e solucionar as situações apresentadas no 

dia a dia. Porém, ainda assim ela é considerada, por muitos, uma vilã temida. Apesar de 

mobilizada nos diferentes contextos da vida cotidiana, quando caracterizada como disciplina 

curricular no ambiente escolar, assume uma identidade complexa, cheia de regras e 

procedimentos, o que a torna para muitas pessoas um verdadeiro “bicho de sete cabeças”.  

A matemática, em uma perspectiva cientifica, acadêmica e, por consequência, escolar, 

é diretamente relacionada à exatidão. A característica de exatidão mobilizada nesses contextos 

está relacionado ao jogo regrado que considera fórmulas, cálculos e resultados únicos. Tais 

regras do jogo de linguagem da matemática escolar que, de forma geral, não recorrem às 

práticas humanas, para o aluno, são como um conjunto de regras sem sentido, realizadas no 

âmbito apenas do pensar.  

É um tanto quanto perturbador pensar na matemática como algo engessado, único, sem 

vida, sendo que ela é o que move a busca pelas soluções para os desafios da vida humana. 

Não há maior valor na matemática dos matemáticos do que na matemática vivida por um 

                                                           
1
 Vídeo - Projeto MatemáticaS (2018, Grupo PHALA -  da Faculdade de Educação da Unicamp). 
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pescador que sabe quando é tempo de peixe, quando a maré sobe e desce ou o peso do peixe 

só por sentir a fisgada do anzol. 

Os conhecimentos das práticas culturais são ricos, mas geralmente insignificantes na 

maior parte do tempo em que os alunos estão no ambiente escolar. Essa dinâmica gera uma 

sensação de fracasso, afinal, o “conhecimento” é poder. Mas, em uma pescaria, quem sabe 

mais? Um doutor em matemática ou um pescador? As matemáticas estão presentes em 

diversos jogos de linguagem, que são mobilizadas de acordo com as regras do jogo que se 

aplica (FARIAS, 2014). Matemática escolar, científica, financeira, comercial, ribeirinha, 

indígena, artesã, e as múltiplas possibilidades que há nos espaços de práticas culturais.  

Esses contextos são diferentes jogos de linguagem, porém, que apresentam 

semelhanças de família, isto é, suas regras tendem a uma orientação inequívoca das ações nas 

práticas. Entretanto, ainda que tenham semelhanças de família, orientam-se por regras 

diferentes
2
. Para Wittgenstein, o significado está no uso que se faz das regras nos diferentes 

jogos de linguagens, sendo assim, a matemática escolar é apenas mais uma das muitas 

matemáticas que são vivenciadas por todos nós nas diversas atividades que desenvolvemos ao 

longo dos tempos.  

A linguagem funciona como um jogo, jogamos uns com os outros o tempo todo, com 

palavras, gestos e entonações (MIGUEL, 2014). Como disciplina curricular, a matemática 

possui regras específicas e as tais “regras” fazem parte de um jogo de linguagem que compõe 

a matemática escolar. Logo, quem chega a outra resposta que não a estabelecida pela regra 

erra e, nessa perspectiva, as diferentes formas de resolver e responder são consideradas 

erradas, perpetuando os paradigmas de que a matemática é essencialmente exata e para 

poucos. 

Partindo da perspectiva da matemática como prática cultural, vivida diariamente por 

todos, a problemática aqui levantada não é a eficácia da prática docente, mas, sim, como o 

professor que ensina matemática faz relação da matemática escolar com a matemática do 

cotidiano, considerando as práticas matemáticas desenvolvidas pelos alunos da Educação de 

Jovens e Adultos na vida e no trabalho.  

No que se refere à EJA, trata-se de uma modalidade escolar repleta de especificidades, 

tendo em vista que o aluno apresenta experiências de vida acumuladas no decorrer de sua 

trajetória como sujeito ativo da comunidade da qual faz parte. Tais experiências o constituem 

                                                           
2
 Contribuição da Professora Anna Regina Lanner em seu parecer para banca de qualificação desta pesquisa. 
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como um aluno repleto de saberes desenvolvidos nas práticas do cotidiano, fazendo uso de 

“matemáticas” para enfrentar situações da sua prática, nas quais precisa se orientar por regras.  

Costa, Romanowski e Soares (2004, p. 4), discutindo as práticas docentes, apontam 

que “é necessário que o professor perceba a necessidade de considerar os saberes da prática 

social, além do saber sábio, possibilitando à transposição didática, e a necessidade de se levar 

em conta à dimensão educativa ou a razão pedagógica”.  

Levando em consideração que o aluno da Educação de Jovens e Adultos traz para o 

ambiente escolar os saberes desenvolvidos nas práticas do cotidiano, é fundamental um olhar 

sensível e diferenciado e práticas docentes que oportunizem a valorização dos saberes 

práticos, possibilitando a relação com as temáticas escolares.  

Mesmo com a riqueza de conhecimentos adquiridos e desenvolvidos no cotidiano, é 

comum no ambiente escolar uma tendência a reproduzir posturas pedagógicas docentes que 

consolidam o ensino da matemática como algo mecânico e decorativo, fora da realidade 

vivenciada no cotidiano, conforme menciona D’Ambrósio (2016, p. 1): “Lamentavelmente, a 

educação matemática, tanto na teoria quanto na prática, tem focalizado o aprimoramento da 

mesmice. As propostas têm sido variantes de teorias e práticas vindas do passado”. 

Refletindo sobre a importância de repensar o ensino da matemática, deparamo-nos 

com a necessidade de repensar a prática docente e os processos que caracterizam a escola 

atual. Miguel (2016, p. 14) afirma que: “Democratizar é preciso, pois, por força avassaladora 

e massificadora dos próprios processos de escolarização moderna, produziu-se modos típicos 

e tipicamente limitados de se ver a matemática e a educação matemática”.  

Partindo de uma olhar pós-estruturalista, com uma postura problematizadora na 

perspectiva da terapia de Ludwig Wittgenstein e da filosofia desconstrucionista de Jacques 

Derrida, desenvolvemos esta pesquisa de abordagem qualitativa, com elementos da pesquisa- 

ação. Tendo em vista a prática docente, o corpus da pesquisa constitui-se por espectros de 

vozes do presente, vozes de professoras da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, e 

espectros do passado, aqui mobilizados em narrativas inspiradas no livro Obras Escolhidas II: 

Rua de mão única, de Walter Benjamin. Tal movimento entre os tempos (passado e presente) 

é elemento de análise nos jogos de cena propostos, que trazem os jogos de linguagem e 

vivências da sala de aula tencionados com a pesquisa bibliográfica realizada.  

   Nessa perspectiva, foi oportunizada ao grupo participante de professores da 

Educação de Jovens e Adultos a discussão sobre a ação e a possibilidade de incorporação de 

novas perspectivas em suas práticas. Os diálogos realizados em encontros pedagógicos, em 
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parceria com a SEMED, proporcionaram uma reflexão sobre valorização das práticas 

matemáticas desenvolvidas pelos alunos nas práticas culturais do cotidiano. Sendo assim, esta 

pesquisa teve como objetivo geral problematizar práticas docentes no ensino de matemática 

no contexto dos anos iniciais do Ensino Fundamental da EJA, com vistas à criação de 

indicadores para uma formação pedagógica contínua que valorize a relação da matemática do 

cotidiano com a escolar, junto ao corpo docente da EJA.  

Buscando alcançar o objetivo proposto, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: a. Identificar a formação dos docentes que ensinam matemática nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, suas práticas docentes, maiores dificuldades encontradas na prática 

pedagógica e suas necessidades com relação ao suporte pedagógico. b. Conhecer o 

entendimento dos professores acerca da formação continuada e suas sugestões de como a 

formação pode acontecer, considerando o contexto em que transitam; c. Criar indicadores para 

formação continuada em consonância com as demandas da sala de aula, com vistas à 

valorização da contextualização nas aulas de matemática da Educação de Jovens e Adultos. d. 

Oportunizar a discussão referente à prática docente nas aulas de matemática, por meio de 

encontros de formação em parceria com a Divisão de Educação de Jovens e Adultos (DIEJA), 

vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Porto Velho (RO). 

Tais caminhos oportunizaram-nos conhecer como o professor que ensina matemática 

faz relação da matemática escolar com a matemática do cotidiano, a partir das práticas 

matemáticas desenvolvidas pelos alunos da EJA na vida e no trabalho. Os estudos 

desenvolvidos serão apresentados neste trabalho, organizados em seções.  

Na primeira seção, iniciamos a caminhada como num despertar em um lugar novo, 

iniciando os passos, apresentando personagens e mapas. Temos, então, na primeira seção, a 

introdução, na qual abordamos os aspectos da pesquisa, apresentando a temática pesquisada, 

bem como a condução metodológica e filosófica.   

Caminhando um pouco mais para dentro da aventura da pesquisa, adentramos na 

segunda seção. Nesta, conhecemos quem é Alice e como ela se constitui.  Abordamos, então, 

o memorial da pesquisadora, suas vivências como professora da Educação de Jovens e 

Adultos e os caminhos que a levaram à escolha da temática, além do processo de 

reestruturação do projeto inicial e apresentação do corpus da pesquisa.  

Agora, mais familiarizados com o novo mundo, iniciamos a terceira seção, na qual 

apresentamos os referenciais teóricos, discutindo as mobilizações de cultura matemática na 



15 

 

 

 

contemporaneidade e a possibilidade de repensar a ação docente na Educação de Jovens e 

Adultos, além de aspectos referentes à formação de professores. 

Caindo no giro do Chapéu do Chapeleiro Maluco, é hora de levar outros personagens 

para esse novo mundo, sendo assim, na quarta seção, descrevemos a condução metodológica 

da pesquisa com professores da Secretaria Municipal de Educação, desenvolvendo a análise à 

luz da condução filosófica desta pesquisa e dos autores que subsidiaram a discussão teórica.  

Chegando ao final do caminho, é hora de revermos como foi o caminhar. Assim, 

chegamos às considerações finais que, na perspectiva da nossa pesquisa, nunca são finais, 

pois sempre há o que desconstruir e ressignificar.  
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2 APRESENTAÇÃO 

 

Deixe-me pensar: eu era a mesma quando levantei essa manhã? 

Tenho uma ligeira lembrança de que me senti um bocadinho diferente. 

Mas, se não sou a mesma, a próxima pergunta é: Afinal de contas quem eu sou? 

Ah, este é o grande enigma! 

 

(LEWIS CARROLL) 

 

A epígrafe escolhida foi inspirada pelas palavras da minha
3
 orientadora que, em um dos 

nossos primeiros encontros, me disse: — Alice
4
, procure algo que te inspire, te encante para 

conduzir a escrita da sua dissertação. Essas palavras ecoaram por dias na minha cabeça. 

Pensei nas diversas “coisas” que me encantam, mas nada me inspirava ou se relacionava à 

escrita.  

Em uma conversa informal com um grupo de amigos, alguém perguntou: “O que vocês 

gostariam de fazer se pudessem ter uma vida completamente diferente da que construíram?” 

A resposta veio instantaneamente na minha cabeça: Eu gostaria de ser escritora. Não de 

livros, mas de roteiros para filmes, séries, peças[...] Sempre gostei de dramaturgia, e tenho 

como distração acompanhar filmes e séries, afinal, com eles podemos viajar nas histórias, 

conhecer, refletir e realizar boas discussões.   

Um dia, em um desses meus momentos de descontração, assistindo a uma das minhas 

séries preferidas, decidi abraçar algo que me encanta, as histórias de contos de fadas. A série a 

que me refiro é intitulada Once Upon a Time
5
 que, na tradução literal, fica “Era uma vez”. 

Como o título sugere, a série faz referência aos contos de fadas e a todos os personagens que 

convivem no mundo “real” e muitas aventuras acontecem.  

Nessa série, os tradicionais personagens dos contos de fadas são levados pela maldição 

da Bruxa Má do conto da Branca de Neve para uma cidade fictícia nos Estados Unidos, 

denominada Storybrooke. Nessa cidade, todos vivem vidas comuns, com atividades 

profissionais e familiares sem se recordarem da sua real história e origem, exceto a Bruxa Má, 

que é a prefeita da cidade. A série é encantadora, pois nos remete aos contos que estão no 

                                                           
3
 Optamos por escrever a apresentação e as seções 2 e 3 na primeira pessoa do singular por se tratar do memorial 

da pesquisadora.  
4
 Trata-se da pesquisadora, que optou por adotar o nome de Alice, tendo como referência a personagem do conto 

“Alice no país das Maravilhas”, considerando a condução da escrita desta narrativa inspirada em contos de fadas.  
5
Once Upon a Time é uma série de televisão americana de drama e fantasia, criada por Adam 

Horowitz e Edward Kitsis. Estreou em 23 de outubro de 2011, na emissora ABC. A série segue vários 

personagens de contos de fadas que foram trazidos para o mundo real e tiveram suas memórias originais 

roubadas por uma maldição poderosa. Disponível em: https://www.netflix.com.br. 
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imaginário de muitos de nós, porém, esparramando para novos contextos, criando novas 

possibilidades.  

Meu insight em utilizá-la como inspiração se deu em uma das cenas que envolvia o 

Chapeleiro Maluco
6
 do conto Alice no país das Maravilhas, na qual ele girou o chapéu e 

todos foram transportados para um mundo desconhecido. O Mestrado foi para mim o 

Chapeleiro Maluco que girou um chapéu e me levou para um outro mundo, o mundo da 

pesquisa. Qual a ligação dos contos com a pesquisa? Eu percebo várias: os sonhos, as 

aventuras, as personagens e toda a construção da narrativa.  

Em meio a esse novo mundo, descobri uma Fada Azul
7
 que, com sua sabedoria e 

generosidade, inspirou-me a ir além. A fada me oportunizou o repensar, desconstruir e 

reconstruir do meu projeto de pesquisa inicial e, por isso, a epígrafe do criador de Alice no 

país das Maravilhas traduz em palavras como me senti ao iniciar a incrível aventura a que me 

propus. Afinal, não sou mais a mesma, jamais serei e continuo mudando. 

Nessa visão, com o apoio da Professora Kátia Farias, optei por um texto narrativo. 

Estamos entendendo que as narrativas são, em última instância, renarrativas. Isso significa 

dizer que o único acesso ao conto em “si mesmo” é feito no ato em que ele é contado ou 

recontado. Por meio desse ato, a história é, inevitavelmente, rearranjada, deformada e posta 

em uma nova versão que possui sua própria singularidade, e que pode ser, então, contada 

novamente ou recontada (FARIAS, 2014, p. 57).   

Trata-se de um texto narrativo no qual bordamos episódios vivenciados na minha atuação 

como docente da Educação de Jovens e Adultos e no decorrer da pesquisa-ação às discussões 

e reflexões teóricas e metodológicas, criando um texto leve, mas com a devida seriedade que a 

pesquisa acadêmica exige. Um texto carregado de emoções e reflexões, genuinamente autoral, 

como um roteiro de conto de fadas, com cenários, personagens, diálogos e roteiristas.  

Realizamos tal movimento apoiados por McDonald (2001), conforme salienta Farias:  

 

 O ato de narrar sempre se refere a uma história pré-existente. As ações num 

ato narrativo devem ser descritas temporalmente. Narrar é um contar. Desta 

forma, o ato de contar itera discursos preexistentes e os deforma. Importante 

ver o ato narrativo como um ato cultural. O contador de história adapta e 

                                                           
6
 O Chapeleiro Maluco é residente do País das Maravilhas e o melhor amigo da Lebre Maluca, como 

mencionado acima. Juntos, geralmente se envolvem em festas de chá; a maioria das quais são para comemorar 

seus "Desaniversários". Disponível em: http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com. 
7
 A Fada Azul (Blue Fairy, no original) é uma personagem de conto do Pinóquio de Carlo Collodi. Ela é um ser 

mágico que, cumprindo a vontade de Gepeto, deu vida a Pinóquio e, mais tarde, transformou-lhe em um menino 

de verdade. Nesta narrativa, a Fada Azul refere-se à Professora Dra Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos Farias, 

orientadora desta pesquisa. Disponível em: http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com. 

http://pt-br.disney.wikia.com/wiki/Pinóquio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlo_Collodi
http://pt-br.disney.wikia.com/wiki/Gepeto
http://pt-br.disney.wikia.com/wiki/Pinóquio_(personagem)
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inova a história que ele reconta, assim, as histórias são transmitidas e 

deformadas (FARIAS, 2014, p. 79). 

 

A relação deste relatório de pesquisa com um roteiro de conto de fadas se dá na autoria 

da escrita da pesquisadora e de sua orientadora; nas personagens envolvidas como atores, os 

professores e alunos da Educação de Jovens e Adultos. E claro, por entendermos como Arendt 

(1961, p. 234) que a educação está entre as atividades mais elementares e necessárias da 

sociedade humana. Nesse sentido, a educação jamais permanece tal qual é, mas renova-se 

continuamente e, também, por vermos a educação como uma história sonhada, vivida e contada, 

vivências únicas que encantam, influenciam vidas e grupos sociais, roteiros vivos e vividos 

por personagens reais. Aqui, essas vivências, saberes e práticas são mobilizados por meio de 

jogos de cenas, ou seja, encenações de práticas sociais dos envolvidos na pesquisa.  

A utilização de jogos de cenas ou textos dialógicos em textos científico-acadêmicos 

tem ganhado espaço no meio acadêmico, principalmente, com as produções do grupo de 

pesquisa PHALA
8
, da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas.  

Norteados pelo arcabouço da filosofia analítico-pragmática de Ludwig Wittgenstein e da 

filosofia analítico desconstrucionista de Jacques Derrida, conforme Farias (2014):  

 

No grupo PHALA, temos priorizado as leituras e debates acerca dos modos 

terapêutico-desconstrucionistas de se conduzir investigações em educação. 

Alguns indecidíveis “quase-conceitos” tais como: práticas culturais; 

contextos de atividade humana; jogos de linguagem; jogo de cena, 

"encenação" ou "performance"; desconstrução; terapia gramatical; rastros de 

significação; citação; iteração; enxertia, dentre outros, estão fazendo parte 

das nossas discussões...Estou usando esta expressão “quase-conceitos”, tal 

como o faz Haddock Lobo, no entendimento de que, “para Derrida, o 

pensamento é justamente composto por estes indecidíveis: rastro, espectro, 

phármakon, brisura, sobrevida etc., em uma cadeia infinita e infinitamente 

aberta a “quase-conceitos” (p. 9). 

 

Dentre as produções do Grupo PHALA, destacamos os trabalhos orientados pelos 

Professores Antônio Miguel e Ana Regina Lanner, conforme quadro a seguir:  

  
Trabalho Título Autor Ano Orientador 

Tese  

de Doutorado 

Vení, Vamos hamacar el mundo, 

hasta que te asustes: uma terapia do 

desejo de escolarização moderna. 

Carolina Tamayo 

Osorio 

2017 Antonio Miguel 

                                                           
8
 O Grupo Interinstitucional de Pesquisa PHALA (Educação, Linguagem e Práticas Culturais), 

institucionalmente alocado na Faculdade de Educação da UNICAMP, constituiu-se em 2009 com o propósito 

indisciplinar de se investigar as potencialidades do ponto de vista pós-estruturalista do papel constitutivo mútuo 

entre jogos de linguagem e práticas culturais em processos de mobilização cultural em diferentes campos de 

atividade humana, dentre eles o campo educativo escolar (FARIAS, 2014, p. 8).  
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Tese  

de Doutorado 

Práticas mobilizadoras de cultura 

aritmética na formação de 

professores da Escola Normal da 

Província do Rio de Janeiro (1868-

1889): ouvindo fantasmas imperiais.  

Kátia Sebastiana 

Carvalho dos Santos 

Farias 

2014 Antonio Miguel 

Tese  

de Doutorado 

Percorrendo usos/significados da 

matemática na problematização de 

práticas culturais na formação inicial 

de professores. 

Simone Maria 

Chalub Bandeira 

Bezerra 

2014 Antonio Miguel 

Dissertação  

de Mestrado 

AM[OU]:  um estudo terapêutico-

desconstrucionista de uma paixão. 

Marcia Maria Bento 

Marim 

2014 Antonio Miguel 

Dissertação  

de Mestrado 

Problematização indisciplinar de 

práticas socioculturais na formação 

inicial de professores. 

Érica Mitsue 

Nakamura 

2014 Anna Regina 

Lanner de Moura 

Dissertação 

de Mestrado 

O papel dos conhecimentos e valores 

transmitidos pela escola, na 

construção de mundo de uma 

comunidade caiçara do Rio de 

Janeiro. 

Ana Cecília Moz 

Alves Rodrigues 

2014 Anna Regina 

Lanner de Moura 

Dissertação 

de Mestrado 

Os incalculáveis usos do feminino e 

do masculino em jogos de linguagem 

Marcia Furlan de 

Almeida 

2014 Anna Regina 

Lanner de Moura 

Dissertação 

de Mestrado 

Problematização e prática 

sociocultural no contexto do estágio 

da licenciatura: um olhar 

terapêutico-desconstrutivo 

Adriano Luiz 

Pedrini 

2013 Anna Regina 

Lanner de Moura 

 

Ao enveredarmos pelos caminhos da pesquisa com atitude terapêutico-gramatical 

desconstrucionista, muitos dos trabalhos do grupo PHALA serviram de inspiração, 

considerando afinidade teórica e condução da pesquisa, principalmente, as teses de 

doutoramento das professoras Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos Faria e Simone Chalub 

Bandeira, e a dissertação de mestrado de Marcia Maria Bento Marim.  

Com tais inspirações e a paixão pela temática desta pesquisa, iniciei uma terapia de 

desconstrução das vivências em sala de aula por meio dos jogos de cenas. Tal paixão brotou 

das experiências adquiridas no exercício da docência na Educação de Jovens e Adultos em um 

projeto do SESI em parceria com a Direcional Engenharia, e em escolas da rede pública do 

município de Porto Velho. Também, por perceber e compartilhar com os colegas professores 

as inquietudes no que se refere ao ensino de matemática.  

Na perspectiva de Farias (2014), entendemos que, na atitude terapêutico-gramatical 

desconstrucionista, a desconstrução é algo que se pratica e, como prática, ou seja, um jogo de 

linguagem encenado, é orientado por uma gramática. Sendo assim, a desconstrução aqui foi 

um processo e ainda está em processo além deste texto, afinal, não há pontos finais, mas, sim, 

pontos seguidos, pausas a serem reiniciadas, repensadas, rastreadas para pensamentos outros, 

fazeres outros tencionando nossas vivências, saberes e quereres. Assim, constituímo-nos 

pesquisadores e, principalmente, desconstrutores de nós mesmos. 
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2.1 Há algum tempo... Como se constitui uma roteirista? 

 

Para escrever uma história, um roteiro, é preciso buscar referências em lugares, 

vivências, leituras e em outras histórias, conforme menciona Farias (2014, p. 5), discutindo a 

perspectiva desconstrucionista de Jacques Derrida: “Qualquer experiência é composta por 

uma rede de rastros que retornam para algo diferente deles próprios”. Ou seja, são rastros que 

seguimos e deixamos no caminho.  

Na pesquisa, a dinâmica é a mesma, precisamos buscar em nós mesmos a inquietação 

para o que pesquisar, onde pesquisar e por que pesquisar. É importante que a pesquisa faça 

sentido, converse com os anseios, sonhos e valores do pesquisador. Trata-se de um verdadeiro 

ato de entrega e dedicação, que caminha em consonância com o modo como o pesquisador 

enxerga o mundo e os propósitos que o levam a pesquisar.  

Antes de iniciar a discussão acerca das aventuras desta pesquisa, preciso contar um 

pouco sobre mim e o que me trouxe até aqui, afinal, quem somos e como nos constituímos diz 

muito da condução que adotamos no processo de pesquisar, bem como as motivações para 

mobilizar nossos saberes e anseios. 

Sonhos, sem dúvidas, os sonhos me movem. Sou filha de dois paulistas que, em busca 

do sonho de uma vida melhor, saíram de carona em um caminhão cegonha
9
, do interior de 

São Paulo com destino à desconhecida Rondônia do final dos anos 1980. Minha mãe, na 

boleia do caminhão, percebeu que não estava bem e logo veio o anúncio de uma gestação. Eu 

estava a caminho.  

Nasci e cresci em Porto Velho. Junto com um irmão três anos mais novo, tive uma 

infância daquelas boas, sabe? Dessas que quase não vemos mais. Tudo era motivo de 

brincadeira: amigos, árvores, pipas e tudo que uma criança pudesse encontrar para se divertir. 

Apesar das dificuldades da vida de autônomo que meus pais levavam e levam até hoje, 

éramos felizes e crescemos com a consciência das dificuldades do dia a dia de uma família 

sem muitos recursos, pois sempre estivemos envolvidos nas atividades familiares e tínhamos 

entendimento da realidade que vivíamos.  

Meu irmão, um menino alegre, ora Pinóquio
10

, ora Peter Pan
11

, algumas danações no 

caminho, mas de coração bom. Parceiro de infância e das longas caminhadas para a escola. 

                                                           
9 Tipo de carreta especializada no transporte de veículos automotores. O caminhão cegonha mencionado no 

memorial transportava de São Paulo para Porto Velho veículos, modelo D-20, para compor a frota da Unidade 

do Mistério da Saúde em Rondônia (relato da mãe da pesquisadora).   
10

 Protagonista da obra  As aventuras de Pinóquio de Carlo Collodi, adaptado para o cinema pelos Estúdios 

Disney no ano de 1940. Disponível em: http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/As_aventuras_de_Pinóquio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlo_Collodi
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Estudamos em escola pública e tivemos um acolhedor acompanhamento familiar de minha 

mãe que, mesmo sem ter concluído a escolarização básica no percurso normal, valorizava 

muito a educação, estimulando-nos e auxiliando-nos nas tarefas de casa. Tive e tenho minha 

mãe como referencial de ser humano, mulher forte que busca ir além. Ela não se encaixa no 

perfil das rainhas, mas, sim, das guerreiras. É minha princesa Mulan
12

, que encara a vida e 

conquista seu espaço.  

Como disse antes, minha mãe não concluiu a escolarização no tempo regular
13

, mas 

nos dá aulas de temas e práticas que poucas vezes vi alguém conhecer tão bem. Ela atribui 

suas habilidades com desenhos de plantas de casas, cálculos e, também, sua disposição física 

aos anos de estudo e esportes no SESI Escola de Barretos-SP, sua cidade natal.  

Miguel (2014, p. 8), em seus estudos e pesquisas sobre os jogos de linguagens 

propostos pelo filósofo Ludwig Wittgenstein, afirma que: “Nesse sentido, encenar uma prática 

é o mesmo que encenar um jogo regrado de linguagem, isto é, disciplinar o corpo no sentido 

de fazê-lo seguir as regras desse jogo”. Nessa perspectiva, entendo que o aprendizado da 

escolarização de minha mãe pode ter sido, de fato, significativo. Porém, ela o incorporou à 

sua prática diária, redescobrindo-se, desenvolveu ainda mais suas habilidades, que muito me 

encantam e trazem-me gratidão por morar em uma casa projetada e desenhada por ela. Que 

grande arquiteta ou engenheira seria, mas se diz fora do tempo de encarar uma faculdade que 

exige tanto.  

Além das intermináveis obras e reformas com as quais vi meus pais envolvidos, outra 

prática muito presente em nossa família é o manuseio do dinheiro. Como meus pais são 

autônomos, eu os tive dentro de casa, trabalhando, ganhando e organizando os recursos 

financeiros. Desde muito cedo, minha mãe ensinou-me as atividades de banco, mercado e 

demais necessidades da vida prática.  

Antes de ir para o colégio, na época, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio John Kennedy, onde estudei a maior parte da minha vida e concluí meus estudos da 

Educação Básica, passava no banco para depositar o dinheiro que eles haviam ganhado no dia 

                                                                                                                                                                                     
11

 Peter Pan é um personagem criado por J. M. Barrie para sua notória peça de teatro intitulada Peter and Wendy, 

que originou um livro homônimo para crianças, publicado em 1911, e várias adaptações deste para o cinema. 

Disponível em: http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com. 
12

 Mulan é a protagonista do filme norte-americano de animação de 1998, dos Estúdios Disney, baseado na lenda 

chinesa de Hua Mulan. Disponível em: http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com. 
13

 LDB 9394/96 - Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola 

pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade. Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com 

duração mínima de três anos. 
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anterior. Fiz isso durante anos, bem como as compras para casa,  materiais de reposição para o 

salão de beleza e para a oficina de eletrônicos de meu pai.  

Hoje, entendo o quanto ser atuante nessas atividades contribuiu para minha formação 

como pessoa, pois aprendi a ter responsabilidade e o valor do trabalho, além de mobilizar 

saberes matemáticos aprendidos com meus familiares, vivenciando a matemática de forma tão 

natural e espontânea como ela de fato é.  

Apesar de muito articulada na vida pessoal e prática, a escola era um mundo 

complicado para mim. Em primeiro lugar, por conta de uma timidez que me consumia e me 

impossibilitava até de falar. Tempos estranhos esses. Outro ponto que me deixava 

extremamente desconfortável na escola estava relacionado às disciplinas que envolviam 

cálculo. Que irônico, não? Como pode alguém que lidava diariamente com cálculos ser 

cadeira cativa na recuperação de matemática e, posteriormente, em física? 

Discutindo a obra “Na vida dez, na escola zero” de Carraher & Schiliemann (1988), 

Miguel e Vilela (2008, p. 106) observam que, “com base nos resultados das investigações 

apresentadas, seus autores se perguntam por que aquelas crianças que realizam operações 

diversas em suas situações de trabalho são malsucedidas na escola quando realizam operações 

aritméticas semelhantes”.   

Uma das possibilidades para tal dissonância se dá na significação, nas regras e nas 

finalidades específicas para utilização da matemática nas diferentes situações. Além das 

diferenças entre os contextos de aplicação dos saberes matemáticos, no que se refere ao 

ensino da matemática, na maioria das vezes, não há relação entre o que se vivencia na prática 

social e na escola.  

O uso da palavra “regra”, em Wittgenstein, está relacionado à noção de gramática, que 

está vinculada à noção de simbolismo da linguagem. Um simbolismo não mais compreendido 

de maneira abstrata, e, sim, como uma lógica que é produto de atos constituintes de formas de 

vida (MARIM, 2014, p. 47). 

Nessa perspectiva, compreendo que muito das dificuldades estava justamente na falta 

de relação com as práticas do cotidiano. Infelizmente, vivenciei em minha escolarização a 

reprodução de fórmulas e situações desconexas do meu contexto cultural. Claro que essa 

abordagem não foi só nas disciplinas mencionadas, mas, também, nas demais.  

Vencendo as tais dificuldades escolares, enfim, concluí a escolarização básica e passei 

a me questionar sobre o que faria dali em diante. Naquela época, eu tinha a vida da Gata 
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Borralheira
14

 e a possibilidade de cursar um curso superior era quase nula. Passávamos por 

dificuldades financeiras e a federal era impossível, pois minha família não teria recursos nem 

para o transporte. 

Um dia, organizando meus livros de colégio para doar, encontrei na folha de rosto de 

um deles a seguinte frase: Tharyck, Matemática 2005, UNIR. Fiquei um pouco inquieta com o 

que li, afinal, a matemática era minha maior vilã, a verdadeira bruxa má da Branca de Neve
15

.  

Puxei na memória e recordei o momento e o motivo da escrita. Tratava-se de uma 

necessidade de afirmação de que eu era capaz, um compromisso que fiz ao concluir a 8ª série, 

com a esperança de que no Ensino Médio seria diferente e eu, enfim, iria “dominar” a 

matemática e, futuramente, me tornaria professora para poder ensinar outros que, como eu, 

não conseguiam entender a matemática escolar.  

Não preciso nem dizer que não deu certo, não é mesmo? Pois os três anos seguintes 

foram ainda piores e cada vez mais interiorizava esse distanciamento da matemática, 

considerando-me uma péssima aluna e acreditando que ela não era para mim. Logo, desisti da 

intenção de ser Professora de Matemática. 

Passei, então, um ano ajudando minha mãe no salão de beleza e nas atividades da casa, 

até que, no final de 2006, uma das clientes do nosso salão ofereceu-me um estágio 

remunerado no Instituto de Pesos e Medidas — IPEM/RO
16

. A condição para o estágio era ser 

matriculada em curso superior e, assim, adentrei o universo da graduação.  

Quando rememoro aquele momento, revivo a emoção de ser uma graduanda e ainda 

sinto as borboletas no estômago, como no primeiro dia de aula, com todo aquele resquício de 

timidez e insegurança que senti durante toda a vida e que se perderam no decorrer dos quatro 

anos da graduação.  

No curso de Pedagogia conheci a educação do outro lado, naquele momento abiram-se 

as portas da sala dos professores. Agora, como professora em formação, comecei a estudar e 

                                                           
14

 Gata Borralheira ou Cinderela é a personagem inspirada na versão mais conhecida da história escrita pelo 

francês Charles Perrault, de 1697, baseada num conto italiano popular chamado La gatta cenerentola ("A gata 

borralheira"), adaptada para o cinema no ano de 1950 pelos Estúdios Disney. Cinderela trabalha muito nos 

afazeres domésticos, obrigada pela sua madrasta e irmãs de criação. Disponível em: http://pt-

br.disneyprincesas.wikia.com. 
15

 Branca de Neve é um conto de fadas originário da tradição oral alemã, que foi compilado pelos Irmãos 

Grimm e publicado entre os anos de 1812 e 1822, adaptado para o cinema no ano de 1937 pelos Estúdios 

Disney. Na história, a Bruxa Má enfeitiça Branca de Neve com uma maçã envenenada. Disponível em: http://pt-

br.disneyprincesas.wikia.com. 
16

 Órgão conveniado do INMETRO Órgão Federal, com sede no Rio de Janeiro - RJ. O IPEM-RO executa 

serviços essenciais na proteção ao cidadão em suas relações de consumo exercendo, no âmbito do Estado, a 

verificação e a fiscalização de: instrumentos de medição (e medidas materializadas); produtos pré-medidos; 

produtos têxteis; produtos com certificação compulsória; e veículos transportadores de produtos perigosos. 
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compreender processos que vivenciei na escolarização. A cada disciplina nova, discussão em 

sala e pesquisas, tinha mais certeza de ter escolhido o curso certo. Na verdade, a pedagogia foi 

um resgate de outro sonho, pois sempre me vi cursando o magistério na Escola Carmela 

Dutra
17

, mas minha mãe não conseguia vaga e, quando enfim conseguiu, o magistério já não 

era mais ofertado.  

Continuei o caminho da formação docente muito inspirada pelas discussões na área da 

diversidade e pela Educação Especial. Apesar da minha identificação com as temáticas, 

acabei encantando-me pela Educação de Jovens e Adultos, principalmente, por ter um 

exemplo dentro da minha casa. Minha mãe havia retomado os estudos e cursava o Ensino 

Médio.  

Foi muito gratificante ver minha mãe concluir a escolarização básica, e saber o quanto 

essa conquista significou para ela foi inspirador e muito importante para a construção da 

minha identidade docente, consciente do meu papel na sociedade, considerando que, como 

professora, eu poderia contribuir com o processo de escolarização de muitas pessoas.  

E assim aconteceu, antes mesmo da conclusão do curso, uma das minhas professoras 

convidou-me para assumir uma turma de 2º ano em uma escola da rede privada de ensino. Eu, 

claro, aceitei e aprendi muito com ela na prática do dia a dia e com meus dezenove primeiros 

alunos. Nesse mesmo ano, concluí o curso e fui chamada para trabalhar no SESI Escola, onde 

já era estagiária há dois anos.  

No SESI, tive minha primeira experiência com a Educação de Jovens e Adultos. 

Assumi uma turma com seis alunos em processo de alfabetização, dentro do canteiro de obras 

da Direcional Engenharia
18

. Foi uma das experiências mais marcantes da minha vida 

profissional, pois me deparei com as limitações na aprendizagem e com as marcas emocionais 

que os alunos da EJA carregam.  

No ano seguinte, fui aprovada no concurso público da Prefeitura do Município de 

Porto Velho, atuando na Educação de Jovens e Adultos. Essas experiências e as inquietações 

que me surgiram na prática, no cotidiano da sala de aula, principalmente em relação à 

disciplina de matemática, estimularam-me a ter matemática na Educação de Jovens e Adultos 

                                                           
17

 Escola tradicional na Capital de Rondônia, localizada na Avenida Farquar - Bairro Agricolândia. Com mais de 

70 anos, ofertou até o ano de 2000 o Curso de magistério. A partir de 2001, passou a ofertar o Ensino e 

Fundamental e Médio.    
18

 O Serviço Social da Indústria (SESI) é uma rede de instituições paraestatais brasileiras e de atuação em âmbito 

nacional. Foi criado em 1 de julho de 1946
 

com a finalidade de promover o bem-estar social, o 

desenvolvimento cultural e a melhoria da qualidade de vida do trabalhador que atua nas indústrias, de sua família 

e da comunidade na qual estão inseridos, em geral. Considerando o caráter de Indústria da Direcional 

Engenharia, no ano de 2011 foi firmada a parceria para oferta de Educação para os funcionários da Empresa.  
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como objeto de pesquisa, buscando compreender como o professor que ensina em tal 

disciplina faz relação da matemática escolar com a matemática do cotidiano, a partir das 

práticas matemáticas desenvolvidas pelos alunos da EJA na vida e no trabalho. 

 

2.2 A estrada de tijolos dourados: o chão da escola e as vivências de uma professora
19

 

 

A atuação literária significativa só pode instituir-se em uma rigorosa 

alternância de agir e escrever. 

 

Walter Benjamin 

 

Gosto muito de escrever, principalmente sobre o que vivenciei, vivo, penso e 

mobilizo. Quando escrevo, revisito tais vivências, reflito sobre elas e avanço, como nas 

palavras de Walter Benjamin (1995, p. 9), “uma rigorosa alternância de agir e escrever”, 

como em um caminho contínuo, deixando para nós e para outros a reflexão do agir e 

continuar agindo.  

Significo a memória tal como Farias (2014, p. 16), não como uma capacidade mental 

superior do sujeito ou capacidade inerente à espécie humana, mas a um conjunto de rastros de 

significados em movimento, isto é, mobilizados no ato de realização de uma prática e, 

portanto, mobilizados segundo propósitos, valores e modos de ver de uma ou mais 

comunidades de prática. 

Volta e meia meu pensamento rastreia para o poema de Rubem Alves, que diz “Há 

escolas que são gaiolas e há escolas que são asas”. Penso nas escolas que trabalhei e reflito: 

há, também, escolas que são aconchego. Outras, fortaleza, e há aquelas que são improvisos, 

mas todas nos enchem de experiências que, como pequenas sobreposições de tijolos, fazem 

parte do caminho e da nossa prática como docente.  

Cada escola possui suas características, sujeitos, regras, dinâmicas e justificativas. 

Alguns vão para trabalhar, outros para estudar e gosto de pensar que juntos podem sonhar. 

Não um sonho irreal, difícil, tipo aquele de ganhar sozinho na Mega-Sena acumulada. Penso 

em sonhos de realizar um bom trabalho para os alunos, de aprender a ler, de buscar uma 

realidade diferente. Sonhos que esperançam. 

                                                           
19 Refere-se às vivências da pesquisadora. 
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A prática profissional do professor é construída por um conjunto de experiências, 

aprendizagens, reflexões e trocas com seus pares e alunos no decorrer de sua prática docente. 

Refletindo sobre a identidade docente, Pimenta (1997) afirma: 

 
Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social 

da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da 

revisão das tradições. Como, também, da reafirmação de práticas 

consagradas culturalmente e que permanecem significativas. Práticas que 

resistem a inovações, porque estão prenhes de saberes válidos às 

necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e as práticas, da 

análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da construção de 

novas teorias, constrói-se, também, pelo significado que cada professor, 

enquanto ator e autor confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de 

seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de 

suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido 

que tem em sua vida: o ser professor. Assim, como a partir de sua rede de 

relações com outros professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros 

agrupamentos (PIMENTA, 1997, p. 5). 

 

 

Cada momento que passei nas escolas onde atuei como professora da Educação de 

Jovens e Adultos serviu para constituir minha identidade como professora, afinal, o processo 

de formação nunca está acabado. Essas experiências me possibilitaram avançar como docente 

e compreender a necessidade de estar sempre revisitando a minha própria prática, buscando 

alternativas para o melhor desenvolvimento dos alunos.  

Não me canso de acreditar no melhor, nas pequenas ações, nas conquistas diárias. 

Mobilizações que são como uma corrente do bem, em prol de possibilitar aos alunos o sonhar, 

o acreditar. Talvez eu veja a vida e a escola com os olhos românticos de uma apaixonada por 

filmes do gênero, como o emocionante “Escritores da Liberdade” ou o inspirador “Meu 

mestre, minha vida”. 

Esses e outros filmes fizeram parte da minha formação, os assisti enquanto acadêmica 

do curso de Pedagogia, fiz as reflexões pertinentes ao momento e os revisitei já como 

professora e percebendo ainda mais nuances da prática docente, com seus desafios e vitórias 

diárias. Tal identidade construída e reconstruída vem sendo lapidada ao decorrer dos anos 

como profissional da educação, com muitas memórias significativas que conto a seguir, 

inspirada pelo autor escolhido para epígrafe. 

Mais uma vez, com a generosidade de uma Fada, a orientadora desta pesquisa 

presenteou-me com a indicação de um livro, “Obras Escolhidas II: Rua de mão única”, de 

Walter Benjamin. Nessa obra, senti-me convidada a escrever o meu agir, e depois agir 
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novamente e, assim, continuar a escrever, num movimento contínuo de contar histórias de 

uma mão única, que é praticar a docência com a seriedade e sensibilidade que os alunos 

merecem.  

“Uma aula é um cubo, ou seja, um espaço-tempo. Muitas coisas acontecem numa 

aula”, disse-nos Gilles Deleuze. Nessa visão, e inspirada pelo gosto por dramaturgia, as 

vivências do decorrer da vida docente na Educação de Jovens e Adultos serão escritas como 

episódios de uma série de televisão.  

Trata-se de uma experiência como “o que nos passa, o que nos acontece, o que nos 

toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas 

coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece” (LARROSA, 2002, p. 21). Muitas 

coisas se passam em uma aula. 

Entendo, junto com Monteiro e Rodrigues (2009), que o modelo de educação escolar 

centrado em visões memoralísticas reserva muitos desafios aos alunos - especialmente aos 

mais idosos - que, em geral, assumem-se como pessoas de “cabeça fraca”, já que se mostram 

esquecidos e, portanto, incapazes de aprender por não possuírem “boa memória”. Situações 

como essa serão exemplificadas no episódio 02 das narrativas a seguir. 

Os jogos de cena mobilizados, a seguir, foram construídos inspirados pela visão de 

Miguel, mobilizada nas palavras de Marim e Farias (2017), que dizem:  

 

Ressaltamos que os jogos de cenas mobilizados no decorrer desta pesquisa 

na dimensão em que propomos podem acionar intencionalmente a estratégia 

literária da encenação narrativa e, desse modo, tornar difusa, ou mesmo 

inexistente, a linha demarcatória “entre jogos efetivos e jogos fictícios de 

linguagem” (MARIM; FARIAS, p.178). 

 

Nessa perspectiva, os jogos são construídos a partir de ecos de vivências, tanto da 

professora no ato de cada episódio narrado, quanto das vivências narradas pelos alunos 

naquele momento. Trata-se de rastros que a pesquisadora significou relacionando com seus 

saberes e pesquisas. Sendo assim, o jogo de cena não se apresenta tal qual aconteceu, nem 

interessa-nos que seja uma transcrição, pois já é outro tempo que traz rastros e rastreia para 

outros tempos. Sendo assim, os jogos de cenas são constituídos de episódios reais 

desconstruídos e resignificados com elementos que surgem no ato de pesquisar.  

Nesta narrativa, os jogos foram construídos, em um primeiro momento, por elementos 

de episódios vivenciados pela pesquisadora na prática como professora da Educação de 

Jovens e Adultos. Esse movimento foi proposto com o intuito de situar o leitor na perspectiva 

de EJA, a partir dos olhos de uma docente em ação além do dito “pedagógico”.  
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Mobilizamos “pedagógico” como considerado no cotidiano do ambiente escolar em 

relação ao processo de educação escolar. Aqui, buscamos além. Olhamos para os contextos, 

as práticas, a cultura e os saberes matemáticos mobilizados pelos alunos além do jogo regrado 

do conteúdo escolar. 

A seguir, apresentamos os jogos de cena que construídos a partir das vivência da 

pesquisadora como docente da Educação de Jovens e Adultos. 

 

Episódio 1 — O canteiro de obras 

 

Ao descer do ônibus na parada da escola Tiradentes, senti um vento gostoso bater em 

meu rosto. Pensei: “Vai chover, que novidade”. Não que eu não goste de chuva, mas naquele 

dia ela não era bem-vinda.  

Atravessei a rua e visualizei o céu cinza, quase preto, bem carregado. “É, vai chover 

mesmo”. Mas, segui em frente. Segui rumo a um portão aberto, um grande pátio cheio de 

montanhas de areia, pedra brita e tijolos empilhados. Tinha, também, muitas máquinas. 

Algumas eu reconhecia, como as betoneiras e os andaimes, mas outras jamais havia visto.  

Do portão, avistei um descampado com muitos trabalhadores sentados, conversando 

animados, tomando um café após o trabalho, até porque, já eram 18 horas, mas, como ficavam 

alojados, continuavam lá. 

As folhas balançavam nas árvores e fui caminhando passo a passo em meio a 

burburinhos que diziam: — Olha! Acho que essa é a professora. Sim, deve ser ela. 

Aproximei-me de um grupo e me apresentei e, muito respeitosamente, fui encaminhada à 

improvisada sala de aula.  

Dentro da sala, a realidade era diferente, apenas seis trabalhadores me esperavam. 

Envergonhados, todos perfumados e de roupa trocada, prontos para estudar. De todos os 

trabalhadores da empresa, apenas seis aderiram à proposta de escola no local de trabalho e 

isso me deixou inquieta, pensei: “por quê?”. 

Em meio à penumbra da sala iluminada com lâmpadas amarelas, acomodados nas 

cadeiras, iniciamos uma boa conversa sobre as expectativas para aquele nosso começo. A 

timidez provocada talvez por ser uma professora e não um professor, ou quem sabe pelas 

marcas que vida os atribuiu, dificultou o início da conversa, mas, aos poucos, cada um falou 

poucas palavras.  

Enfim, perto das 22 horas, com o tic-tac do relógio pendurado na parede, consegui 

entender os porquês de estarem ali. Seu José Souza queria aprender as contas, não sabia somar 
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no caderno. Seu João, encarregado da obra, só queria melhorar a leitura, visto que já sabia ler 

e fazer contas. Seu José Pereira tinha o sonho de ser motorista, mas precisava aprender a ler 

“pra” tirar a carteira de habilitação. Seu Sebastião só queria conversar mesmo. Segundo ele, já 

sabia tudo, mas estava cansado de ficar conversando besteiras no pátio e resolveu conversar 

“coisas que preste na escola”.  

Mas alguém não tinha falado a noite inteira. Sentado com sua camisa social branca, 

encostado na parede, aquele homem negro, alto, com um rosto sério e olhar amoroso, enfim, 

falou: — Eu quero ler a bíblia professora. Eu preciso aprender a ler, mas sei que burro velho 

não aprende.  

As palavras de Seu Geraldo ecoaram na minha cabeça. Conforme caminhava pisando 

nas britas barulhentas, encharcadas com a água da chuva, pensei: “Ele quer ler a bíblia. Ele 

precisa aprender a ler. Eu preciso voltar amanhã”.  

 

X—X—X 

Episódio 2 — Burro velho não aprende 

 
Apesar das dificuldades de acesso e de condições da sala de aula improvisada, eu 

voltei. Eles também. A aula era prevista das 19h às 22h, mas, como ia de ônibus, sempre 

chegava por volta das 18h30m.  

Conforme me aproximava da sala, ouvia as risadas e sentia o cheiro de uma mistura de 

perfume com café. O café de Seu Sebastião era o acalanto para aquele lugar inóspito. Como 

sempre, seu Geraldo era o mais reservado, e ficava sentado no mesmo lugar, encostado na 

parede, mas com olhos curiosos para a conversa dos colegas. 

No decorrer das aulas, ele sempre repetia a mesma frase: — Burro velho não aprende, 

professora. Atenta às falas de Seu Geraldo, percebi seu vasto conhecimento em geografia, 

sabendo as regiões e estados do Brasil, inclusive, fronteiras e paisagens, conhecimento esse 

adquirido nas viagens como caminhoneiro.   

Quilometragens, tempo, peso de cargas, tudo muito natural para Seu Geraldo, até 

envolvermos um caderno e um lápis na conversa. As letras e os números eram um desafio. 

Sequência numérica: Só até o 9. Operações matemáticas: as mais complexas, de cabeça, no 

papel, nem 2+2.  

Tampinhas, palitos, material dourado, dinheiro, tentei diversas estratégias, mas ele 

insistia em dizer: — Professora, burro velho não aprende. Após um mês de aula, cheguei e 
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seu lugar estava vazio, assim como nos dias seguintes. Liguei para saber se estava doente, se 

voltaria e ele reforçou: — Professora, a senhora já sabe: burro velho não aprende, não volto 

mais para aula. Tentando argumentar, falei: — Mas e a bíblia, Seu Geraldo? Ele respondeu 

encerrando a conversa: — Continuo aqui olhando “pra” ela e ouvindo a palavra do pastor. 

Professora, muito obrigada pelo que me ensinou, mas não volto não.  

 

 X—X—X 

Episódio 3 — O flanelinha 

Em meados de junho e julho o clima da escola mudava. Os alunos eufóricos, tentando 

a todo custo sair mais cedo, afinal, a Flor do Maracujá
20

 acontecia só uma vez por ano e 

muitos dançavam nas quadrilhas e grupos de boi-bumbá.  

Dava quase para pegar com as mãos a ansiedade das meninas preocupadas com as 

fantasias, o cabelo e a maquiagem. E os meninos? Claro, preocupados com as meninas. Em 

um contraponto, estavam os alunos mais velhos, que não tinham o menor interesse na 

tradicional festa, ou deixavam para levar a família no sábado.  

Nas vésperas da abertura da festa, a escola cheia e as conversas por toda parte, 

combinando como e com quem ir, ou pular o muro da escola, talvez. Estava caminhando para 

a sala de aula e, no compasso do toc-toc do meu salto, senti uma pessoa se aproximar, e com 

tom quase de segredo disse: — Professora, me ajuda? 

Preocupada, passaram mil coisas diferentes na minha cabeça, então disse: — Claro 

Márcio, diga. Puxando um pedaço de papel, continuou: — Professora, como escrevo cinco 

reais do jeito certo?  

Pelo franzido de sua testa e o olhar angustiado, percebi a preocupação e a seriedade 

dessa informação. Falei: — Você acredita que, justamente hoje, vamos falar sobre o sistema 

monetário? Márcio, com uma cara de alívio, respirou fundo e falou: — Poxa, professora, que 

sorte, amanhã vou guardar os carros na Flor do Maracujá e preciso escrever a placa com o 

valor do estacionamento.  

Deixei de lado meu planejamento escrito com carinho e canetas coloridas e 

rapidamente reestruturei minha aula com as cédulas que tinha em minha bolsa. Apesar de 

precisar desenhar no quadro a cédula de R$ 100,00, de que não dispunha no momento. 

                                                           
20

 Arraial Flor do Maracujá é um dos eventos de maior destaque no cenário cultural do Estado de Rondônia. A 

festa conta com comidas típicas do mês de junho, bem como a mostra de quadrilha e Bois-Bumbás. 
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Discutimos valores, o que era o Real, o R$, as vírgulas e o motivo dos Estados Unidos 

utilizarem outra moeda, o famoso Dólar.  

Em um dos exemplos, escrevi R$ 5,00 e percebi o olhar de Márcio sorrir. Ao final da 

aula, ele demorou-se com o fecho da bolsa e com a placa de papelão na mão avisou:  

— Professora, amanhã e sexta-feira não poderei vir à aula, vou guardar os carros na Flor do 

Maracujá e, esse ano, ninguém vai ‘’zombar’’ da minha placa.   

 

X—X—X 

Episódio 4 — Eu quero ser sabido 

Às 19h, Seu Ageu tocava o sinal da escola, anunciando com aquele som estridente que 

a aula iniciaria. Eu, como sempre, já estava na sala aguardando meus alunos que conversavam 

no pátio da escola. Com o toque do sinal, a maioria entrava, porém, sempre ficava um grupo 

de jovens para trás.  

Seu Manoel, nordestino ranzinza como ele dizia ser, ficava indignado com o que 

julgava ser falta de compromisso dos colegas mais jovens e, vez ou outra, resmungava:  

 — Uma hora vão sentir falta do estudo.  

Muito atencioso com as atividades, Seu Manoel dizia: — Professora, eu quero ser 

sabido. Não dava “pra” estudar quando eu era menino, tínhamos que ajudar papai na roça e 

não tinha escola perto do nosso sítio. Mas, hoje, eu posso e quero aprender. 

Certa noite de sexta-feira, com a sala cheia de cadeiras vazias, Seu Manoel me 

chamou à sua mesa e puxou um papel dizendo: — Ô professora, me ensina a decorar a 

tabuada? Minha neta imprimiu essa aqui “pra” mim (mostrando-me uma tabuada cheia de 

borboletas e bonecas em volta).  

Folheando o velho caderno de Seu Manoel, com todas as atividades feitas e corrigidas 

em maioria com acertos, que ele ostentava com orgulho, tive certeza de que poderia pular 

umas etapas na rígida sequência de conteúdos, afinal, eu sabia como ele era articulado, tanto 

na fala, quanto nas operações matemáticas feitas de cabeça.  
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Para mim, estava claro que ele queria saber a tabuada na ponta da língua, decorar 

mesmo, pois, na cabeça dele, isso era ser sabido. Apesar das multiplicações não serem o 

conteúdo inicial da segunda série, compreendi a vontade que Seu Manoel tinha de saber a 

tabuada de cor. Resolvi ensiná-lo como que a tabuada era construída e, com os demais alunos 

da turma, mantive meu planejamento previsto para aquela série.  

Na aula seguinte, sem nem mesmo dar boa noite, Seu Manoel disse da porta: — É hoje 

que vai ter a tabuada? Os colegas imediatamente me olharam com os olhos arregalados e 

começaram a questionar: — Não, professora, tabuada não! Ainda estamos aprendendo a 

soma de subir. Tranquilizando-os disse que não, e todos voltaram a respirar em meio às 

risadas de Seu Manoel.  

Iniciamos, então, as atividades de multiplicação e Seu Manoel teve dificuldades em 

multiplicar a partir do número 4. Com tom de brincadeira, comum à nossa turma, falei: — Seu 

Manoel, pense que é dinheiro ou um produto de supermercado.  Como estratégia, ele resolveu 

escrever os números organizados como uma adição, somando de forma cantada os valores. 

Quando concluiu, chamou-me e disse: — Olhe só, professora: 5 x 6: 6 6 6 6 6, 6 com 6=12; 

com 6=18; com 6= 24; com 6= 30. É isso mesmo?  

Contente de ver seu progresso, respondi positivamente. Mas percebi que ele ainda 

estava agarrado ao papel da tabuada: — Seu Manoel, o senhor vai acabar memorizando a 

tabuada de tanto usá-la, mas não é bom decorar, precisa compreender como os valores são 

construídos, como o senhor fez agora.  

Com um sorriso de canto ele disse: — Veja só, professora, estou ficando sabido. 

Agora, vou tentar completar essa tabuada calculando os valores. Mas essa do 9, sei não se 

consigo. Empenhado, passou o resto da aula calculando, escrevendo, apagando e, por fim, 

construiu sua tabuada, deixando a temida tabuada do 9 “pra” aula seguinte.   

 

2.2.1 Quantos sonhos e saberes cabem em uma sala? 

 

Infinitos. Sim! São infinitos os sonhos e saberes que cabem em uma sala de aula, pois 

no contexto da sala de aula são mobilizados os sonhos e saberes de diversos atores. São 

professores e alunos em um movimento contínuo de aprendizagem onde todos têm algo a 

ensinar e algo a aprender.  

As vivências compartilhadas como episódios de um caminhar docente refletem as 

muitas nuances das vivências como professora da Educação de Jovens e Adultos. A troca 

diária, sonhos, anseios, frustações e possibilidades são resultados do olhar que sempre buscou, 
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de fato, enxergar o outro, com suas potencialidades e limitações, em uma sociedade onde os 

que não detêm o conhecimento escolar são invisíveis e só são procurados quando precisam 

dos seus saberes, ou da prática, e ainda lhes é atribuída uma culpa, considerando como 

escolha o insucesso escolar, com frases do tipo: “Não estudou porque não quis”; “Deveria ter 

estudado.”; “Estude, que sua vida muda.”  

Quantas e quantas vezes ouvimos os relatos de alunos, de diferentes turmas, em 

diferentes lugares da cidade, que dizem: “Não tinha escola perto do sítio que morávamos”; 

“Meu pai não deixou estudar, filho era pra ajudar na roça”; “Quando minha mãe morreu, cada 

filho foi morar com uma tia, meu irmão pode estudar e hoje é Doutor. Eu fui empregada na 

casa da minha tia e casei cedo “pra” sair de lá”. 

Tais histórias não justificam as lacunas escolares, mas nos ajudam a pensar que todos 

têm uma história e um porquê de estarem em determinada situação e que o fato deles 

buscarem a escola deve ser valorizado, uma vez que a razão de ser da Educação de Jovens e 

Adultos é baseada nas três funções: reparadora, equalizadora e qualificadora
21

. 

No que se refere especificamente aos alunos dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, entendo que a função qualificadora é a menos focada, considerando que a 

maioria dos alunos são adultos e idosos e já desenvolvem atividades profissionais, e os jovens 

(15 a 18 anos) estão, apesar de considerados atrasados, em processo de formação escolar, pois 

não ficaram afastados da escola.   

Priorizamos as vivências que envolvem situações de mobilização matemática, 

considerando a temática da pesquisa e a contribuição para a problematização no contexto da 

Educação de Jovens e Adultos, considerando situações reais e não hipóteses que podem não 

contemplar a realidade do corpus da pesquisa.  

Na maioria das histórias, é possível perceber a matemática como mobilização cultural 

vivenciada pelos alunos nas suas atividades diárias. Porém, também é possível perceber o 

quanto ela é motivo de ansiedade e frustação para as pessoas, afinal, a matemática é vista 

como um bem a ser conquistado, conforme afirmam Miguel e Vilela (2008, p. 99) refletindo 

sobre a perspectiva platônica clássica:  

 

Seria mesmo inadequado se falar em uma cultura matemática, uma vez que 

objetos matemáticos não são vistos, a rigor, como produções propriamente 

humanas, mas como objetos preexistentes em um mundo inteligível - 

perfeito e imutável - ao qual os seres humanos só teriam acesso mediante a 

atividade da memória, concebida como faculdade mental.  

                                                           
21

 Parecer CNE/CEB nº 11/2000. 
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Nessa perspectiva, as pessoas que não tiveram acesso à matemática escolar são 

consideradas sem conhecimentos e habilidades, considerando que a matemática cientificada é 

vista como oficial. Sendo assim, os alunos da Educação de Jovens e Adultos que, por diversos 

motivos, precisaram se afastar do ambiente escolar ou mesmo nunca frequentaram, são 

exemplos concretos de pessoas que não são “autorizadas” a utilizar a matemática, quando ela 

é vista como única, exclusiva e exata.  

Silva (2013), em sua tese de doutorado, discute o conhecimento matemático como um 

dos principais elementos dos discursos meritocráticos relacionados à distribuição das posições 

sociais que exigem o conhecimento como critério de seleção. Em uma das perspectivas por 

ele abordada está o conhecimento matemático como demonstração de valor moral. Ou seja, 

nesse modo de ver, o saber matemático é considerado como difícil, logo, só “aprende” quem 

se esforça. Além do esforço, também discute a ideia do conhecimento matemático dentro do 

sistema de meritocracia,  

 

Se entendermos o mérito como algo inato, um talento que já nasce com o 

individuo, uma característica especial que difere uns dos outros, um dom 

dado por uma entidade divina, uma habilidade congênita que apresenta 

características tão especiais e que, por assim ser, é necessário ser exaltada e 

reconhecida por todos. (SILVA, 2013, p. 192) 
 

Não precisamos ir longe para identificarmos tais situações. Em nosso processo de 

escolarização ou mesmo em nossas famílias sempre há a valorização dos que praticam a 

matemática escolar com mais facilidade, seja pelas horas de estudos ou pela maior facilidade 

em compreender as regras do jogo de linguagem da matemática escolar de forma mais rápida 

ou mais eficiente. Esses são, de fato, considerados gênios ou merecedores de compartilhar dos 

melhores lugares, como cursos concorridos em universidades, programas de pesquisas, 

empregos, entre outros.  

Cada vez mais cedo, essa situação é apresentada aos alunos, pois, como o sistema de 

classificação para a universidade é composto por avaliações classificatórias, e o conhecimento 

matemático escolar tem grande peso, os alunos são inseridos em contextos de competições, 

como olimpíadas da matemática, gerando grande ansiedade em estar nos primeiros lugares.  

Além da questão classificatória meritocrática que permeia a matemática formal, há a 

falta de relação entre as matemáticas escolar e matemática como prática cultural. Miguel 

(2014), dialogando com Lave (2003), reflete sobre a insuficiência da ‘matemática formal’ que 
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é ensinada e aprendida nas escolas, para buscar resolver problemas que surgem em outras 

situações, além de sugerir que a “prática matemática” pode assumir várias formas. 

 

Em outras palavras, ela procura ‘superar’ a tensão que se estabelece entre a 

admissão da unicidade ou da pluralidade da matemática admitindo a 

existência de uma suposta variedade de formas que uma mesma matemática 

— a ‘formal’ — poderia assumir. Essa distinção fica melhor caracterizada na 

seguinte passagem em que Lave distingue entre matemática como um 

domínio do conhecimento e a matemática na prática: distinção deve ser feita 

entre matemática na prática e matemática concebida como um sistema de 

proposições e relações (um “domínio de conhecimento”). O termo “domínio 

de conhecimento” conota um corpo de conhecimento estruturado enquanto 

tal, um “espaço conceitual” delimitado. Na prática, esta abstração tem 

permitido e legitimado a análise de processos de resolução de problemas 

como se eles fossem versões supostamente mal-acabadas ou pobremente 

simplificadas de uma estrutura de conhecimento (LAVE, 2003, p. 97, apud 

MIGUEL, 2014, p. 5).  

 

Pensando justamente nessas atividades profissionais, é que consideramos fundamental 

a necessidade de mobilizar os conhecimentos das práticas do cotidiano, relacionando com os 

conhecimentos escolares em construção. Entendo que esse olhar para o processo agrega e 

auxilia na autoestima dos alunos, afinal desmistifica a ideia de que quem não estudou não 

sabe de nada. Sabe sim, sabe muito. Só não desenvolveu ainda os saberes escolares, 

necessários para aquele jogo, que tem regras bem específicas e delimitadoras.  

2.3. A aventura começou...  

 

Desde que iniciei minhas atividades como Técnica em Assuntos Educacionais no 

Departamento de Ciências da Educação, como servidora efetiva do quadro da Universidade 

Federal de Rondônia, passei a conviver de perto com a pesquisa e com as discussões 

relacionadas à Educação. Essa nova fase despertou-me o interesse em continuar estudando e 

pesquisando.  

Por atuar, naquele momento, em sala de aula no período noturno, optei por me 

candidatar ao Mestrado Profissional em Educação, pois, além de pesquisar poderia contribuir 

com o ambiente em que transitava como professora e inspirar meus colegas de profissão a 

envolverem-se em pesquisas e a darem continuidade aos estudos.  

Construí um projeto de pesquisa para concorrer ao processo seletivo, projeto esse 

intitulado “Valorizando os saberes matemáticos: Etnomatemática na Educação de Jovens e 

Adultos”, que tinha como objetivo discutir como os saberes matemáticos desenvolvidos no 
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cotidiano dos alunos da EJA são utilizados como ferramenta no processo de ensino e 

aprendizagem da matemática na Educação de Jovens e Adultos.  

Decidi ir por esse caminho por entender que esses alunos são sujeitos atuantes nos 

espaços que transitam e cheios de conhecimentos matemáticos, porém, apresentavam grandes 

dificuldades na disciplina de matemática, e nas conversas informais sempre contribuíam com 

seus conhecimentos da prática do ambiente que vivem. Nessa visão, comecei a questionar o 

que estaria fazendo de errado enquanto professora que ensinava matemática.  

Com essa inquietação, e após a aprovação na seleção para as vagas ofertadas para a 

turma 2016 do Mestrado Profissional em Educação Escolar da Universidade Federal de 

Rondônia, fui designada como orientanda da Professora Dra Kátia Sebastiana Carvalho dos 

Santos Farias e, a partir de então, minha aventura começou. Iniciei a descoberta de um mundo 

novo, com novas perspectivas e possibilidades. 

Senti-me a própria Alice
22

, mas no país da pesquisa e isso exigiu aprofundar-me nesse 

espaço. Não que não tivesse pesquisado antes, mas a responsabilidade de desenvolver uma 

pesquisa de mestrado era, de fato, estimulante, principalmente por poder contemplar o meu 

universo escolar e problematizar a minha própria prática e realidade.   

Antes do primeiro encontro, a professora Kátia solicitou que eu realizasse a leitura da 

tese de doutoramento da Professora Simone Chalub, da Universidade Federal do Acre, pois 

sua pesquisa de doutorado segue a mesma linha de pesquisa que agora eu começara a 

conhecer, e essa leitura me oportunizaria conhecer a linha filosófica que adotaríamos na 

minha pesquisa.  

Fiquei encantada com a tese da Professora Simone e muito intrigada com a forma de 

escrita que é permeada de jogos de cenas e escrita de forma criativa. A tese aborda a formação 

de professores de matemática da Universidade Federal do Acre e dos estágios 

supervisionados, problematizados na perspectiva da terapia de Ludwig Wittgenstein e a 

desconstrução em Jacques Derrida. 

Fui, então, para o primeiro encontro consciente de que precisaria aprofundar-me mais 

e quebrar as caixinhas nas quais estive durante anos, pois as leituras prévias apresentaram-me 

uma visão que contempla as significações das palavras de acordo com os contextos em que 

elas são utilizadas e também a possibilidade de problematizá-las e ressignificá-las, rastreando 

com outras vivências que agregamos nos caminhos particulares de cada um.  

                                                           
22

 Personagem da obra infantil mais conhecida de Charles Lutwidge Dodgson, publicada em 4 de julho 

de 1865 sob o pseudônimo de Lewis Carrollo - Alice no País das Maravilhas (Alice in Wonderland). Disponível 

em: http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
https://pt.wikipedia.org/wiki/1865
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
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Conheci, então, agora pessoalmente, a minha orientadora que, meses depois, em uma 

das aulas ministradas na disciplina de Formação de Professores, Cultura, Saberes e Práticas
23

, 

foi tão bem definida nas palavras da colega Nádia
24

, que disse: “Professora, a senhora é como 

o mar, a gente olha e parece calma, mas quando começamos a mergulhar, conhecemos a 

profundidade do saber”. Eu adiciono a doçura e a generosidade, por isso, nas aventuras desta 

pesquisa, ela é a Fada Azul.  

Nesse primeiro encontro, a professora Kátia Farias aprofundou a discussão acerca da 

sua visão de pesquisa e de condução metodológica que, como a da Professora Simone Chalub, 

é pautada na filosofia analítico-pragmática de Ludwig Wittgenstein e da filosofia analítico 

desconstrucionista de Jacques Derrida. Passei, então, a usar seus óculos, como ela mencionou 

na mesa que coordenou no COLEE 2017
25

, tendo em vista que, quando nos aproximamos de 

um autor, passamos a enxergar o mundo a partir da sua perspectiva.  

Confesso que, inicialmente, foi difícil, afinal, saí da minha zona de conforto e comecei 

um processo de metamorfose que possibilitou olhar o mundo de forma diferente. Com a 

orientação da Professora Kátia, iniciei o processo de reescrita do projeto de pesquisa e, como 

a sereia Ariel
26

, mergulhei nos textos indicados. Por dias estive em uma torre
27

 conhecendo e 

discutindo com Pimenta (1997), Miguel (2008), Clareto (2011), Marim e Farias (2017), entre 

outros.  

Após esse mergulho inicial, aprofundado no decorrer da pesquisa, percebi a 

necessidade de ir além do que havia pensado nas escritas iniciais do projeto. Ampliei o olhar 

e, inspirada pelas leituras e orientações, cheguei, enfim, ao projeto de pesquisa que originou a 

escrita desta dissertação.  

 

2.3.1 Desconstruindo e reconstruindo o projeto: um novo olhar sobre o caminho 

 

 Ainda inspirada pelas angústias, desafios e as boas experiências vivenciadas como 

professora da Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de Porto Velho, e pelo novo 

                                                           
23

 Disciplina ministrada no Mestrado Profissional em Educação Escolar da Universidade Federal de Rondônia. 
24

 Nádia Cristina Toledo, aluna da turma 2016 do Mestrado Profissional em Educação Escolar.  
25

 III Edição do Colóquio de Educação Escolar – Evento organizado pelo Mestrado Profissional em Educação 

Escolar (MEPE/UNIR). 
26 Personagem de "A Pequena Sereia", história de Hans Christian Andersen, adaptada para o cinema no ano de 

1989, pelos Estúdios Disney. Disponível em: http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com. 
27

 Referência ao famoso conto de fadas popular, recolhido pelos Irmãos Grimm e publicado pela primeira vez 

em 1812 e compilado no livro Contos para a Infância e para o Lar. Na história, a Rapunzel é presa em uma torre. 

Disponível em: http://pt-br.disney.wikia.com/wiki. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen


38 

 

 

 

olhar reconstruído com base nas leituras e discussões com a minha orientadora, decidi 

pesquisar sobre as práticas docentes que mobilizam matemática no contexto da EJA.  

Enquanto professora, sempre me senti muito incomodada com as falas e formações 

organizadas e propostas por pessoas que não estão no chão da sala de aula e, como grilos 

falantes
28

 cheios de certezas, sinalizam defeitos e soluções vindas de diversos lugares, 

desconsiderando os saberes e práticas do professor que conhece e desenvolve o trabalho direto 

com os alunos.  

Pensando na necessidade e importância de reconhecer as práticas docentes e em como 

são mobilizados os saberes matemáticos nas salas de aula da Educação de Jovens e Adultos, 

com o objetivo de criar indicadores para formação pedagógica contínua que valorize a relação 

da matemática do cotidiano com a escolar, propus à SEMED a realização de encontros 

pedagógicos para discussão e posterior encaminhamento de indicadores. Tal ação foi 

desenvolvida junto ao corpo docente da EJA da Secretária Municipal de Educação de Porto 

Velho, partindo das vozes daqueles que melhor conhecem os anseios e as potencialidades 

dessa modalidade de ensino.  

A responsável pela Educação de Jovens e Adultos no âmbito da Secretária Municipal 

mostrou-se muito preocupada com o desenvolvimento dos alunos da EJA e com as práticas 

docentes, considerando importante continuar o processo de formação dos professores, 

aceitando, então, a sugestão de encontros pedagógicos, conforme termo assinado que consta 

nos apêndices da pesquisa.  

 

2.3.2 Por que se aventurar?  

 

Lançar-se em uma aventura não é fácil, é preciso ter asas e ter impulso. O meu 

impulso vem das minhas vivências em sala de aula e das longas conversas com meus colegas. 

Nessas conversas, reconheci as mesmas angústias e esperanças. São saberes docentes 

construídos e reconstruídos no processo de formação, na prática do cotidiano e nas trocas com 

os pares, conforme afirma Pimenta (1997, p. 7-8): “Em outro nível, os saberes da experiência 

são também aqueles que os professores produzem no seu cotidiano docente e, em textos 

produzidos por outros educadores, num processo permanente de reflexão sobre sua prática, 

mediatizada pela de outrem - seus colegas de trabalho”.  

                                                           
28 O Grilo falante é uma personagem do conto do Pinóquio, de Carlo Collodi. Companheiro sábio e bem-

humorado de Pinóquio em suas aventuras. Disponível em: http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com. 

http://pt-br.disney.wikia.com/wiki/Pinóquio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlo_Collodi
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O mundo da Educação de Jovens e Adultos não é fácil, é repleto de marcas carregadas 

durantes anos de exclusão. Não é possível olhar para esses alunos como se olha para as 

crianças. Eles precisam ora de incentivo, ora de aconchego e, quando se assume uma turma de 

EJA, é fundamental abrir o coração e ver o outro, não só olhar, mas ver de verdade, enxergar 

a pessoa, seus saberes, suas potencialidades e suas limitações. Ser professor é ter consciência 

do seu papel na vida das pessoas e de que essas pessoas também têm um grande papel na sua 

vida. 

 O que mais me inquietava enquanto professora era perceber o quão atuantes na sociedade e 

nos espaços em que estão inseridos os alunos são e, ao mesmo tempo, o tamanho da dificuldade que 

apresentam em sala de aula, principalmente, nas atividades que envolvem matemática.  

Não podemos falar de Educação de Jovens e Adultos sem trazer para discussão um dos 

teóricos mais reconhecidos na área, Paulo Freire. Educador brasileiro mundialmente 

conhecido por suas discussões dentro da Tendência Pedagógica Progressista Libertadora, que 

entende a Educação com objetivo de desenvolver a Autonomia e Liberdade, Paulo Freire 

entende que a Educação, por nós significada como Escolarização, deve ser mecanismo de 

emancipação dos alunos, desenvolvendo a consciência social e a criticidade.  

Outro aspecto importante na discussão de Paulo Freire está relacionado aos currículos, 

tendo em vista a necessidade de flexibilização, considerando as diferenças regionais que 

precisam ser observadas dentro da sala de aula, bem como a importância dos conteúdos serem 

abordados de forma que faça sentido para os alunos.  

Não rastrearemos nossa discussão pelo viés político, mas, sim, pela perspectiva dos 

jogos de linguagem que envolvem a Educação de Jovens e Adultos. Nessa perspectiva, o 

método Paulo Freire mostrou-se inovador ao evidenciar a importância de considerar os 

saberes do aluno nos jogos de linguagem do ato de educar. Na citação a seguir, podemos 

substituir a palavra “comunicação” por linguagem, para significar o nosso entendimento de 

que não existe nada fora da linguagem. 

 

Somente na comunicação tem sentido a vida humana. Que o pensar do 

educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos 

educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto na 

intercomunicação. Por isto, o pensar daquele não pode ser um pensar para 

estes nem a estes imposto. Daí que não deva ser um pensar no isolamento, na 

torre de marfim, mas na e pela comunicação, em torno, repitamos, de uma 

realidade (FREIRE, 2000, p. 64). 

 

Significamos as palavras de Freire como o processo de considerar o outro na ação 

docente, ou seja, que no jogo de linguagem da sala de aula os alunos tenham acesso a 
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conteúdos abordados a partir de sua realidade, fazendo, assim, mais sentido dentro do 

processo de escolarização.  

Na perspectiva das metodologias inspiradas em Paulo Freire trata do processo de 

alfabetização, incluímos, também, a matemática escolar, considerando nosso entendimento de 

matemática como prática cultural, assim, a matemática escolar não pode ser mobilizada de 

forma a não considerar tais práticas. Miguel (2008, p. 111), dialogando com Lins e Gimenez 

(1997, p. 17) sobre a mobilização de cultura matemática no cotidiano e os significados 

associados a práticas escolares, destaca que estes, 

 
tomam como questão de fundo a desconexão e a ausência de diálogo entre a 

matemática que se aprende na escola e a que denominam matemática da rua: 

A breve olhada para as diferenças entre a aritmética da rua e a escolar sugere 

que cada uma delas envolvem seus próprios significados e suas próprias 

maneiras de proceder e avaliar os resultados desses procedimentos, e sugere 

que essas diferenças acabam constituindo legitimidades, pois do mesmo 

modo que a escola proíbe os métodos da rua — em geral chamados de 

informais, e dizendo que são de aplicação limitada — a rua proíbe os 

métodos da escola, chamando-os de complicados e sem significados, e 

dizendo que não são necessários na rua. 
 

Nesse entendimento, fica claro que não existe uma única matemática, mas, sim, 

matemáticas no plural, mobilizadas de acordo com as regras e necessidades de cada situação e 

por sujeitos que construíram uma relação com tal matemática, não sendo ela universal, 

exclusiva, nem inacessível, mas resultado de práticas mobilizadoras de cultura matemática 

vivenciada por cada um e por todos.  

Miguel (2016, p. 338), discutindo sobre uma perspectiva contemporânea, nos diz que: 

 

Se nos parece, pois, legítimo ver a matemática contemporânea não mais 

como um domínio de conhecimentos tipicamente definidos — isto é, não 

mais como uma atividade investigativa estritamente epistemológica passível 

de ser definida e identificada pelos conhecimentos ou conteúdos que 

mobiliza, mas sim como um conjunto de jogos normativamente regrados de 

linguagem que podem mobilizar conteúdos e significados que só se definem 

e se especificam nos diferentes campos e contextos de atividade humana em 

que tais jogos se processam, então, parece-nos igualmente legítimo ver 

matemática nas ações ou fazeres dos seguintes humanos ou das seguintes 

máquinas agindo como humanos. 

 

A matemática escolar envolve dois sujeitos importantes para o processo: professores e 

alunos. Cada um traz para o ambiente escolar suas vivências e concepções construídas e 

mobilizadas no decorrer da sua prática, seja ela no processo de formação ou no cotidiano. 
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Enquanto professores iniciantes, temos a tendência a reproduzir modelos que tivemos no 

decorrer da nossa vida como alunos e professores em formação. Nessa perspectiva,  

 

trazem consigo inúmeras e variadas experiências do que é ser professor. 

Experiências que adquiriram como alunos de diferentes professores ao longo 

de sua vida escolar. Experiência que lhes possibilita dizer quais eram bons 

professores, quais eram bons em conteúdo, mas não em didática, isto é, não 

sabiam ensinar. Formaram modelos “positivos” e “negativos”, nos quais se 

espelham para reproduzir ou negar (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002, p. 

79).  
 

Não fugindo do que afirmaram Pimenta e Anastasiou (2002), no início da minha 

carreira na EJA, por diversas vezes, vi-me escrevendo no quadro problemas matemáticos que 

envolviam situações aleatórias e muitos alunos não conseguiram resolver. Nas conversas da 

hora recreio passei a conhecer a realidade dos alunos e muitos eram comerciantes, pedreiros e 

donas de casa que lidavam com a matemática diariamente e eu ali passando problema de 

bolinhas de gude e maçãs.  

Senti a necessidade de mudar minha abordagem e passei a trazer para a sala de aula as 

atividades que envolviam situações do cotidiano dos alunos, oportunizando a discussão a 

partir dos seus saberes matemáticos. Percebi uma melhora significativa no desenvolvimento 

dos estudantes e adotei como prática.  

Pensando nisso, considerei a importância de trocar experiências entre os pares e 

conhecer também suas práticas em um processo de formação continuada no qual ninguém 

precisa ficar sozinho em meio às suas angústias e sem compartilhar suas experiências 

exitosas. Claro que conheço a realidade corrida da escola e a dificuldade de promover esses 

momentos de discussões, mas, por acreditar que um curso de formação oportuniza essa troca e 

a discussão que possibilite avanços, propus esta aventura por meio da pesquisa participativa. 
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2.3.3 O que esperar? 

 

Toda aventura tem um propósito, um pote no final do arco-íris
29

. Vejo o processo de 

construção do conhecimento como esse pote e a sala de aula é o chão em que se caminha para 

alcançá-lo. Esse espaço precisa ser reconhecido e deve ser fonte de pesquisa, construção de 

conhecimento e subsidiar a formação continuada dos professores.  Afinal, é na sala de aula 

que, de fato, o processo acontece, conforme afirma Nóvoa (1992, p. 16): "É no espaço 

escolar, no cotidiano de sala de aula, que o professor também encontra subsídios que darão 

suporte no processo de sua formação".  

Vale ressaltar que em toda a minha atuação docente sempre participei de formações 

com propostas prontas e acabadas, horas e horas de palestras com diversos apontamentos 

sempre negativos em relação à prática docente e sem contar as fórmulas mágicas inspiradas 

em outros universos escolares e embasados em nomes famosos da educação.  

Nesse mesmo sentido, Alfares e Mainardes (2011, p. 05-06), dialogando com Ribas 

(2000) sobre a formação continuada de professores no Brasil, salientam que os sistemas de 

ensino adotam uma formação elaborada pelos órgãos públicos, sem diagnosticar interesses do 

professor e, sim, de acordo com as políticas governamentais vigentes e com o que as equipes 

técnicas julgam ser a necessidade de professores e escolas. Essa concepção centralizadora não 

dá condições de reflexão e discussão sobre questões pertinentes aos problemas enfrentados 

nas escolas.  

Confesso que tal abordagem acerca da prática docente incomodava-me e percebia a 

distração no olhar dos colegas e, por vezes, sentia-me desestimulada como Professora. Essa 

sensação acompanhou-me por anos e era reconfortada pelos encontros informais com o grupo 

de colegas, os quais muito me ensinaram por meio de trocas de vivências, dicas e inspirações.  

Sob essa perspectiva, entendo que as vozes dos docentes envolvidos efetivamente nos 

espaços escolares precisam ser ouvidas e compartilhadas, tendo em vista a mobilização de 

saberes que desenvolvem na prática docente construída e reconstruída no decorrer da vida 

profissional.  

No âmbito da pesquisa que propus, que contempla a matemática no contexto da 

Educação de Jovens e Adultos, ouvimos e problematizamos essas vozes com vistas a elaborar 

uma proposta de formação pedagógica continuada que oportunize a relação da matemática do 

cotidiano com a escolar. 
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 Frase popular, utilizada como título de uma música gravada por Earl Grant. Diz-se que é uma frase baseada 

em uma lenda da literatura infantil irlandesa. Disponível em: http://biacarunchio.blogspot.com.br 
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2.3.4 Conhecendo novos personagens: companheiros da aventura  

 

No decorrer dos seis anos de atuação na Educação de Jovens e Adultos, conheci 

professores comprometidos com a Educação e com o desenvolvimento não só cognitivo, mas 

social dos alunos. Desenvolver esta pesquisa com esses professores com os quais, por anos, 

compartilhei vitórias e angústias, trouxe-me muita alegria e perspectivas de dias melhores.  

Inicialmente, a responsável pela divisão de ensino da Secretária sugeriu que a pesquisa 

fosse desenvolvida com todo o corpo docente da EJA, incluindo a área rural, porém, 

concordamos que o foco da pesquisa são os professores dos anos iniciais da Educação de 

Jovens e Adultos da área urbana e, assim, foi aberto o convite. Optamos por convidar e não 

convocar, para que a participação fosse espontânea e, assim, foi composto o grupo com 15 

professores das diversas áreas da cidade, inclusive, vários ex-colegas de trabalho, o que muito 

me alegrou.  

Os professores participantes são do quadro de servidores efetivos do município de 

Porto Velho. Conforme as vozes levantadas nos encontros, os professores possuem formação 

inicial em Pedagogia, atuando nos anos iniciais (regular) durante o dia e nos anos iniciais da 

EJA no período noturno. Apenas um dos participantes não atua em sala de aula, 

desenvolvendo a atividade de supervisor escolar. 
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3.  A BELA/FERA
30

: REFLETINDO SOBRE A MATEMÁTICA  
 

Sendo a matemática um domínio de conhecimento, ela é vista, como falamos 

inicialmente, por muitos como “um bicho de 7 cabeças”. O comentário inicial, em tom de 

discordância, leva-nos a refletir e a perceber uma outra possibilidade. De fato, a matemática 

tem 7 cabeças, ou mais, como uma figura mitológica. A matemática é multifacetada, é cheia 

de possibilidades, de práticas e aplicações que vão além das regras e fórmulas ensinadas, 

muitas vezes, de forma desconexa e cientificada nas escolas. 

A matemática é uma prática cultural que é mobilizada em todos os aspectos da vida 

humana, em todas as sociedades, por meio da forma como percebemos e atuamos no mundo 

em interação constante nos diferentes contextos, gerando saberes e práticas que são 

aprendidos, reinventados e compartilhados nas comunidades em que estamos inseridos. Sendo 

assim, a matemática, na verdade, é uma prática cultural, aprendida, vivenciada, reinventada e 

compartilhada nos diversos grupos sociais.  

Corroboramos com Miguel (2014, p. 15) que, dialogando com Wittgenstein, afirma 

“não ser mais possível traçar uma linha rígida de demarcação entre pensar e fazer, entre saber 

e saber fazer; mais ainda, eles sugerem que todo saber é sempre um saber fazer, isto é, um 

saber que não pode mais ser dissociado de um corpo humano que o mobiliza, que o pratica”. 

Pensamos a matemática como uma mobilização de cultura praticada não pautada única 

e exclusivamente pelos processos mentais desassociados do corpo, mas, sim, praticado com o 

corpo que guarda tais memórias que fazem parte do analisar, fazer, do saber e do saber fazer, 

sendo o conhecimento ativo, não apenas guardado em compartimentos mentais e acessado 

quando necessário ou oportuno.  

Apesar desse entendimento da prática matemática como mobilização de saberes 

desenvolvidos com muita naturalidade nas diferentes ações das práticas humanas, é recorrente 

observarmos nas escolas situações de insucesso no que diz respeito às regras e aplicação da 

matemática escolar.  Discutindo a obra “Na vida dez, na escola zero”, de Carraher & 

Schiliemann (1988), Miguel e Vilela (2008, p. 106) observam que “com base nos resultados 

das investigações apresentadas, seus autores se perguntam por que aquelas crianças que 

realizam operações diversas em suas situações de trabalho são malsucedidas na escola quando 

realizam operações aritméticas semelhantes”.   

                                                           
30

 Referência ao conto “A Bela e a Fera”, tradicional conto francês, originalmente escrito por Gabrielle-Suzanne 

Barbot, em 1740. Neste conto a Fera (monstro), na verdade, era muito cuidadoso e gentil. Disponível em: 

http://pt-br.disneyprincesas.wikia.com. 
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Ampliamos tal questionamento para os alunos da Educação de Jovens e Adultos e, 

mais uma vez, esbarramos na detenção do conhecimento matemático como poder, na 

desvalorização dos saberes mobilizados nas práticas do cotidiano e no não reconhecimento 

das múltiplas formas matemáticas, tal como discutido por Miguel e Vilela (2008), Clareto 

(2011), Miguel (2016), o que trataremos a seguir. 

 

3.1 Processos de mobilizações de cultura matemática na contemporaneidade 
 

 

As mobilizações matemáticas culturais trazem-nos a matemática como ciência 

carregada de significados que diferem de um sujeito para outro, de acordo com suas 

experiências. Miguel e Vilela (2008, p. 112), considerando a visão wittgensteiniana sobre a 

matemática em uma perspectiva não absolutista, discutindo a mobilização de cultura 

matemática, afirmam que 

   
quando falamos em processos de mobilização de cultura matemática, 

deixamo-nos de nos referir à matemática como um corpo homogêneo e 

universal de conhecimentos e passamos a falar em matemáticas no plural. E 

tais matemáticas passam a ser vistas como aspectos de atividades humanas 

realizadas com base em um conjunto de práticas sociais, tais como aquelas 

realizadas pelos matemáticos profissionais, pelos professores de matemática, 

pelas diferentes comunidades constituídas com base em vínculos 

profissionais, bem como pelas pessoas em geral em suas atividades 

cotidianas. 

 

Sendo assim, a matemática envolve história, relações e práticas desenvolvidas e 

aplicadas nas situações diversas, possibilidades essas que vão além das regras e fórmulas 

exigidas no ambiente escolar de forma descontextualizada das práticas culturais. 

Os saberes matemáticos construídos nas práticas humanas precisam ser 

problematizados e considerados no desenvolvimento das aulas de matemáticas, pois, como 

salienta Clareto (2011, p. 2), “o ambiente escolar é o espaço em que o professor de 

matemática mobiliza vivências, saberes, experiências, enfim, como um espaço formativo”.  

Na educação, muitos professores reproduzem há anos um modelo de ensino de 

matemática no qual o conhecimento é um poder exclusivo do professor, que tem a 

incumbência de transmiti-lo para os alunos, vistos como seres sem nenhum conhecimento. Os 

alunos, por sua vez, devem aprendê-lo sem questionar, sem refletir, apenas reproduzir e, 

assim, terão sucesso dentro da dinâmica atual do ensino de matemática.  
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Esse modelo de ensino não traz para sala de aula a matemática como prática humana, 

como atividade inerente ao ser humano e às comunidades. Compartilhamos da visão de que, 

 
Pensar uma sala de aula de matemática a partir da noção de espaço relacional 

nos leva a operar no plano das formas constituídas, que tendem à 

estabilização: uma sala de aula em que a forma-professora é capaz de dizer 

aquilo que seus alunos sabem ou não sabem. É, mais ainda, capaz de antever 

uma forma-conteúdo que os alunos devem aprender e a partir dela pensa 

uma forma-aluno ideal, um sujeito cognoscente, que se abre à relação com o 

objeto matemático para desvelar-lhe a forma (CLARETO, 2011, p. 4). 
 

Tomando por base o aluno “ideal”, qualquer outro processo que não resulte no acerto é 

considerado fracasso. Dessa forma, as aulas de matemática assumiram e assumem uma 

identidade rígida, na qual não há espaço para reflexão, questionamentos. Logo, não há relação 

com a realidade.  

Faz-se necessário pensar as aulas de matemática como ambiente de relações, de trocas, 

de experimentações, de divergências, como afirma Miguel (2016, p. 7) em sua fala no XII 

Encontro Nacional de Educação Matemática: “No escuro de sua contemporaneidade, 

matemáticas não mais se mostram como um campo de investigação com objetos ou conteúdos 

tipicamente definidos”. 

É preciso desconstruir os paradigmas da escola como ambiente isolado, enxertado 

somente de ciência, composto por sujeitos idealizados e iguais. Esse paradigma remete a 

escola a um ambiente de filme de terror, onde se vive uma sensação de ansiedade para 

alcançar metas e decorar a maior quantidade de fórmulas possíveis que, talvez, jamais sejam 

utilizadas novamente, exceto por aqueles que escolham como campo de estudo e atuação 

profissional em áreas ligadas aos cálculos científicos.  

Pior do que filme de terror é pensar na escola como um filme de ficção científica, no 

qual os alunos são robôs que, mecanicamente, chegam às escolas para serem formatados, sem 

questionar, contribuir. Afinal, são máquinas em processo de programação e os que não são 

“programáveis” precisam ser descartados, pois se não conseguem “aprender”, “assimilar”, são 

incapazes.  

Não, o ambiente escolar não é um filme de terror, muito menos um local para 

programação de “robôs” feitos em série com as mesmas reações e originados no mesmo 

laboratório. A escola é um lugar repleto de vida, de histórias de diferentes contextos e saberes, 

que precisam ser problematizados e devem fazer parte do processo de mobilização do 

conhecimento. 
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Para desconstruir tais paradigmas, é de extrema importância a reflexão da prática, num 

constante movimento de ação-reflexão-ação. D’Ambrósio (2016, p. 3), refletindo sobre o 

ensino de matemática na atualidade, considera: “Falha-se ao não reconhecer que o sistema 

escolar, principalmente a figura do professor, não pode estar dissociado da complexidade do 

mundo moderno, que não pode ser explicado por simples relações de causa e efeito”. 

Assumir uma prática docente reflexiva e investigativa é o ponto de partida para 

avançar na prática docente, democratizando o saber escolar, conforme salientam Costa, 

Romanowski e Soares (2004, p. 4). 

 

A visão do saber escolar — como certo privilegiado — é apresentada como 

um fato que pode ser transformado se for possível mudar a maneira como os 

professores se relacionam com seus alunos e sua profissão se os professores 

se tornarem profissionais reflexivos capazes de modificar a burocracia da 

escola, buscando viabilizar um ensino comprometido com a contextualização 

dos saberes e relacionada com a vida cotidiana dos alunos.  
 

Sob essa perspectiva, é de fundamental importância que o professor tenha uma 

identidade docente bem construída, mas que seja sensível ao processo de desconstrução e 

reconstrução dessa identidade de acordo com as demandas apresentadas na sua própria 

prática.  

 

3.2 A identidade docente e a formação do professor que ensina matemática 

 

Tendo como foco a compreensão de como o professor que ensina matemática faz 

relação da matemática escolar com a matemática do cotidiano, a partir das práticas 

matemáticas desenvolvidas pelos alunos da EJA na vida e no trabalho, assumimos a postura 

problematizadora da prática docente, não com o objetivo de duvidar da efetividade da prática 

ou da didática aplicada. Propomos a problematização com intuito de questionar seus 

pressupostos e as possibilidades de avanço diante da reflexão da prática (CLARETO; 

NASCIMENTO, 2012). 

A identidade do professor é construída com vários pedaços juntados no decorrer de 

sua formação acadêmica e com memórias de modelos de professores de suas vivências como 

alunos, além de seus saberes construídos na prática, com as situações vivenciadas na realidade 

da sala de aula.  

Pensando nesse processo de constituição da identidade docente, que é particular a cada 

sujeito, e refletindo sobre o perfil de professores que atuam nas escolas,  
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Torna-se importante refletir sobre a formação docente e suas implicações na 

prática pedagógica, principalmente durante os processos formativos formais. 

Por meio do referencial reflexivo, descortinam-se os processos formativos e 

os contextos da ação docente, mostrando qual o perfil docente que habita nas 

escolas, nas salas de aula, possibilitando a compreensão as práticas e seus 

mecanismos de existência (COSTA et al, 2004, p. 8). 
 

Essa reflexão é importante para, então, avançar no processo de formação por meio da 

ação-reflexão-ação, pois pensar sobre os processos de formação do professor é pensar, 

também, sobre o resultado dessa formação, o que Clareto (2011, p. 2) caracteriza como 

forma-professor, ou seja, a identidade docente. Quando nos referimos à formação docente, 

não estamos tratando de processos formativos restritos a cursos de capacitação, mas, sim, da 

postura de formação constante, reflexão, estudo, investimento na própria formação. 

O artigo intitulado “A sala de aula e a constituição de um currículo-invenção”, 

utilizando-se do Zaratustra de Nietzsche, discute as três metamorfoses do professor: o camelo, 

o leão e, por fim, a criança. 

 
É esta a política a ser praticada na formação do professor. Não só em cursos 

de formação, mas, entendendo formação de um modo mais amplo, formação 

como cultivo. Cultivo de si e do mundo. Os conteúdos e as metodologias - 

agora não mais como valores a serem carregados, ao modo-camelo; ou 

valores a serem negados, ao modo-leão-participam deste projeto como 

movimento ético-estético-político, como valores em permanente processo de 

criação, ao modo-criança (CLARETO; NASCIMENTO, 2012, p. 13). 
 

O processo de formação que discutimos trata da formação com e para o mundo, 

respeitando e valorizando o lugar de onde esse professor vem e para onde ele retorna no 

desenvolvimento de sua prática. Portanto, ao “se tratar a formação docente e suas implicações 

à prática pedagógica, considera-se a trajetória percorrida e o contexto social em que vivem 

ambos - educador e educando” (COSTA; ROMANOWSKI e SOARES, 2004, p. 8). 

 É desse processo de formação constante, com base na postura investigativa, com a 

consciência de que a escola não é um espaço linear, mas, sim, um ambiente em constante 

movimento, carregado de características próprias e situações únicas oriundas dos contextos 

sociais que estão inseridas, que a formação docente destaca-se como um processo dialógico, 

contínuo e subjetivo (ASSUNÇÃO; FALCÃO, 2015). 

Considerando a perspectiva de Assunção e Falcão, a formação docente está 

condicionada à realidade em que o professor atua e essa formação efetiva, com vistas a 

mobilizar e transformar o contexto em que transita, contribui para o processo de reconstrução 

constante de sua identidade docente. Isso porque, como salienta Pimenta (1997, p. 6): “A 
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identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. Mas, é um 

processo de construção do sujeito historicamente situado”. 

Na perspectiva não essencialista wittgensteiniana, mobilizamos a palavra identidade 

relacionando-a às práticas mobilizadas no fazer docente que, em um processo constante de 

fazeres e refazeres, possibilita agir de diferentes modos, dependendo das demandas de cada 

aula, escola ou especificidades do aluno. Não entendemos a identidade como um rol de 

saberes e fazeres que são aplicados como em um caderno de receitas aberto, dependendo da 

necessidade de cada ocasião e aplicado milimetricamente com ingredientes e quantidades. 

Entendemos a identidade como traços e rastros de características construídas, ampliadas e, de 

acordo com as demandas que surgem, são necessários novos fazeres rastreados por vivencias 

outras e saberes outros.  

Sendo assim, fica claro que a profissão de professor existe em virtude das 

necessidades e inquietações dos contextos sociais, não podendo ser uma figura estática, 

revivendo incessantemente posturas construídas sem considerar as especificidades que, 

provavelmente, o docente experimentou em sala de aula em meio a sua prática pedagógica. O 

processo de ação-reflexão-ação, baseado na prática investigativa, é fundamental ao processo 

de constante reconstrução dessa identidade docente.  

A escola difere de acordo com os diferentes fatores, tais como a realidade social 

(condições socioeconômicas), a localização (área urbana ou rural), a modalidade de ensino 

(público), entre outros. No caso da Educação de Jovens e Adultos, objeto desta pesquisa, vale 

ressaltar que os alunos são repletos de saberes que são construídos nas suas práticas da vida e 

do trabalho e que devem ser reconhecidas e valorizadas no ambiente escolar.  

 

3.3 Educação de Jovens e Adultos e a matemática mobilizada no cotidiano 

 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino permeada por 

especificidades muito latentes que influenciam o processo de aprendizagem. De forma geral, 

os alunos da EJA não estudaram no tempo “considerado adequado” pelo fluxo idade/série. 

Monteiro e Rodrigues (2009, p. 1), discutindo a diversidade encontrada nas salas de 

aula da EJA, mencionam que: “A diversidade produzida nas novas configurações das salas de 

aula da EJA apresenta-se desafiadoras e quase impossível de superação quando a norma da 

homogeneização se coloca como meta para o êxito do trabalho pedagógico”. Diante dessa 

diversidade, não há espaço para uma padronização, considerando que cada turma é singular, 
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formada por alunos únicos e individuais, com diferentes faixas etárias, em diferentes estágios 

do desenvolvimento escolar, com diferentes experiências e saberes.  

A Educação de Jovens e Adultos tem o objetivo de auxiliar o aluno no 

desenvolvimento das suas habilidades, capacidades e potencialidades. O aluno da Educação 

de Jovens e Adultos é o protagonista na construção do conhecimento matemático, cabendo ao 

professor evidenciar os conhecimentos e as práticas matemáticas presentes no cotidiano e 

utilizar esses saberes como ferramenta para ampliação do conhecimento matemático (ALVES, 

2016). 

O aluno da EJA participa do ambiente escolar, muitas vezes, em decorrência das 

necessidades pertinentes à vida adulta em sociedade, mas, também, reflete o desejo de 

superação e de conquista como cidadão, conforme menciona Fonseca (2005, p. 49): 

  
Naturalmente, alunos e alunas da EJA percebem-se pressionados pelas 

demandas do mercado de trabalho e pelos critérios de uma sociedade onde o 

saber letrado é altamente valorizado. Mas trazem em seu discurso não 

apenas as referências à necessidade: reafirmam o investimento na realização 

de um desejo e a consciência (em formação) da conquista de um direito. 

Diante de nós, educadores da EJA, e conosco, estarão, pois, mulheres e 

homens que precisam, que querem e que reivindicam a Escola. 
 

Sob essa perspectiva, o aluno da EJA tem a necessidade do resgate de algo perdido ou 

não vivenciado, porém, esse resgate ocorre de forma natural, dentro do tempo de 

desenvolvimento de cada um, pois busca algo além dos anseios naturais do ciclo da 

escolarização, tais como conclusão da Educação Básica, ingresso no Ensino Superior e 

inserção no mercado de trabalho. 

Para o aluno da EJA, a escolarização também vislumbra o desenvolvimento social e, 

em geral, a postura é de dedicação, sendo parte atuante no processo de ensino e 

aprendizagem, quando oportunizado, contribuindo com suas vivências e, por vezes, fazendo 

relação entre as temáticas abordadas e os conhecimentos construídos no decorrer das 

experiências vividas. Dessa forma, 

 

é comum, entre as alunas e os alunos adultos (mais do que entre jovens, 

adolescentes ou crianças), identificarmos certo cuidado e mesmo certo 

prazer em se pôr a pensar sobre o que pensam, e sobre como pensam. Essa 

disposição reflexiva pode estar associada a uma fase da vida em que se 

buscam “razões”, em oposição ao imediatismo que caracteriza e reflete a 

velocidade das transformações na vida dos mais jovens (FONSECA, 2005, 

p. 16). 
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Corroboramos com a perspectiva de Fonseca no que se refere à postura do aluno da 

Educação de Jovens e Adultos em relação ao ato de estudar, tendo em vista que, para o aluno 

da EJA, a escolarização ocupa um lugar de resgate de algo perdido. Porém, quanto ao ato de 

pensar, não entendemos o pensamento como um ato isolado do fazer, estático e reservado no 

âmbito cognitivo, sendo acionado quando necessário e alvo de reflexão. Na visão de 

Wittgenstein, é no uso que significamos/pensamos, sendo assim, as práticas são significadas e 

ressignificadas no desenvolver das práticas humanas, ou seja, nos jogos regrados de 

linguagem. 

No que diz respeito à matemática, os alunos da EJA compreendem a importância e a 

necessidade do conhecimento matemático, e buscam encontrar novas alternativas para 

resolverem as situações-problema que surgem no seu cotidiano. No entanto, vivenciam e 

compreendem a matemática escolar como uma ciência desassociada das práticas do cotidiano, 

e buscam adquirir novos conhecimentos matemáticos que julgam não saber e que são 

importantes no processo atual de ensino de matemática. 

Pensar o ensino da matemática como algo desassociado das práticas culturais é tornar 

o processo de mobilização do conhecimento descontextualizado, afinal, é na prática efetiva da 

ação, na busca por solucionar os problemas da prática que a matemática acontece. Fazemos a 

matemática além do raciocínio, das hipóteses abstratas na cabeça, ela está na ação do corpo, 

do experimentar, fazer e refazer em cada situação.  

Miguel (2016), discutindo a relação máquina/homem no fazer matemática, convida-

nos a observar que ambos fazem matemática e nós, humanos, utilizamos o corpo nesse fazer. 

São movimentos, gestões, posicionamentos que orientam as ações e são aprendidas no fazer.  

 

Assim, aprender uma prática cultural através do estilo gramatical é o mesmo 

que agir maquinalmente, segundo regras pré-estabelecidas e tendo-se 

necessariamente ciência de tais regras enquanto realizamos a performance 

corporal, uma vez que precisamos ter o controle de que estamos aplicando 

corretamente as regras do jogo para que o objetivo visado no jogo possa ser 

atingido com correção. É o que acontece quando demostramos um teorema, 

quando realizamos uma divisão em partes iguais pelo algoritmo usual ou 

usando uma calculadora, quando realizamos uma sequência de toques no 

celular para enviar uma mensagem, quando jogamos xadrez, quando 

tocamos uma peça musical seguindo uma partitura etc. Por sua vez, aprender 

uma prática cultural através do estilo da pintura é o mesmo que agir ou 

realizar uma performance corporal espontaneamente ou intuitivamente, isto 

é, não se tendo ciência de um script ou conjunto prévio de regras que 

orientam as nossas ações, mesmo quando a prática cultural que estamos 

realizando possa também ser realizada pelo estilo gramatical. Assim, 

aprender uma prática cultural através do estilo da pintura é realizar uma 

performance corporal mimética, isto é, por imitação personalizada e criativa 
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de outras performances precedentes da mesma prática que estamos 

aprendendo. É o que acontece, por exemplo, quando aprendemos a tocar um 

instrumento imitando outros tocadores do mesmo instrumento, ou quando 

aprendemos a falar a nossa língua nativa, ou ainda, quando recitamos um 

poema, quando nadamos etc. (MIGUEL 2016. p. 345 e 346). 

 

Nessa perspectiva, podemos aprender uma prática por meio da orientação mimética, 

porém, esse conhecimento só será efetivo quando mobilizado com o corpo como prática. 

Podemos relacionar, por exemplo, o processo de aprendizagem para direção. Inicialmente, são 

realizadas aulas teóricas, nas quais se explicam regras e leis de trânsito e mecânica básica, 

porém, quando envolve o ato de dirigir, as aulas são iniciadas no veículo, mesmo que a pessoa 

nunca tenha sentado no lugar do motorista. 

A aula acontece e a pessoas passar a agir conforme a orientação do instrutor, que 

explica as funções dos pedais de freio, acelerador e embreagem, porém, mesmo sabendo para 

que serve cada pedal, por vezes, a pessoa vai errar o tempo de trocar a marcha, porque ainda 

está em processo de aprendizagem. Mesmo após a conclusão do curso para expedição da 

carteira, o motorista irá aprender diariamente na prática de dirigir, conforme as situações que 

se apresentam.  

Apesar do aprendizado diário, ele não surgirá do nada, será rastro do saber mobilizado 

nas aulas de direção e de suas próprias experiências como motorista, mobilizados, agora em 

novo contexto, para solucionar uma nova situação. Pode ser uma vaga de estacionamento 

pequena onde, além dos conhecimentos de direção, recorrerá a conhecimentos de proporções 

de espaço, ou pode ser um apagão dos semáforos, que exigirá do motorista cautela ao cruzar 

ruas, para evitar acidentes, dando preferência aos condutores das ruas principais.  

Sendo assim, ninguém chega a uma sala de aula sem nenhum conhecimento, sem 

vivências de sua prática. Como já discutimos anteriormente, no ensino da matemática é 

importante que os conteúdos sejam abordados de forma contextualizada, relacionando-os às 

situações da realidade do aluno, por meio de situações comuns à sua cultura e ao seu 

cotidiano, para que, assim, façam sentido. 

Na Educação de Jovens e Adultos essa perspectiva fica ainda mais latente quando 

olhamos o aluno da EJA com olhar sensível, reconhecendo-o como sujeito complexo, repleto 

de histórias e saberes que não podem ser desconsiderados no processo de escolarização. 

É muito comum encontrarmos nas salas de aulas de matemática da Educação de 

Jovens e Adultos situações de insucesso. Entendemos que um dos principais fatores que 

contribuem para tal realidade está no modelo atual do ensino de matemática, no qual o 
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processo acontece de forma tradicional, baseado em decoração e exercícios mecânicos, o que 

não propicia a relação da matemática do cotidiano com a matemática escolar, de modo a 

oportunizar o desenvolvimento. Assim, torna-se apenas um ritual de decorar fórmulas sobre 

determinado assunto e de reproduzir em avaliações com o objetivo de passar de ano.  

Essa abordagem da matemática escolar estimula o desinteresse dos alunos por uma 

ciência que, provavelmente, é a mais praticada nas sociedades, mesmo que 

inconscientemente. De forma diferente, o ambiente escolar deveria ser um espaço para a 

valorização e oportunidade de manifestação dos diferentes saberes matemáticos 

desenvolvidos nos diferentes grupos e suas culturas.  

 

Quando falamos em Educação Matemática, não estamos nos referindo ao 

ensino de Matemática para o estudante universitário ou da pós-graduação, 

nem de cursos de Matemática que integram os currículos de programas de 

formação especializada para profissionais qualificados, ou de sessões de 

resolução de problemas matemáticos com finalidade terapêutica ou 

diagnóstica. 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 re-inclusão que se forjarão nessa nova (ou primeira) 

oportunidade de escolarização (FONSECA, 2005, p. 14). 
 

Para contextualizar, é necessário conhecer o universo matemático no qual o grupo de 

alunos está inserido, desde quais são suas práticas, como utilizam a matemática diariamente e 

como contribuem para a consolidação dessas práticas na sociedade e cultura em que estão 

inseridos. Conforme Fonseca (2005, p. 59): 

 

O processo de ensino e aprendizagem de matemática na EJA deve incorporar 

à prática pedagógica, conceitos, procedimentos e atitudes relativos ao 

conhecimento matemático e desenvolvidos em meio às vivências dos alunos, 

os quais emergem em suas interações sociais, experiências pessoais e 

profissionais e integram sua cultura. Dessa maneira, é necessário incorporar 

à educação matemática os conhecimentos e procedimentos construídos e 

adquiridos nas leituras que esses jovens e adultos fazem do mundo e de sua 

própria ação nele, de maneira a expandir e diversificar as suas práticas de 

leitura do mundo, possibilitando o acesso democrático à cultura letrada. 
 

Sendo assim, numa perspectiva wittgensteiniana, é possível que aconteça a 

aprendizagem, seja ela repetitiva ou criativa, sem que se participe de um jogo de linguagem. 

Ou seja, a condição para aprendizagem é justamente participar do jogo de linguagem, uma 

vez que o jogo só se aprende jogando (MIGUEL, 2016). 
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Para desenvolver uma prática pedagógica que proporcione jogos de linguagem 

criativos é de fundamental importância ampliar o olhar, compreender que a matemática 

constitui-se em uma prática comum entre os alunos, que é vivenciada diariamente como um 

jogo de linguagem, com regras e propósitos outros, além do que conceituamos como 

matemática, conforme menciona Miguel (2016, p. 10). 

 
Tais práticas podem ser vistas como matemáticas não porque nos remetam a 

noções de contagem, número, formas geométricas ou conteúdos que hoje 

vemos como “matemáticos”, mas porque tais práticas podem ser vistas como 

jogos normativamente regrados de linguagem, isto é, como jogos que pré-

definem como um jogador deve se comportar no jogo para que o seu 

propósito, também pré-definido, possa ser atingido com probabilidade 

teórica pré-definida.  
 

Partindo do princípio de que a matemática é um jogo de linguagem jogado a todo o 

momento, por todas as sociedades, tomaremos como base a filosofia de Wittgenstein, 

analisando as diferentes problematizações da pesquisa por meio de jogos de cena.  

  

3.3.1 Os saberes e fazeres dos alunos da EJA - episódios de escuta  

 

[...]as crianças são inclinadas de modo especial a procurar todo e qualquer 

lugar de trabalho onde visivelmente transcorre a atividade sobre as coisas. 

Walter Beijamin 
 

Conversar vai além de falar e ouvir. Conversar imprime uma responsabilidade com o 

outro, com o quê e por que ele decidiu compartilhar. As palavras são compostas de vivências, 

que são repletas de significados.  

Sempre busquei
31

 ouvir, conhecer e compreender a realidade do outro. Um verdadeiro 

movimento cujo significado só entendi depois, a empatia. Colocar-me no lugar do outro, 

tentar compreender sua realidade e os caminhos da sua vida partindo das suas experiências, 

sempre me encantou, afinal, como é bom conhecer histórias.  

E que histórias têm os alunos da Educação de Jovens e Adultos! São histórias que não 

podem passar despercebidas, elas precisam ser ouvidas, conhecidas, compartilhadas, mesmo 

que de forma anônima. É preciso que as pessoas saibam que, no nosso país, nos dias atuais, 

vivem brasileiros à margem da sociedade, que possuem sua própria forma de ganhar a vida. 

Pessoas que, apesar de todos os desafios que enfrentam nas questões sociais, financeiras, 

                                                           
31

  Optamos por escrever o item 3.3.1 na primeira pessoa do singular por se tratar das vivências da pesquisadora. 
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familiares, desenvolvem atividades profissionais que aprenderam com outros, ou no fazer do 

dia a dia, pautados na necessidade de sobrevivência.  

Vez ou outra me pego recordando de algumas das experiências que meus alunos da 

EJA compartilharam comigo no decorrer de nossas conversas, tão ricas em detalhes que posso 

ouvi-los novamente. Que bom poder reencontrá-los! 

 
X—X—X 

 

QUE SAUDADE DA MINHA PARAÍBA... 

 

Entrar todos os dias na obra da Direcional Engenharia para dar aula aos funcionários 

era intimidador. Afinal, não era o melhor ambiente para a sala de aula, mas a aula acontecia. 

Apesar do entorno estranho, a sala de aula tinha um clima muito bom, pois a turma era 

composta de homens simples, trabalhadores que, após um dia todo de trabalho pesado, tinham 

ânimo para estarem em sala de aula para aprender.  

Como estava no início de carreira, usei os conhecimentos que construí no Estágio em 

EJA no decorrer do curso de Pedagogia. Sabia que precisava conhecer a realidade dos meus 

alunos, entendo que eles são sujeitos ativos nos ambientes em que convivem. Busquei 

conhecê-los como pessoas e, por serem trabalhadores, como profissionais.  

Dentre a turma, um senhor chamou-me a atenção pelo sotaque nordestino, era Seu 

José Pereira, paraibano, pedreiro e pai de família. Seu José Pereira era muito tímido, falava 

pouco e dizia que queria estudar para aprender as contas, já que sabia ler. Em uma atividade 

diagnóstica, percebi que, de fato, Seu José tinha muita dificuldade em resolver contas 

sistematizadas no papel, e busquei estratégias para auxiliá-lo no desenvolvimento dessa 

habilidade.  

Um dia, na hora do intervalo, estávamos conversando, quando mencionei que minha 

mãe estava querendo colocar cerâmica em uma varanda, mas que não tinha noção de quanto 

comprar. Seu José pediu que eu tirasse as medidas da varanda e levasse para ele no outro dia. 

Assim fiz. Com os dados, Seu José calculou de cabeça a quantidade de caixas de cerâmica 

que deveríamos comprar, considerando a metragem que vem em cada caixa, indicando, 

inclusive, a quantidade de argamassa que deveríamos comprar. Como eu já imaginava, ele 

sabia matemática muito bem, sua dificuldade estava nas regras da matemática da escola, 

porém, no desenvolvimento de suas atividades profissionais, sabia calcular com muita 

facilidade.  



56 

 

 

 

Apesar da habilidade que Seu José demonstrou como Pedreiro, em certo momento, ele 

externou a vontade de ser engenheiro, pois entendia das obras, já que sempre esteve dentro 

delas, com a “mão na massa”. Relatou que já viu, muitas vezes, engenheiros jovens não 

saberem o que estão fazendo, dando orientações e todos saberem que vai dar errado, mas não 

são ouvidos por serem pedreiros. Seu José compartilhou, também, sua vontade de voltar para 

sua terra, a Paraíba, pois tinha muita saudade do mar.  

Infelizmente, o convênio da instituição que eu trabalhava com a Direcional acabou e a 

turma foi encerrada antes de concluir. Mas, fico pensando, será que Seu José voltou? Será que 

ele continuou estudando? Será que ainda sonha em ser engenheiro?  

 
X—X—X 

 

O AÇAÍ NOSSO DE CADA DIA... 

 

Nos meses de novembro e dezembro, costuma chover bastante no final da tarde. 

Apesar das ruas muito molhadas e perigosas, não enfrentava grandes problemas para chegar à 

escola localizada próxima ao Rio Madeira.  

Pelo compromisso, chegava no horário, mas tinha consciência de que minha sala 

estaria vazia, pois a mesma facilidade que eu tinha para chegar até a escola não era 

compartilhada por meus alunos, que precisaram ir de bicicletas, ônibus ou mesmo 

caminhando.  

Com o agradável barulho da chuva caindo lá fora e o vento das plantas do jardim 

interno da sala de aula, um a um os alunos iam chegando e se desculpando, como se eu não 

entendesse a dificuldade de irem, literalmente, embaixo de chuva.  

 Por volta das 20h, a sala estava quase completa, mas Seu José Souza ainda não voltara 

da licença médica que havia protocolado na secretaria da escola há alguns dias. Considerando 

o horário, iniciei a aula, na qual havíamos combinado discutir sobre as paisagens geográficas, 

tema que tinha surgido em virtude de uma reportagem do Globo Repórter da sexta-feira 

anterior.  

 Organizados em círculos, os alunos passaram a compartilhar as paisagens que já 

haviam visto de perto, trazendo vivências da infância, de passeios e de mudanças de cidades. 

Com a conversa animada, passamos a escutar ao longe um assovio, parecia um passarinho. 

Um aluno brincou: Eita, professora! Tem passarinho na chuva. Olhamos “pra” porta e não 

tinha nada. Quando, de repente, aparece Seu José Souza, assoviando.  
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Todos ficaram muito contentes e interessados em saber o que havia acontecido, pois 

ele não era de faltar e não ia à escola há dias. Seu José, então, contou: — Professora, eu estava 

trabalhando e fui picado por uma cobra. Olha minha mão. Quase morri.  

A mão dele ainda estava muito inchada e com a tonalidade escura. Foi então que não 

resisti, e perguntei: — Mas, Seu José, trabalhando com o quê? De onde veio essa cobra? 

Seu José, então, contou-nos: 

— Eu trabalho tirando açaí, professora. Eu subo na palmeira e lá em cima corto o 

cacho de açaí. Como trabalho sozinho, eu tenho que fazer tudo. Jogo o cacho lá de cima. 

Separo em sacos de 10 quilos, pois assim consigo dividir o peso na minha moto. Nesse 

trabalho de subir, cortar, jogar e separar nos sacos, quando fui pegar um dos sacos para 

colocar na moto, só senti a picada na mão.  

— Meu Deus, Seu José! 

— Professora, a senhora acredita que ela estava escondida no meio dos sacos de 

açaí? Pior foi ter que pilotar a moto até a cidade para pedir ajuda. Minha sorte é que não 

era peçonhenta. Mas doeu muito.  

— Mas e agora, Seu José? Ainda irá continuar tirando açaí?  

— É o jeito professora. Sou sozinho e é assim que ganho a vida. Pensa comigo: eu 

tiro açaí, em média, 5 vezes por semana em lugares diferentes, pego, normalmente, 3 sacos 

com 10 quilos cada. O Rapaz compra cada saco por 10 reais. São 30 reais por dia. No mês, 

consigo, em média, 600 reais. É pouco, mas é como vivo. Para completar, eu trabalho na 

feira no domingo.  

— E quando não tem açaí, Seu José? 

— Eu tiro o que achar, professora, pupunha, banana, biribá, manga, cajá. Levo tudo 

“pra” feira e assim vou vivendo.  

O trabalho de Seu José é considerado um trabalho pesado e que oferece riscos, mas 

tinha organizado de forma muito criteriosa sua dinâmica de coleta, organização e venda, 

sendo, de fato, um profissional em busca do açaí nosso de cada dia.  

 
X—X—X 
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MEUS JOELHOS DOEM... 

 

Encerrando a aula de sexta-feira, despedi-me dos alunos como em todos os dias: 

— Boa noite, queridos. Vão com Deus. 

De repente, Seu Pedro aproximou-se e disse: 

— Professora, a senhora passa pela Avenida Farquar?  

— Sim, Seu Pedro. É caminho para minha casa.  

— A senhora poderia me dar uma carona? A minha moto arriou a bateria e não tenho 

como voltar. Vim andando, mas meus joelhos doem muito.  

— Claro, Seu Pedro. Vamos. 

No caminho, Seu Pedro começou a contar que estava com problema sério no joelho, 

que precisará de operação. Mas que ainda não teria sido possível fazer a cirurgia, pois ele não 

poderia trabalhar na recuperação.  

Perguntei em que trabalhava.  

— Sou vendedor ambulante, professora. Levo meu carrinho até próximo a Caixa 

Econômica Federal e lá vendo de tudo um pouco: relógio, carteiras, gel de massagem, capa 

de celular. Chego lá às 8 horas e saio às 13 horas. Aí vou “pro” banco depositar a maior 

parte do que faturei no dia, separo um pouco para trocar por moedas e notas menores para 

fazer troco no outro dia e, às vezes, preciso ir repor o estoque.  

— Bem corrido, Seu Pedro.  

— Pois é, professora, e o tempo que estou vendendo, estou em pé e o joelho sendo 

esmagado. Como me recuperar de uma cirurgia assim?   

— Verdade, Seu Pedro. E dá um bom dinheiro? 

— Dá sim. Tem muita gente passando e em porta de banco tem sempre alguém com 

dinheiro. Mas tem que ficar atento, professora. Prestar atenção no troco, “pra” não perder 

dinheiro e também saber fazer promoção de mercadoria encalhada. Outra coisa importante é 

saber controlar o dinheiro, pois como ganhamos um pouco a cada dia, se sair gastando tudo, 

nunca consegue fazer nada.  

Fiquei admirada com a sabedoria de Seu Pedro, pois tem uma visão comercial e de 

gestão financeira muito sólida. Apesar do trabalho informal como autônomo, ele desenvolveu 

uma dinâmica de trabalho que lhe permite ter o sustento e persistir com as vendas. 

X—X—X 
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DE SOL A SOL... 

 

Após anos trabalhando na mesma escola, iniciei uma nova jornada em uma escola da 

Zona Sul de Porto Velho. Na escola anterior, construí um vínculo muito forte com colegas e 

alunos, mas, infelizmente, com a evasão de muitos alunos, foi necessário fechar o segmento 

que atendia os anos iniciais do Ensino Fundamental, onde eu atuara desde o meu ingresso na 

Secretária Municipal de Educação.  

Na nova escola, percebi algumas diferenças nos alunos, entre elas, que as turmas eram 

compostas por muitas mulheres. Assim que me apresentei, fui bem acolhida por todos e logo 

percebi que nos daríamos bem. Eu já era a 3ª professora em dois meses e eles estavam muito 

inseguros acerca da minha intenção de ficar.  

Quando algum colega apresentava algum comportamento que, para eles, era 

inadequado, alguém repreendia e dizia: 

— Para de bagunça. Se não a professora também vai pedir “pra” mudar de escola. 

— Queridos, eu não pretendo mudar de escola.  

E, assim, desenvolvemos o trabalho no decorrer dos dias e semanas. Certo dia, ao 

chegar um pouco mais cedo para grampear as avaliações, uma das alunas mais dedicadas já 

estava em sala.  

— Boa noite, Dona Valderneide!  

— Boa noite, professora!  

Após um breve silêncio ela disse: 

— Professora, a senhora gosta de AVON? Quer levar o catálogo para olhar em casa? 

— Gosto sim, Dona Val. Vou levar, estou precisando de umas maquiagens. Não sabia 

que a senhora vendia.  

— Faz anos que vendo, professora. Vou às casas das clientes “pra” elas olharem e 

pedirem e depois entrego os pedidos. No início tive muita dificuldade em preencher as 

planilhas de pedidos, pois cada produto tem um código. Hoje em dia, tiro de letra.  

— Que bom, Dona Val. Mas as clientes pagam direitinho? 

— Pagam, professora, mas às vezes acontece de alguém pedir algo e depois não ter 

dinheiro para pagar e eu ter que ficar com o produto. Quando é algo comum, consigo vender 

logo, mas se for algo muito diferente, às vezes acabo ficando “pra” mim, pois não consigo 

vender.  

— Poxa, assim é complicado, Dona Val.  
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— É, professora, mas com as vendas eu consigo ajudar meu marido com as contas de 

casa. E me sinto feliz também, pois tenho muitas clientes e sinto que sou produtiva. Sem 

contar que antes eu não conseguia nem somar os valores dos produtos, até que meu esposo 

me ensinou, hoje faço os cálculos de cabeça e também sei fazer na calculadora.  

— Muito bom, Dona Val! 

— Mas, sabe, professora, as pessoas esquecem o que pediram e quanto custa cada 

item, aí quando veem o valor total às vezes duvidam. “Pra” evitar esse tipo de desconfiança, 

eu grampeio uma listinha com os produtos e o valor de cada um, depois o valor total.  

Agora estou pensando em vender peças íntimas também. Mas pensei em pedir uma 

máquina de cartão. O que a senhora acha, professora? 

— As clientes você já tem, agora é só ampliar.  

Fiquei muito encantada com a força de vontade e com as percepções que a Dona Val 

foi desenvolvendo conforme se deparou com as situações, superando-as e buscando novos 

horizontes.   

 
X—X—X 

 
SE COLAR, COLOU... 

 

As quartas-feiras, na Educação de Jovens e Adultos, são dias atípicos, pois são dias de 

jogos de futebol da televisão, e os alunos costumam faltar ou sair mais cedo. Pensando na 

continuidade da frequência nas turmas, sempre busquei negociar a situação com os alunos.  

Em uma dessas quartas, uma aluna procurou-me no intervalo, pedindo que eu a 

liberasse mais cedo, pois era dia de jogo e seu bar estava cheio. Tentei questionar: 

— Mas, Raimunda, não tem ninguém cuidando do bar para você? 

— Tem sim, professora, minha irmã. Mas nesses dias muito cheios, alguns clientes 

tentam nos enganar, dizendo que não consumiram o que está na comanda.  

— Como assim, Raimunda? 

— É porque faço assim: cada mesa tem uma comanda onde anotamos tudo que é 

consumido pelas pessoas da mesa. O pagamento é no final. Muitas vezes, quando já estão 

alterados, alguns não querem pagar o valor total dizendo que não consumiram, tipo assim: se 

colar, colou. Como a minha irmã é mais tímida, ela acaba cedendo e nós saímos no prejuízo.  
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— Nossa, Raimunda! Precisa buscar uma forma de contornar essa situação.  

— Então, professora, uma forma que encontrei é assim: conforme trocamos as 

garrafas do suporte de isopor, colocamos a garrafa embaixo da mesa dos clientes, caso eles 

digam que não pegaram, conferimos as anotações da comanda com a quantidade de garrafas 

embaixo da mesa.  

— Entendi. E quando a pessoa não tem dinheiro para pagar? 

— Isso costuma acontecer quando já beberam muito, mas, como a maioria é cliente 

antigo e do bairro, eu tenho uma caderneta mensal. Eu anoto e eles assinam, e no final do 

mês me pagam o valor total. É bom assim, pois fico com duas entradas, uma diária, que é 

menor, e outra mensal que vem em maior valor, o que auxilia no pagamento dos fornecedores 

e das contas grandes de casa. Mas, para isso, é preciso pulso firme com os clientes, pois se 

deixar eles bebem a noite toda e, na hora de irem embora, não pagam e não assinam o 

caderno. Infelizmente, minha irmã não tem esse pulso. Então, preciso ir, professora.  

Diante das necessidades apresentadas por ela, e por entender que é muito complicado 

lidar com pessoas alcoolizadas, fizemos um combinado referente às quartas-feiras de jogos: 

ela só ficaria até o intervalo e levaria tarefa para casa.  

São muitas as estratégias que a vida nos exige, seja no trabalho, na sala de aula ou nas 

relações. Raimunda estabeleceu suas estratégias em relação à gestão de seu bar, e eu 

estabeleci estratégias em relação a Raimunda, pois se eu me posicionasse contra sua saída 

antecipada, provavelmente, ela não retornaria, pois a sobrevivência é fundamental.   

 

X—X—X 

 
EU QUERO SENTAR NOVAMENTE NO BANCO DA SUA SALA DE AULA, PROFESSORA... 

 

Acredito que todo mundo que me conhece como pessoa ou como professora soube de 

uma das maiores perdas que tive, Seu Ireno. Seu Ireno foi o aluno mais velho que tive, 

conhecido pelos colegas como cabecinha branca. Era um aluno extremamente dedicado, 

organizado e articulado.  

Em uma das muitas conversas que tivemos, em meio àqueles sorrisos com dentes de 

ouro, Seu Ireno contou-me o que era a vida de garimpeiro: 
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— Ih, Professora, trabalhei muitos anos nesses garimpos da vida. Acho que fui feito 

“pra” viajar. Viajei muitos anos como barrageiro, e também como garimpeiro e 

caminhoneiro na juventude.   

— É mesmo, Seu Ireno? 

— Muito. O garimpo é cruel. A pessoa trabalha muito, procura ouro, pedra, depende 

do garimpo. Aí, quando acha, 60% é do dono da mina ou das dragas.  

— E o senhor, achou muita riqueza? 

— Muita. Mas tudo “pra” eles. A diferença é que eu era mergulhador, então, achava 

onde a maioria não achava. Professora, a senhora acredita que eu mergulhava em média 15 

metros com um equipamento velho lá, insano aquilo.  

— E como saiu dessa vida de garimpeiro? 

— Ah, professora, os caras eram muito impulsivos. Pegavam dinheiro emprestado 

com dono do garimpo, pois gastavam muito com as mulheres, então, dos 40% que ganhavam, 

30% ficava para o dono. Eu não, eu fiz meu pé de meia, guardava 20%, e quando achei uma 

pepita grande, que deu um bom valor, consegui sair. E só saí porque não devia nada, porque 

muita gente tentava ir embora e não conseguia, pois devia, então, trabalhava ou morria. 

Quando saí, comprei um caminhão e fui carregar toneladas e toneladas de soja nesse 

mundão. Até que minha irmã adoeceu, vendi o caminhão e vim trabalhar em Rondônia “pra” 

cuidar dela.  

— “Eita!” Quanta história, Seu Ireno. O semestre está acabando e o senhor ainda 

tem história “pra” me contar. No próximo semestre o senhor vai contar essas histórias para 

professora Maria, da 3ª série.  

— Ah, não, professora, não me passa não. Eu quero ficar, quero sentar novamente no 

banco da sua sala de aula.  

— Mas, Seu Ireno, o senhor tem condições de ir pra 3ª série.  

— Não, professora, quero aprender mais a ler. Eu sou bom de conta, de geografia, 

mas quero ler texto sem engasgar.  

Com um pedido desse, tinha como ele não ficar? Ele ficou só no diário, mas não 

voltou para banco da minha sala de aula, pois foi contar suas histórias no céu. Que saudades! 

 

X—X—X 
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Com a escuta dos episódios, observamos que os jogos de linguagem gramaticalizados 

apresentam semelhança de família, pois utilizam a matemática para orientar suas ações nas 

práticas culturais, como, por exemplo, nas atividades profissionais de Seu Pedro (vendedor 

ambulante) e Raimunda (dona de bar). Ambos lidam com dinheiro para manter o comércio, e 

na relação direita com seus clientes, com as vendas e a necessidade de troco. No caso de Seu 

Pedro, as regras o orientam para não dar o troco errado, já no caso de Raimunda, a atenção 

está em não perder vendas, considerando o questionamento de clientes em relação aos 

produtos lançados nas comandas.  

Assim como Seu Pedro e Raimunda, os demais alunos mobilizam as matemáticas em 

suas práticas culturais, como Seu Ireno, na atividade de garimpeiro mergulhador, sabendo a 

precisão de metros que deveria mergulhar; ou Seu José, com a destreza do cálculo de cabeça 

ao determinar a quantidade de cerâmicas para um determinado espaço, assim como Seu José 

na colheita do açaí, ciente das quantidades necessárias para os valores pretendidos nas vendas.  

Em todos os episódios aqui apresentados, nos jogos de linguagem as diferentes 

matemáticas regram as práticas culturais orientando as ações para atingir corretamente o 

objetivo. Ressaltamos que uma não é mais matemática do que a outra, mais correta, adequada. 

Trata-se das regras necessárias para o jogo de linguagem de comunidades diferentes. 

 

3.3.2 E agora, Professores?  

 

São tantas histórias, tantos saberes. Como desconsiderá-los? “Pra” que passar horas e 

mais horas decorando fórmulas que talvez só sejam utilizadas novamente no ENEM ou 

Vestibulares, mesmo por quem jamais irá precisar calcular a raiz quadrada de π para descobrir 

o valor de χ? 

Quando utilizamos, de fato, essas fórmulas em outros contextos e momentos? Será que 

realmente o que se ensina/aprende na escola é para a vida? Ou será essa apenas uma das 

várias matemáticas? Aquela que em seu jogo tem como regras: decorar fórmulas, resolver 

listas de exercícios, fazer provas, ser aprovado, fazer o ENEM e entrar em uma faculdade para 

cursar Filosofia, talvez, e raramente voltar a falar sobre ela.  

Essas são questões que norteiam o repensar na mobilização da cultura matemática no 

contexto escolar. Assim, 

 
quando falamos em processos de mobilização de cultura matemática, 

deixamo-nos de nos referir à matemática como um corpo homogêneo e 
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universal de conhecimentos e passamos a falar em matemáticas no plural. E 

tais matemáticas passam a ser vistas como aspectos de atividades humanas 

realizadas com base em um conjunto de práticas sociais, tais como aquelas 

realizadas pelos matemáticos profissionais, pelos professores de matemática, 

pelas diferentes comunidades constituídas com base em vínculos 

profissionais, bem como pelas pessoas em geral em suas atividades 

cotidianas (MIGUEL; VILELA, 2008, p. 112). 

 

Com os relatos de alguns alunos da EJA, podemos perceber que, no desenvolvimento 

de suas atividades profissionais, a matemática é mobilizada nos fazeres que regram suas 

profissões. Essa matemática não é a que se aprende na escola, não precisa de papel e lápis e 

muito menos de “decorações”. Ela é aprendida no fazer, fazendo, vendo os outros, 

aprendendo e reaprendendo.  

Apesar de tais conhecimentos serem mobilizados e utilizados diariamente, a escola 

ainda não reconhece e valoriza a pluralidade da matemática, limitando-a aos cálculos e 

fórmulas, não havendo espaço para problematização e variáveis de respostas.  

 

Entretanto, o argumento do reconhecimento da diversidade de formas de se 

praticar um ‘mesmo’ conteúdo (qual seja, uma ‘mesma’ matemática 

referencial vista como domínio de conhecimentos ou conteúdos abstratos) a 

que recorre Lave para explicar a não transferência de aprendizagem da 

matemática escolar para outros contextos poderia nos remeter à questão da 

pertinência ou legitimidade de se ver um domínio de conhecimento sob a 

lente redutora da oposição binária entre forma versus conteúdo (MIGUEL; 

VILELA, 2008, p. 6). 

  

Essa forma binária de conduzir a matemática é excludente, pois ela se baseia em um 

modelo de aluno ideal, no qual todos desenvolvem os mesmos conhecimentos, ao mesmo 

tempo, obtendo as mesmas respostas. Qualquer aluno que não se encaixe nesse padrão ou 

formule o mesmo raciocínio é considerado errado e, nessa perspectiva, o erro leva ao fracasso.  

Essa concepção de aprendizagem linear impacta significativamente nos processos 

escolares, resultando em uma série de abstratismos imaginados. Como desenvolver 

possibilidades ao longo de 04 horas sentados em sala, fixos, sem conversar, sem fazer, e 

depois ampliar esse olhar?  

 
Na perspectiva Wittgensteiniana, os processos de aprendizagem não passam 

mais a ser vistos sob a lente fixa e invariável do dualismo ‘forma versus 

conteúdo’ e nem precisam ser organizados com base em um vínculo 

disciplinar. O foco da aprendizagem não é mais um ‘eu incorpóreo’, mas o 

próprio corpo humano participando diretamente de jogos de linguagem, isto 

é, aprendendo a jogar jogando, encenando práticas (MIGUEL, 2014, p. 16). 
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Essas encenações de práticas matemáticas são as mobilizações do cotidiano, na busca 

da resolução de problemas do dia a dia, ou mesmo nas atividades profissionais. 

Compreendemos que os significados matemáticos associados aos dois contextos - o escolar e 

o da rua - fazem partes de diferentes jogos de linguagem que resultam em uma essência, mas, 

na perspectiva de Wittgenstein, apresentam semelhanças de família (MIGUEL; VILELA, 

2008, p. 112). 

É urgente repensar o ensino da matemática e, também, a prática, além dos processos 

que caracterizam a escola atual, democratizando o ambiente escolar, ampliando, buscando 

desconstruir os processos da escolarização moderna, que produziu uma forma limitada de ver 

a matemática e a educação matemática (MIGUEL, 2016). 

Já pensou na riqueza de poder problematizar as práticas profissionais dos alunos no 

ambiente escolar? De oportunizar que eles compartilhem seus saberes, em um processo de 

reconhecimento e valorização e mobilização de conhecimento? Já pensou em vivenciar um 

dia da colheita do açaí? Ou as vendas de um bar? Como acontece? 
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4. O GIRO DO CHAPÉU: PESQUISA EM AÇÃO 

 

Após cair no giro do chapéu
32

, teve início a pesquisa de abordagem qualitativa, com 

algumas características da pesquisa-ação, cujo objetivo é problematizar práticas docentes no 

ensino de matemática no contexto dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da EJA, com 

vistas a criar indicadores para uma formação pedagógica contínua, que valorize a relação da 

matemática do cotidiano com a escolar, junto ao corpo docente da EJA.  

Partindo de uma visão pós-estruturalista e de uma perspectiva problematizadora e 

desconstrucionista, buscamos conduzir a pesquisa como uma verdadeira aventura dos contos 

de fadas, bordando as vivências da pesquisadora às vozes ecoadas nos encontros pedagógicos 

com os professores que ensinam matemática na Educação de Jovens e Adultos, dialogando 

com os autores que discutem a Matemática como prática cultural e a formação de professores.  

Vale ressaltar que o pós-estruturalismo “não se constitui como um movimento ou um 

conjunto de doutrinas comuns”, visto que autores que optam por essa perspectiva de análise 

buscam “salientar a pluralidade dos jogos de linguagem que tornam provisório o processo de 

significação, sem fechamento final” (LOPES, 2013, p.13, apud OLIVEIRA, 2015, p. 3). 

Sendo assim, optamos pela pesquisa com abordagem qualitativa, que se caracteriza 

pela participação e interação do pesquisador com os pesquisados. Conforme conceitua 

Minayo (2004, p. 22), esta abordagem “aprofunda-se no mundo dos significados das ações e 

relações humanas”. 

Considerando que temos como objetivo principal intervir na realidade pesquisada, 

utilizamos características da pesquisa-ação por entender que ela oportuniza ao pesquisador o 

contato direto com o corpus da pesquisa, desenvolvendo um papel ativo em todas as etapas, 

conforme a definição de Thiollent (2007, p. 14):  

 

Pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os 

participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 

modo cooperativo ou participativo. 
 

                                                           
32

 O giro do chapéu é inspirado em uma cena do seriado “Once upon a time”, no qual o Chapeleiro Maluco do 

conto “Alice no país das maravilhas” gira um chapéu mágico e todos pulam dentro, viajando para outro mundo, 

onde muitas aventuras acontecem.  
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Abdalla (2005, p. 386) salienta que “a pesquisa-ação seria um instrumento para 

compreender a prática, avaliá-la e questioná-la, exigindo, assim, formas de ação e tomada 

consciente de decisões”. Nessa perspectiva, a problemática aqui levantada é fruto das 

inquietações da pesquisadora, fomentadas pelas trocas com os colegas professores que 

ensinam matemática na EJA, reforçados pelo interesse da Secretaria Municipal de Educação -

SEMED em discutir a temática.  

O aventurar-se na pesquisa que resultou nesta narrativa iniciou com o primeiro contato 

com a orientadora, Professora Dra. Kátia Farias, que inspirou a pesquisadora a ampliar seu 

olhar sobre a condução metodológica da pesquisa, possibilitando um repensar não só sobre a 

pesquisa, mas, também, sobre diversos aspectos da temática aqui pesquisada. 

Após as primeiras orientações, iniciamos um movimento de leituras e releituras de 

pesquisas conduzidas por uma perspectiva filosófica denominada terapia desconstrucionista, 

que trata da junção da terapia filosófica de Ludwig Wittgenstein e da desconstrução de 

Jacques Derrida. Esse movimento não foi fácil, mas extremamente necessário, pois 

proporcionou à pesquisadora sair da sua zona de conforto.  

Dentre os estudos que subsidiaram a mobilização de um novo olhar, ressaltamos a tese 

de doutoramento da orientadora desta pesquisa, Professora Kátia Sebastiana Carvalho dos 

Santos Farias, intitulada: Práticas mobilizadoras de cultura aritmética na formação de 

professores da Escola Normal da Província do Rio de Janeiro (1868-1889): ouvindo 

fantasmas imperiais (2014); também a tese de doutoramento da Professora Simone Maria 

Chalub Bandeira Bezerra, intitulada: Percorrendo usos/significados da matemática na 

problematização de práticas culturais na formação inicial de professores. 

Além das teses de doutoramento, outra pesquisa que muito contribuiu para a 

construção deste relatório foi a pesquisa do Mestrado Profissional em Educação Escolar - 

MEPE, orientada pela Professora Dra Kátia Faria e realizada pela pesquisadora Suzana 

Caroline da Silveira Couti, intitulada:  Saberes e práticas pedagógicas na formação continuada 

de professores da educação profissional: vozes que ecoam e mobilizam ações no 

IFRO/Campus Cacoal. 

Após as leituras prévias, com a orientação da Professora Kátia Farias, foi iniciada a 

reformulação do projeto, agora, escrito com novo olhar e novos objetivos, o projeto foi 

submetido ao Comitê de ética com as proposições de termos de livre esclarecimento para os 

participantes, a autorização para realização da pesquisa (SEMED) e o cronograma preliminar. 



68 

 

 

 

O Projeto foi analisado e aprovado sem ressalvas no mês de agosto de 2017, possibilitando, 

assim, o início da pesquisa com o grupo de professores da SEMED.    

No contato inicial com a Secretária Municipal de Educação, deixamos clara a intenção 

de que os professores participassem dos encontros pedagógicos propostos de forma 

voluntária, pois entendemos que, dessa forma, o envolvimento nas discussões acontece a 

partir de uma necessidade, ou seja, da busca pela resolução de algum problema.  

Nessa perspectiva, o projeto foi encaminhado às escolas que ofertam a Educação de 

Jovens e Adultos nos anos iniciais e formalizado o convite para participação. Conforme 

informado pela Responsável da SEMED, a gestão de algumas escolas condicionou a 

participação dos professores dos anos inicias à participação dos professores dos anos finais.  

Como a pesquisa é voltada para os Anos Iniciais da Educação de Jovens e Adultos, 

considerando a diferença de público, algumas escolas não autorizaram a participação de seus 

professores. Sendo assim, aderiram aos encontros 15 professores de 05 escolas das diferentes 

zonas da área urbana de Porto Velho.  

Os encontros pedagógicos com esse grupo de professores oportunizaram ouvir as 

vozes dos sujeitos que vivenciam o ensino da matemática escolar na Educação de Jovens e 

Adultos no decorrer do seu fazer docente. Ecoar as vozes desses professores nessa pesquisa e 

reconhecê-las como ponto de partida para proposta de um curso de formação continuada que 

contribua com a formação para todo o grupo de professores que ensinam matemática na EJA 

coloca-nos efetivamente em ação na pesquisa e legitima sua razão de ser. 

Entendemos que é fundamental o contato direto com os participantes visando o 

levantamento dos saberes e práticas docentes do grupo de professores pesquisados, pois 

conforme afirma Barbier (2007, p. 56), “na pesquisa-ação é criada uma situação de dinâmica 

social radicalmente diferente daquela da pesquisa tradicional. O processo, o mais simples 

possível, desenrola-se frequentemente num tempo relativamente curto, e os membros do 

grupo envolvido tornam-se íntimos colaboradores”. 

De fato, essa relação se estabeleceu. Nos encontros, as discussões aconteceram com 

clareza, complementando-se, divergindo, criando um movimento principalmente de reflexão 

sobre aspectos da prática do fazer docente que, muitas vezes, são desvalorizados ou 

desconsiderados, mas que, para nós, emergiram como saberes ricos que precisam ser 

problematizados e compartilhados. Ainda mais por ser a pesquisa-ação uma metodologia de 

pesquisa que possibilita problematizar as situações que envolvem o ambiente escolar, 
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oportunizando à comunidade que transita na escola a reflexão e a crítica, promovendo a 

quebra de paradigmas, avançando e a modificando as práticas. 

 

4.1 Espelho, espelho meu: existem mais professores com inquietudes como as minhas?  

 

Considerando a importância de ouvir as vozes dos professores participantes na 

pesquisa, optamos por relatar os encontros utilizando jogos de cenas, problematizando as falas 

dos docentes, convidando para a discussão os teóricos que contribuíram para nossa reflexão.  

Os jogos de cenas são construídos com as vozes dos professores, pois, para 

Wittgenstein, nos jogos de cena, palavras são ações. Sendo assim, compreendemos a 

linguagem como ação, não sendo, para nós, necessária a observação in loco para conhecer as 

práticas dos professores, uma vez que estes as mobilizam em suas falas.  

Quanto à contribuição dos autores nos jogos de cenas, utilizamos as citações na 

perspectiva de Derrida, conforme Farias (2014),   

 

uma vez que constitui marca característica do pensamento derridiano afirmar 

que “a escritura é repetível”, o que vale para todas as formas de linguagem e 

não apenas para a linguagem escrita. Derrida chama essa característica de 

iterabilidade, repetibilidade ou “citacionalidade” da linguagem. Nesses 

termos, o que distingue a linguagem (como extensão da escrita) é a sua 

“citacionalidade”: ela pode ser sempre retirada de um determinado contexto 

e inserida em um contexto diferente. É exatamente essa “citacionalidade” da 

linguagem que se combina com seu caráter performativo. “Qualquer 

elocução, sinal ou marca está sempre disponível para citação e iterabilidade. 

Esta é a própria premissa da comunicação, pela qual a transmissão remete 

para além do contexto próprio (p. 46). 

 

Sendo assim, nos jogos de cenas, as citações dos autores são mobilizadas nas vozes 

dos participantes da pesquisa e referenciadas na nota de rodapé, seguindo os padrões da 

ANBT no que se refere a autor, ano e página, quando necessário. 

Além das citações por citacionalidade, ainda na perspectiva de Derrida, nosso texto é 

construído com enxertos, “isto é, do discurso compreendido como o produto de vários tipos 

de combinações ou inserções. Assim, a prática da enxertia textual opera “explorando a 

iterabilidade da língua, sua capacidade de funcionar em novos contextos com nova força” 

(FARIAS, 2014, p. 35). Trazemos como enxertos as práticas culturais dos alunos mobilizadas 

nas vozes dos professores no processo de problematizar suas práticas ressignificando as 

vivências com os alunos e dos alunos.   
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Com o objetivo de preservar a identidade dos participantes na pesquisa, buscando 

garantir total naturalidade na participação, no decorrer dos encontros foi-lhes informado que 

seus nomes seriam preservados, sendo-lhes atribuídos nomes de personagens dos contos de 

fadas, considerando a temática que inspirou a escrita desta narrativa.  

4.1.1 Vamos girar o chapéu novamente? 

 

Cena 1. Conhecendo os companheiros de aventura 

 

Caímos de cabeça no primeiro giro do chapéu
33

, ao iniciarmos a pesquisa com as 

leituras e o processo de desconstrução. Agora, é o momento de voltar e convidar outros para 

essa aventura. No convite, contamos como seria lá, dentro do chapéu (a aventura da pesquisa). 

Lá, nos encontros pedagógicos, poderíamos conversar, contribuir, questionar, refletir.  

Na concentração
34

, aguardando o Chapeleiro Maluco girar novamente o chapéu para 

pularmos, conversávamos e nos conhecíamos. Inicialmente, para quebrar o gelo que mais 

parecia o Castelo da Elsa, apresentei-me:  

ALICE: — Olá!!! Ansiosos? Eu também me senti assim quando pulei a primeira vez. Mas, 

garanto, vale muito a pena.  

(Olhares ansiosos para todos os lados) 

ALICE: (continuando): — Bem, sou pedagoga e atuo como professora da EJA há alguns 

anos. Hoje, estou afastada da sala de aula para me dedicar a esta pesquisa. E vocês? Me 

contem. 

(Cada um contou sua formação, escola e turma que atuava) 

Assim, nosso grupo de aventureiros é formado por professores que atuam nas escolas 

Municipais Manoel Aparício Nunes Almeida, Pé de Murici, Estela Compasso, Joaquim 

Vicente Rondon e Antônio Ferreira, que, agora, caminharão juntos.  

Os personagens dessa aventura são: Alice - Pesquisadora; Fada Azul - Orientadora da 

pesquisa; Robin Hood - Professor da 4ª série; Chapeuzinho Vermelho - Professora da 4ª série; 

Bela - Professora da 4ª série; Rapunzel - Professora da 4ª série; Esmeralda - Professora da 3ª 

série; Branca de Neve - Professora da 4ª série; Cinderela - Professora da 3ª série; Aurora - 

Professora da 4ª série; Elsa - Professora da 1ª e 2ª série; Merida - Professora da 3ª série; 

                                                           
33 Referência ao momento de ingresso no Mestrado, em que senti como caindo em novo mundo, relacionando a 

experiência à cena da Série Once upon a time, na qual o Chapeleiro Maluco gira o chapéu e todos pulam para um 

novo mundo.  
34

Situação imaginária para subsidiar o jogo de cena a seguir. 
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Aladim - Professor da 3ª série; João - Professor da 3ª e 4ª séries e Maria - Professora da 1ª e 2ª 

série. 

ALICE (com semblante preocupado): — Falta 1. Ainda não podemos ir... 

ALICE: — Bem, então somos todos pedagogos e professores que ensinam matemática, certo? 

(Correndo, chegou quem aguardávamos para pular: Capitão Gancho) 

CAPITÃO GANCHO (ofegante): — Ufa! Quase não chego. Bem, eu não sou professor. Sou 

pedagogo, mas atuo como Supervisor Escolar. Vamos? 

(Enfim, juntos, de mãos dadas, pulamos! Inicialmente receosos, mas logo começamos a 

caminhar
35

)   

Ressaltamos que os pseudônimos inspirados nos contos de fadas foram atribuídos 

considerando características relacionadas à atuação profissional, como, por exemplo, o 

Capitão Gancho - Supervisor Escolar à frente da equipe docente. Outro critério utilizado foi a 

postura que cada professor apresentou no decorrer dos encontros: força, delicadeza, 

serenidade, dureza. Não apresentaremos com detalhes as características observadas, pois isso 

não influencia no desenvolver dos jogos de cena, considerando que a própria fala apresenta 

cada um. 

 

Cena 2. Conhecendo os caminhos da pesquisa: 

 

ALICE (retirando um mapa da bolsa): — Nossa caminhada será baseada na terapia 

filosófica de Wittgenstein e na desconstrução de Derrida, no qual o pesquisador busca 

problematizar os conceitos de acordo com o tema da pesquisa, partindo dos jogos de 

linguagens utilizados pelos sujeitos da pesquisa, tendo como objetivo identificar os 

significados de determinados conceitos por tal grupo.  

MARIA (levantando a mão): — Então, essa visão terapêutica wittgensteiniana (risos, teve 

dificuldades de pronunciar) é um método de pesquisa? 

ALICE (ainda rindo de forma discreta): — Não...Wittgenstein não instituiu um método de 

pesquisa (pequena pausa parecendo procurar as melhores palavras). Para ele, a terapia 

filosófica é um modo de conhecer que nos liberta de significados únicos, essencialistas e 

universais, isto é, de significados metafísicos das palavras, conceitos, fenômenos. Por isso, os 

pesquisadores que se referenciam em seu modo de pensar a terapia usam-na como uma 

atitude investigativa. Não há técnicas que pré-definem o percurso da terapia, é a busca de 

                                                           
35 Referência ao início dos encontros pedagógicos.  
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compreensão da questão da pesquisa que orienta esse percurso. Essa compreensão tanto se 

amplia e, por conseguinte, se destitui de significados únicos, quanto se amplia a terapia da 

questão
36

.  

(Todos atentos. Maria franze a testa) 

ALICE (continuando): — Assumindo, então, a atitude investigativa defendida por 

Wittgenstein, as etapas da pesquisa serão descritas e analisadas considerando os jogos de 

cena entre pesquisadora e vocês, professores que ensinam matemática, além dos autores que 

podem contribuir na nossa discussão. 

MARIA (pensativa): — Jogos de cena... 

(Pequena pausa) 

FADA AZUL
37

 (carinhosamente completa): — Os jogos de cena como um estilo de escrita 

acadêmica dialógica. Especificamente, a mobilização permeia um posicionamento à pesquisa 

e, consequentemente, a um estilo de escrita que vem abrindo espaços para modos outros de se 

proceder à constituição do texto científico-acadêmico: a escrita dialógica.  

ALADIM (questiona): — Escrita dialógica? 

FADA AZUL: — Sim... Conhecida como ‘jogos de cenas’, ancorada na noção de 

performance da linguagem e sob um arcabouço filosófico pragmático e não essencialista, 

mostra-se como constituição nas (im)possíveis dobras do fazer acadêmico e do narrar, 

sobretudo, no campo da historiografia em Educação (Matemática)
38

.  

ALICE (sentando ao lado da Fada Azul, completa): — Ao optarmos por essa postura 

metodológica, buscamos os significados e as significações que vocês professores atribuem às 

práticas matemáticas mobilizadas pelos alunos no cotidiano, sua relação com a matemática 

escolar, além dos saberes que construíram e constroem no desenvolvimento da sua prática 

docente.  

MERIDA (levantando a mão): — Ah, entendi. Então, nós seremos os atores principais das 

discussões.  

FADA AZUL (acenando com a cabeça): — Exatamente, Merida! As vozes de vocês são o que 

mais nos interessa nesse caminhar. Vamos rastrear seus saberes e práticas docentes para 

outros saberes e, assim, construiremos uma proposta de curso de formação de professores em 
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 (BEZERRA, 2016, p. 28). 
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 Como apresentado no início, nesta narrativa, a Fada Azul refere-se a Professora Dra Kátia Sebastiana 

Carvalho dos Santos Farias, orientadora desta pesquisa.  
38

 (MARIM e FARIAS, 2017, p. 176). 
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Educação Matemática, com vistas a ser implementado como política pública da Secretaria 

Municipal de Educação. 

(Pequena pausa) 

ALICE: — Tendo em vista os diversos significados e significações que cada sujeito atribui às 

vivências e às práticas que desenvolve no decorrer da sua trajetória, consideramos que 

desconstruir e problematizar na perspectiva do pensamento wittgensteniano a abordagem 

que os professores que ensinam matemática dão aos conhecimentos dos alunos nos 

proporciona reflexões mais profundas e pertinentes para compreender que não há apenas 

uma linguagem que defina e represente a matemática
39

. 

JOÃO (refletindo em voz alta): — Mas a matemática é uma ciência exata. Igual em todas as 

partes do mundo. Você pode até não saber o idioma de um país, mas a matemática é igual. 

FADA AZUL (calmamente:) — João, penso que, no decorrer das discussões, você poderá se 

surpreender. Afinal, a matemática é uma prática cultural, mobilizada em diversos ambientes, 

não só na escola. Por isso, falamos de matemáticas. 

ALICE (continuando o raciocínio da Fada Azul): — Nesse sentido, para Wittgenstein, a 

matemática é um jogo de linguagem como qualquer outro jogo, jogos, esses, de linguagem, 

diferentes em seus modos de uso, que, porém, guardam entre si semelhanças de família. 

Semelhantes na orientação do modo inequívoco para a consecução dos propósitos da 

atividade em que são mobilizados; diferentes no modo de serem mobilizados na linguagem. A 

matemática do matemático e, a sua semelhança, a escolar são praticadas 

preponderantemente pela linguagem escrita (livro didático, lousa, provas, apostilas etc.); as 

matemáticas das outras práticas/outras-matemáticas são praticadas integralmente pelo corpo 

(colocar uma placa no estacionamento, checar o pedido dos fregueses e o respectivo 

pagamento e outros exemplos dos episódios cênicos de sua pesquisa.) Quando 

compreendemos as práticas matemáticas como jogos de linguagens, podemos analisar como 

os alunos significam a matemática e problematizam o conjunto de regras impostas a ela
40

. 

ALADIM (pensativo): — Mas, Alice, ainda não entendi o que são esses jogos de linguagens.  

ALICE (sorrindo): — Bem, Aladim, os jogos normativamente regrados de linguagem são tão 

antigos quanto a própria história dos diferentes usos humanos do corpo humano e, portanto, 

anteriores a quaisquer usos da palavra matemática
41

.  
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 (CARVALHO; OROZCO, 2016). 
40

 (BEZERRA, 2016). 
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 (MIGUEL, 2016, p.14). 
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FADA AZUL: — Sob essa perspectiva, ao considerarmos a matemática como um jogo de 

linguagem com regras de acordo com os contextos e propósitos, buscamos conhecer as 

significações que os professores atribuem ao ensino de matemática e como se relacionam 

com os saberes que seus alunos trazem para o ambiente escolar.  

ELSA: — Alice, pensando na questão prática da pesquisa, como será a análise das nossas 

falas? 

ALICE (satisfeita com a pergunta): — Para esse processo de descrição e análise dos nossos 

encontros, faremos uso dos jogos de cena.  

CINDERELA (inquieta): — Como assim jogos de cena? 

FADA AZUL: — Os jogos de cena como estilo de escrita e sob uma perspectiva pragmática 

e não essencialista possibilitam ao pesquisador um olhar investigativo nas diferentes dobras 

no caminho percorrido na pesquisa
42

. 

ALICE (agradecendo a Fada azul com um sorriso, continua): — Para ouvir e problematizar 

seus saberes e práticas docentes, teremos três paradas no caminho: primeiro, iremos falar de 

nós, das nossas vivências como docentes, nossas experiências exitosas e também nossas 

angústias.  

RAPUNZEL: — Focados no ensino de matemática na EJA? 

ALICE (concordando com a cabeça): — Isso mesmo. 

ALICE (continuando): — A segunda parada será para discussão do texto intitulado 

“Práticas escolares de mobilização de cultura matemática”, de Antônio Miguel e Denise 

Silva Vilela. Por fim, nossa terceira parada será para discutir sobre a formação continuada, 

com auxilio do texto Educação de Jovens e Adultos: Lições do estágio curricular 

supervisionado, de Maria Socorro Lucena Lima e Elisangela André da Silva Costa, 

organização Maria Isabel de Almeida e Selma Garrido Pimenta.  

BELA (com ar aliviado): — São temas muito importantes. Creio que o caminho será muito 

interessante. 

ALICE: — De fato Bela, são temas muito importantes e os textos nos darão impulsos para 

problematizarmos nossas práticas nas mobilizações do ensino da matemática na Educação 

de Jovens e Adultos. 

 

4.2 Jogos de cenas que mobilizam saberes e práticas docentes 
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Cena 3. Educação de Jovens e Adultos: primeiras conversas  

Esta cena desenvolve-se com base nos acontecimentos do primeiro encontro 

pedagógico, realizado no dia 01 de setembro de 2017, com objetivo de compartilhar 

experiências exitosas e as dificuldades do fazer docente na Educação de Jovens e Adultos do 

Município de Porto Velho.  

(A reunião começa. Alice está sentada no círculo, cumprimenta os colegas e faz uma pausa 

para respirar e acalmar a ansiedade. Continua agradecendo a voluntária participação. Em 

seguida, realiza a leitura do trecho de um poema). 

ALICE: — Desejo que haja cumplicidade. Que o entendimento aconteça no olhar. Que as 

palavras sejam estilingues e não pedras. Desejo que haja tolerância e muita paciência. Que 

os defeitos de um, não machuquem o outro. Que as qualidades de um, não ofusquem o outro. 

Desejo que o tempo seja generoso. Que os dias passem em paz. Que as noites sejam de festa. 

Desejo que a rotina não seja cruel. Que a paixão seja sempre descoberta. Que o abraço seja 

sempre conforto. Desejo que as vontades caminhem de mãos dadas. Que as diferenças e 

distâncias só sirvam para aproximar. E que a fé no amor, seja salvação para todos os dias
43

. 

(Pequena pausa) 

ALICE: — Com esse poema, gostaria que vocês enxergassem nossos encontros como um 

espaço para o companheirismo, onde todos terão voz e vez, com respeito entre todos.   

(Relaxamento no semblante dos participantes) 

BELA (respondendo): — Que bom, Alice! Penso que precisamos realmente ser ouvidos. 

ALICE (abordando a parte administrativa da pesquisa): — Colegas, sei que tiveram acesso ao 

projeto de pesquisa, mas gostaria de reforçar o objetivo geral da minha pesquisa, que é 

“problematizar práticas docentes no ensino de matemática no contexto da Educação de 

Jovens e Adultos, com vistas a elaborar uma proposta de formação pedagógica contínua que 

valorize a relação da matemática do cotidiano com a escolar, junto ao corpo docente da EJA 

do Município de Porto Velho”. Seguindo os procedimentos éticos que preconiza a Resolução 

nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, peço que vocês leiam e, caso concordem, 

assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

(Troca de olhares entre o grupo, suspiros e remelexos nas cadeiras). 

ALICE: — Como falei quando nos conhecemos, a proposta não é analisar a eficácia da 

prática docente, mas, sim, problematizar como o professor que ensina matemática faz 

                                                           
43
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relação da matemática escolar com a matemática do cotidiano, a partir das práticas 

matemáticas desenvolvidas pelos alunos da EJA na vida e no trabalho.  

ALADIM: — Alice, interessante a proposta, considerando que a maioria das pesquisas 

acaba fazendo duras críticas à prática dos professores, sem, de fato, discutir as demandas da 

sala de aula.  

MERIDA: — Verdade, Aladim, eu mesma o fiz no decorrer da minha pesquisa de conclusão 

de curso.  

ALICE: — Fiquem tranquilos, o objetivo aqui é problematizar a nossa prática. Não 

esqueçam que sou colega, professora como vocês.  

(Mudança de expressão nos rostos, mas ainda um burburinho) 

ALICE: — Vocês ainda têm mais alguma questão? 

(Com olhar ressabiado, Bela analisa o termo de consentimento livre e esclarecido) 

BELA: — Alice, aqui no termo, autorizamos a publicação dos dados da pesquisa, isso quer 

dizer que nossos nomes serão divulgados. Cuidado, então, colegas, devemos ter muito 

cuidado com o que falamos. Vocês sabem que podem não gostar do que temos para falar.  

(A inquietação toma conta da sala) 

ALICE: — Bela e demais colegas, não se preocupem. Não manterei o nome de vocês, usarei 

nomes fictícios na narrativa. 

(Enfim o relaxamento esperado. Alice animada inicia a discussão sobre a Educação de Jovens 

e Adultos e seus contextos) 

ALICE: — Bem, tudo esclarecido, podemos dar início às nossas conversas.  

(Acenos de concordância com a cabeça) 

ALICE: — Gostaria de ouvir de vocês como é atuar na Educação de Jovens e Adultos.  

(Pequena pausa) 

AURORA (indicando com a mão que gostaria de ser a primeira): — É revigorante. Chegamos 

à escola cansados de um dia de trabalho em outras escolas, mas, quando entramos na sala de 

aula e encontramos aqueles alunos tão sofridos e com tanta vontade de aprender, é preciso se 

encher de forças e fazer o melhor por eles.  

(Alguns colegas balançam a cabeça concordando) 

ALICE: — De fato, são pessoas, em sua maioria, muito sofridas. Nessa perspectiva, o 

Parecer CNE/CEB 11/2000, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos, reforça a necessidade de um olhar diferenciado ao aluno da 

EJA, considerando que “a sua eventual passagem pela escola, muitas vezes, foi marcada pela 
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exclusão e/ou pelo insucesso escolar. Com um desempenho pedagógico anterior 

comprometido, esse aluno volta à sala de aula revelando uma autoimagem fragilizada, 

expressando sentimentos de insegurança e de desvalorização pessoal frente aos novos 

desafios que se impõem” 
44

.  

BELA: — Mesmo que não estivesse em um documento oficial, o professor da EJA precisa ter 

um olhar sensível, afinal, são pessoas que estão em busca de algo e podem nos ensinar muito.  

ELSA: — Verdade, Bela! Aprendemos muito com os alunos. Eles dão um show de sabedoria 

do dia a dia com suas experiências de vida.  

(Levantando a mão, Capitão Gancho pede a palavra) 

CAPITÃO GANCHO: — É muito gratificante, mas é um desafio diário, precisamos sempre 

acompanhá-los, pois desistem muito fácil, se desmotivam por diversas razões.  

MERIDA (complementando a fala de Capitão Gancho): — De fato, é um desafio, afinal os 

idosos têm muita dificuldade e os jovens, em sua maioria, não conseguem se concentrar.  

BELA: — Aí está outro ponto, a grande diferença entre as faixas etárias em uma mesma 

turma. Às vezes, temos senhores de 60, 65 anos convivendo com jovens de 15, 18 anos. 

Mediar essas diferenças é complicado, pois eles não se entendem.  

ALICE: — É uma diversidade desafiadora. Afinal, no processo de formação inicial, na 

maioria das vezes, há uma ou duas disciplinas destinadas para a Educação de Jovens e 

Adultos, uma vez que os conhecimentos que dizem respeito ao processo de ensino-

aprendizagem na EJA vêm, historicamente, se construindo prioritariamente na escola, a 

partir do momento em que os docentes constatam que a mera transposição de fundamentos e 

métodos que se adequam às crianças matriculadas no ensino fundamental regular não 

satisfaz às necessidades formativas dos alunos desta modalidade de ensino
45

. 

(Pequena pausa) 

ALADIM: — Complicado. Apesar de nunca ter visto ou tratado meus alunos como crianças, 

me sentia realmente perdido no início da carreira, fazendo um movimento de tentativa e erro 

até desenvolver estratégias efetivas para meus alunos.  

ALICE: — Fica claro que são muitos os desafios na EJA, como vocês, conheço de perto essa 

realidade. Mas também sei que nem tudo são dificuldades. Gostaria de conhecer alguma 

experiência que consideram exitosa no decorrer da prática que desenvolvem em sala de aula.  

(O silêncio toma conta da sala. Os professores parecem procurar na memória. Enfim, alguém 

fala) 
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ROBIN HOOD: — Sempre percebi muita dificuldade dos alunos em relação à matemática. 

Passei a desenvolver as operações com apoio do material dourado e percebi um avanço 

considerável, desde então, sempre inicio os conteúdos com a utilização do material dourado 

para, depois, passar para a sistematização no caderno.  

(Em tom de brincadeira, Alice desabafa, tentando motivar os colegas) 

ALICE: — Ufa! Já ia cair no choro. Colegas, sei que muitas vezes nos sentimos 

desmotivados e parece que fazemos muito pouco, mas tenho certeza de que cada um aqui 

procura fazer o melhor para o aluno, lá dentro da sua sala de aula. São essas experiências, 

pequenos pedacinhos de pão,
46

 que marcam o caminho ao qual se quer chegar.  

(Aos poucos, as experiências começaram a surgir) 

MERIDA: — Certa vez, quando estava com uma turma de 4ª série, propus a escrita de um 

livro, os alunos se envolveram e conseguimos organizar, imprimir e fazer uma sessão de 

autógrafos nos livros. Foi muito interessante, mas confesso que me senti muito envergonhada 

por ter que dar entrevista para televisão. Não repeti mais.  

(Risos generalizados) 

AURORA: — Eu sempre busco contemplar a realidade dos alunos, gosto de trabalhar com 

rótulos, minimercado e receitas. Eles se sentem familiarizados.  

BRANCA DE NEVE: — Apesar de sempre buscar novas formas de desenvolver o 

aprendizado dos alunos, percebo que muitos deles não gostam de atividades mais dinâmicas, 

são alunos que pensam que estudar é copiar do quadro e fazer contas. É difícil mudar esse 

pensamento. São alunos que, normalmente, pedem cartilhas para alfabetização e listas de 

contas para fazer.  

(Burburinhos de concordância) 

ALICE: — Creio que há uma ideia formada e disseminada de que a escola é um ambiente 

fechado, rígido e um tanto quanto fora da realidade. Não só o que se aprende na escola não é 

transferido para práticas situadas não escolares, como, também, inversamente, matemáticas 

mobilizadas por práticas não escolares não são transferidas para a escola
47

. Ou seja, há 

dificuldade de estabelecer uma relação entre os diferentes espaços.  

ALICE (continuando): — E quais são as dificuldades encontradas na prática docente na 

EJA? 
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 Referência a “João e Maria” (Hänsel und Gretel), um conto de fadas de tradição oral e que foi coletado pelos 

irmãos Grimm. Na história, os irmãos fizeram uma trilha na floresta com migalhas de pão para achar o caminho 
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RAPUNZEL: — Sem dúvidas, a maior dificuldade está relacionada ao processo de 

alfabetização. Os alunos apresentam muitas dificuldades. Com os idosos, nos deparamos com 

os problemas de memória e de visão. Já com os jovens, a luta é com o desinteresse e a falta 

de atenção.  

ELSA: — É verdade, mas, apesar das dificuldades, é muito gratificante quando eles 

começam a ler. Em geral, os jovens, mesmo que na 1ª série, já conhecem o alfabeto e 

conseguem ler palavras simples, mas, com os mais velhos, o trabalho vem da base. Então, é 

um grande desafio.  

BRANCA DE NEVE: — O planejamento é “bem dizer, individual”. Afinal, cada um está em 

um nível, e não é justo atrasar ou atropelar ninguém.  

ALICE: — Ou seja, mais uma vez esbarramos na diversidade. Essa questão do planejamento 

individualizado, creio que seja uma unanimidade, não é mesmo? 

(Todos balançam a cabeça concordando. Merida levanta a mão pedindo a palavra) 

MERIDA: — Então, é complexo. Pensando na minha prática, busco eixos para as atividades 

que, normalmente, são relacionadas às vivências do dia a dia, como notícias, documentos, 

dinheiro, enfim. Oportunizo a discussão e a reflexão em grupo, porém, na hora de propor 

atividades de leituras, escrita ou cálculos, cada aluno desenvolve em um nível.  

ALADIM: — Também tento trabalhar dessa forma, mas, algumas vezes, parece que tenho 

três turmas na mesma sala, incluindo temáticas diferentes. 

(Olhares reflexivos) 

CHAPEUZINHO VERMELHO: — Hoje em dia, percebo outro desafio no desenvolvimento 

da nossa prática, principalmente para nós que atuamos na EJA e em escolas periféricas, 

estamos muito vulneráveis. Vivemos uma sensação de medo constante, nos sentindo, muitas 

vezes, reféns dos alunos mais jovens que, em sua maioria, são envolvidos com a 

criminalidade. 

BELA (com expressão entristecida): — Nossa! Nem me fale... Essa sensação de insegurança 

acaba por nos adoecer. 

ALICE: — Sim. Lembrei de um artigo denominado “Vidas de professores de matemática: o 

doce e o dócil do adoecimento”. Texto do Professor Antonio Miguel da Unicamp. 

BELA: — Interessante, depois vou procurar para ler. 

ROBIN HOOD (pede a palavra e muda o assunto): — Também vejo como desafio a falta de 

material didático que contemple a realidade dos alunos. Os livros que são entregues para uso 

dos alunos não atendem às necessidades, e precisamos ficar em busca de material paralelo. 
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Além da falta de materiais de apoio, precisamos investir do nosso dinheiro para que os 

alunos tenham o mínimo.  

(Pequena pausa e retomam a questão do adoecimento dos professores) 

ALICE: — Estudos realizados em todo o mundo evidenciam que os educadores correm o 

risco de sofrer esgotamento físico ou mental, em face das dificuldades materiais e 

psicológicas associadas ao exercício da atividade docente. Os transtornos mentais são mais 

frequentes nos professores que relataram experiência de violência nas escolas, pior 

percepção sobre o trabalho, piores condições de trabalho e ambiente físico da escola, e 

menor recurso computacional para o trabalho escolar
48

.  

(Silêncio) 

ROBIN HOOD (com semblante triste): — Realmente, temos muitos colegas doentes.  

JOÃO (buscando mudar o foco da discussão): — Outro aspecto que vejo como desafio para 

nossa prática na EJA diz respeito ao tempo, pois além das aulas acontecerem no período 

noturno, com carga horária menor, é grande o número de alunos faltosos, então, temos 

dificuldade em dar continuidade ao trabalho.  

BELA: — Sem contar a insegurança que vivemos em relação à evasão dos alunos, pois 

sempre somos cobrados para que a evasão não aconteça e vivemos um clima de temor que as 

escolas fechem, afinal, todos temos dois contratos e estamos dando aula à noite porque 

precisamos. 

ALICE: — Verdade, João e Bela, a evasão dos alunos da EJA é um problema. Muitas vezes, 

iniciamos um trabalho e, por diversos motivos, eles se evadem e no semestre estão de volta e 

precisamos reiniciar. Esse movimento em uma esfera maior, administrativa, traz, de fato, uma 

insegurança com relação à continuidade da oferta da EJA nas escolas, pois como é de 

conhecimento de todos, atualmente, várias escolas pararam de ofertar a EJA por falta de 

alunos.  

ALADIM: — Alice, são várias as pessoas que precisam de escolarização, por estarem na 

categoria de analfabetos, porém, são tantos os desafios da vida que eles enfrentam que, 

muitas vezes, é difícil se manterem na escola.  

MERIDA: — Para mim, o mais triste é para aqueles que permanecem e pelos motivos que já 

foram falados, essas pessoas perdem o acesso à escola, pois são pessoas em situação de 

vulnerabilidade financeira que, por não poderem se deslocar para escolas mais distantes, 

acabam por desistir.  
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(Com o tempo do encontro acabando...) 

ALICE: — Como vocês se sentem nesse encontro dialógico? 

CAPITÃO GANCHO: — Quando recebemos o convite, decidimos vir para os encontros 

como escola, pois como equipe buscamos o melhor para os nossos alunos e, apesar de não 

estar em sala de aula, compartilho as vivências com meus colegas professores e reconheço a 

necessidade de discutir a educação e os processos de ensino e aprendizagem.  

MERIDA: — Percebo que é fundamental compartilharmos nossas experiências, pois assim 

vemos que não estamos sozinhos.  

CINDERELA: — Quando li que no final da pesquisa serão propostos indicadores para um 

curso de formação continuada partindo das nossas discussões, pensei que precisava 

participar, afinal, precisamos de um curso assim. 

ALICE: — Que bom Cinderela! Penso que tais indicadores que serão propostos após nossas 

discussões, baseados na problematização das práticas são subsídios essenciais para um 

curso de que de fato faço sentido tanto para o fazer docente quanto para a mobilização do 

ensino da matemática.  

(Encerrando o encontro) 

ALICE (satisfeita com um sorriso no rosto): — Gente, nosso tempo acabou. Que pena! A 

conversa foi ótima. Agradeço a disponibilidade e os aguardo no próximo encontro. 

 

Cena 4. Discutindo o ensino de matemática na Educação de Jovens e Adultos 

Conforme data disponibilizada pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED, o 

segundo encontro foi realizado no dia 10 de novembro de 2017. A reunião inicia com a 

pesquisadora frente ao grupo, com uma poesia projetada na parede. 

ALICE (sorrindo inicia a reunião): — Boa noite, mais uma vez agradeço a presença de todos 

e fico muito feliz em perceber o interesse na continuidade da discussão.  

ALADIM (como quem busca justificar o interesse): — Bem, Alice, penso que é sempre 

importante discutir as temáticas relacionadas à EJA. 

AURORA: — Principalmente quando envolve matemática, ponto de grande dificuldade dos 

alunos.  

ALICE (buscando direcionar a discussão): — Colegas, trouxe para a discussão um texto 

muito interessante: “Práticas escolares de mobilização de cultura matemática”, de Antônio 

Miguel e Denise Silva Vilela.  
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(Olhares atenciosos) 

ALICE (entregando o texto impresso): — Bem, trouxe o texto impresso para facilitar a leitura 

e, também, uma síntese em slide, com destaques para subsidiar a nossa discussão. Penso que 

podemos fazer uma leitura dialogada, o que acham?  

 (Acenos positivos com a cabeça) 

ALICE (após reler o título): — o que pensam em relação à temática proposta nesse texto? 

AURORA (com semblante reflexivo): — Pelo título, penso que discutiremos sobre nossas 

metodologias de trabalho, referentes à disciplina de matemática.  

MERIDA (relendo em voz alta o título): — Mobilização de cultura matemática. Bem, penso 

que vamos discutir também sobre como os alunos da Educação de Jovens e Adultos chegam 

às escolas com suas experiências de vida relacionadas à matemática.  

(Rapunzel parece inquieta para falar) 

RAPUNZEL: — Verdade, nossos alunos possuem muitas vivências e compartilham essas 

vivências no decorrer das aulas. Creio que o texto vai nos questionar sobre como utilizamos 

essas vivências no decorrer das aulas de matemática.  

(Pequena pausa) 

ALICE: — Esse texto nos permite refletir sobre uma discussão contemporânea que envolve 

as práticas escolares que mobilizam a cultura matemática. O autor nos apresenta 

perspectivas teóricas que têm muito peso na nossa sociedade, relativas ao universo 

matemático. Apresenta-nos, também, novos olhares sobre a temática proposta.  

(Pequena pausa) 

ALICE: — Os autores discutem a perspectivas mnemônico-mecanicistas, inspirados no 

pensamento de Platão. 

CHAPEUZINHO VERMELHO (franzindo a testa): — Mnemônico—mecanicistas? Alice, 

pode nos explicar o que seria? 

ALICE: — Segundo a perspectiva platônica clássica, seria mesmo inadequado se falar em 

uma cultura matemática, uma vez que objetos matemáticos não são vistos, a rigor, como 

produções propriamente humanas, mas como objetos pré-existentes em um mundo inteligível 

- perfeito e imutável - ao qual os seres humanos só teriam acesso mediante a atividade da 

memória, concebida como faculdade mental
49

.  

(Pausa. Rostos reflexivos) 
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ESMERALDA (quebrando o silêncio): — Temos, de fato, esse entendimento. Sempre que 

pensamos em matemática, nos vem à mente a questão da exatidão. Muitas pessoas dizem 

preferir a matemática por não haver possibilidades, por ser exata.  

 ALADIM: — Interessante isso: cultura matemática. Nunca havia pensado dessa forma, até 

porque, vivemos realmente a matemática em nossas realidades, como nenhuma realidade é 

igual, a vivência matemática não pode ser igual.  

MARIA: — Pensar a matemática a partir do uso exclusivo da memória chega a ser cruel, é 

muito complexo memorizar tantas fórmulas e regras vinculadas à matemática.  

(Pequena pausa) 

ALICE (continuando): — Então, a justificação do modo escolar de mobilização de cultura 

matemática, segundo perspectivas mnemônico-mecanicistas, parecia estar unicamente 

baseada em argumentos pragmáticos, tais como a rapidez, a comodidade, a precisão dos 

resultados obtidos nos cálculos, bem como a eficácia das técnicas algorítmicas de cálculo 

escrito, com base no sistema numérico hindu-arábico em relação ao cálculo realizado com o 

auxílio de ábacos ou dedos
50

.  

RAPUNZEL (relembrando suas vivências): — Nós ainda vemos muito disso nas escolas. 

Como aluna, éramos cobrados quanto à agilidade na resolução das atividades, além da 

memorização. 

ALADIM: — Verdade, maior prova está na tabuada. 

BRANCA DE NEVE: — E as contas com desenvolvimento certo e resultado errado? Não 

havia espaço para o erro.  

(Pausa. Novamente rostos reflexivos) 

ALICE (continuando a discussão, passando para a perspectiva empírico-intuitiva): — Pode-se 

afirmar, então, que essas perspectivas empírico-intuitivas foram, em grande parte, produzidas 

sob o condicionamento direto de uma educação escolar que, cada vez mais, era vista e 

reconhecida como necessária na formação do cidadão por parte de quase todos os sistemas 

escolares de ensino, e cujas características foram concisamente expressas, respectivamente, 

pelas seguintes palavras de Diesterweg e Rein (apud AEBLI, 1974, p. 8): “Tu partirás da 

intuição, e dela passarás ao conceito, do particular ao geral, do concreto ao abstrato, não 

inversamente. Da intuição viva deve o aluno tirar seus conceitos abstratos, pois nada há na 

inteligência que não tenha estado, antes, nos sentidos” 
51

. 

ESMERALDA (chamando para reflexão): — Seria como partir das vivências do cotidiano?  
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ALADIM: — Eu entendo que se trata de mostrar na prática, no concreto, os conceitos que 

queremos construir no abstrato.  

AURORA (relacionando com a prática): — Eu faço isso em algumas situações, por exemplo: 

quando utilizo material dourado para que o aluno compreenda adição, subtração. Ou quando 

trabalho com conjuntos, para auxiliar no entendimento da multiplicação e divisão.  

RAPUNZEL: — Também utilizo esses recursos, mas só com os que apresentam dificuldades 

de compreender a resolução das atividades. 

ALICE (continuando a discussão): — Em síntese, para as perspectivas empírico-intuitivas, os 

objetos da matemática são concebidos como complexos sensório-perceptuais, cujas 

propriedades ganhariam legitimidade e significação pelo testemunho dos sentidos e pela 

exploração experimental indutiva e, desse modo, a cultura matemática poderia ser 

assimilada à cultura científica em geral. Como decorrência dessa forma de se conceberem os 

objetos matemáticos, as práticas escolares de mobilização destes passaram a se pautar no 

programa do behaviorismo associacionista, para o qual palavras ou cadeias de palavras, tais 

como exploração sensório-perceptual, associação, imagem mental e repetição, 

desempenhariam papéis fundamentais
52

.  

(Pequena pausa) 

MARIA: — Então, está estritamente relacionado às percepções sensoriais. Trabalhar 

apoiado nessa perspectiva nos dias atuais, penso que não seria possível. Afinal, com a 

inclusão, temos alunos que não dispõem de todos os sentidos, como seria? 

ALICE: — De fato Maria. Gostaria de ressaltar que estamos conhecendo e discutindo as 

perspectivas, e não apontando a mais adequada.  

(Olhares atentos) 

ALICE (continuando a discussão do texto, passando para a crítica construtivista): — A crítica 

construtivista, no que se referia, particularmente, às práticas escolares de mobilização do 

objeto número natural, centrou-se nos três seguintes pontos: 

(Agora de pé, em frente ao grupo, utilizando o data show, apresenta) 

ALICE: — 1. O número natural não deveria ser visto como uma propriedade que se poderia 

abstrair de conjuntos concretos de objetos físicos que se apresentassem à nossa percepção, 

mas como uma propriedade da ação que decidiríamos impor aos conjuntos de objetos físicos 

e, nesse sentido, deveria ser visto muito mais como fruto de uma abstração reflexiva do que 

de uma abstração propriamente empírica; 2. A compreensão do número natural não seria 
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uma questão de percepção sensorial, mas, sobretudo, de construção de operações cognitivas 

(classificação, ordenação, abstração empírica, abstração reflexiva, inclusão hierárquica, 

etc.) que estariam na base da construção histórica desse objeto cultural; 3.A construção 

dessas operações cognitivas suporia, sobretudo, a ação (concreta ou mental) da criança, e 

não a observação passiva de objetos concretos que se apresentassem à percepção sensorial
53

.  

BELA (refletindo): — Aqui, na verdade, estamos falando da construção de um conceito.  

BRANCA DE NEVE: — Ou seja, há um processo de reflexão, não só de observação.  

ALICE (continuando): — Em síntese, para as perspectivas construtivistas piagetianas, a 

história da cultura matemática é vista como uma história universal, etapista, progressiva e 

cognitivista dos objetos matemáticos
54

.  

(Pequena pausa) 

ALICE (sentando-se novamente): — Universal, porque a própria cultura matemática é vista 

como possuidora de uma unidade interna que, embora passível de transformação histórica, 

tende a sê-lo segundo uma orientação pré-estabelecida e definida para todos os indivíduos, 

não tendo os fatores contextuais (geopolíticos, econômicos, institucionais e situacionais) 

qualquer poder de alterar esta rota pré-estabelecida
55

.  

ALICE: — Etapista, porque, em sua história (no singular), a cultura matemática (no 

singular), frequentemente assimilada à cultura matemática dos matemáticos profissionais, 

passaria, inevitavelmente, pelos estágios sequenciados
56

.  

ALICE: — Progressiva, porque subsistiria, entre esses estágios, uma relação hierárquica 

organizada segundo uma noção de progresso, que valoriza as categorias epistemológicas de 

sistematização, estruturação formal, rigor e generalidade no processo de construção da 

cultura matemática. E cognitivista, porque uma ‘história construtivista’ da cultura 

matemática visaria, sobretudo, a constituição das operações cognitivas que tiveram de ser 

produzidas em cada uma das etapas desse processo evolutivo (ainda que não linear ou 

contínuo) da cultura matemática
57

. 

ESMERALDA (com semblante aliviado): — Ah, agora ficou mais claro. Nessa perspectiva, a 

matemática é vista como única, comum a todos e a todas as sociedades.  

CINDERELA: — Achei interessante quando ele fala sobre a matemática ser relacionada aos 

matemáticos. Quando, na verdade, a matemática é para todos.  
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AURORA (relacionando a prática): — Observo claramente a dinâmica que utilizamos nas 

escolas. Sequência numérica, adição, subtração, multiplicação, divisão, frações e 

continuamos em etapas até as operações de segundo grau.  

ALICE (ampliando a discussão para os estudos mais recentes): — Nas perspectivas neo-

vigotskianas contemporâneas, para as quais as funções psíquicas são vistas como tendo uma 

origem social e como sendo histórico e culturalmente referenciadas. Entretanto, para alguns 

pesquisadores que investigam a educação matemática na atualidade, essa perspectiva não 

permitiria compreender por que uma pessoa bem-sucedida em lidar com certo tipo de 

conhecimento em uma prática social teria dificuldades em lidar com esse mesmo 

conhecimento em outras. Ela não explicaria, especificamente, a dificuldade de se 

estabelecerem “pontes” entre a matemática escolar e outras matemáticas mobilizadas em 

atividades não escolares
58

.  

ALADIM (Animado): — Nossa! Isso é tão comum na EJA. Pois são pessoas com atividades 

em sociedade, que vivenciam a matemática no seu trabalho, nas compras de casa, nas 

receitas, mas, quando precisam utilizar esse conhecimento nas atividades da escola, 

simplesmente bloqueiam.  

AURORA: — Verdade. Já tive inúmeros alunos com atividades profissionais que envolvem 

matemática, mas, na hora de resolver pequenas operações propostas, apresentam grandes 

dificuldades.  

ALICE: — De fato! Já vivenciei essa situação com diversos alunos. É possível observarmos 

uma ansiedade relacionada a memorização de formulas. No caso das séries iniciais, 

percebemos isso principalmente no que se refere à tabuada, pois há uma grande preocupação 

em decorar a sequência de resultados e uma limitação em compreender a relação da 

operação para chegar a tais resultados. 

CINDERELA: — Quando são questionados oralmente, sabem na ponta da língua as 

respostas, mas, quando precisam sistematizar no caderno, aí, sim, surgem as dificuldades.  

ALICE (continuando): — A hipótese que surge é a de que isso ocorreria devido aos 

diferentes propósitos, regras e valores específicos associados a cada situação. Alguns 

pesquisadores tentam lidar com essa aparente contradição sugerindo que o desempenho em 

matemática não se explicaria, pelo menos não exclusivamente, por meio da recorrência a 

estágios fixos e ordenados de desenvolvimento cognitivo e tampouco poderia ser melhorado 

trazendo-se “problemas reais” para a escola. Tais pesquisadores procuram voltar a sua 
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atenção para a natureza dos sistemas usados como mediadores no ato de realização de 

operações aritméticas, por uma mesma pessoa, nas diferentes práticas sociais em que esses 

cálculos são requeridos, bem como para os propósitos e valores envolvidos em cada uma 

dessas práticas
59

.  

RAPUNZEL: — É uma questão de onde essa matemática acontece. Na vida cotidiana, é 

lugar comum, ou seja, há um domínio da situação. 

ESMERALDA: — É como se na escola fossem outras regras. Regras com as quais eles não 

estão familiarizados. 

ALICE (continuando): — Pensamos que, quando significados, valores e práticas passam a 

ocupar o cenário dos estudos educacionais, a consideração do problema das práticas 

escolares de mobilização de cultura matemática não pode mais ficar restrita à dimensão 

cognitiva: Aparentemente, aprendemos na escola não somente a resolver operações 

aritméticas, mas, também, atitudes e valores relativos ao que é apropriado em matemática. A 

matemática aprendemos implicitamente, é uma atividade que se pratica por escrito, é algo 

para aqueles que vão à escola. E essa é uma forma apropriada de resolver problemas. Essa 

ideologia não apenas inibe o cálculo oral, mas, também, desvaloriza esse tipo de saber 

popular que não tem lugar na escola e também não pode ser reconhecido num sistema de 

promoção em que todas as avaliações são feitas por escrito.
60

 

CHAPEUZINHO VERMELHO (chamando os colegas para reflexão): — Fico pensando, será 

que o bloqueio está justamente aí: a matemática é algo para quem frequenta a escola. Como 

eles não frequentaram a escola, não sabem e desconsideram seu saber do cotidiano. 

ALADIM (após refletir com olhar distante): — Chapeuzinho Vermelho, penso que não são 

eles que desvalorizam seu saber, mas, sim, esse sistema de ensino que temos. Essa ideologia 

não apenas inibe o cálculo oral, mas, também, desvaloriza esse tipo de saber popular que 

não tem lugar na escola e também não pode ser reconhecido num sistema de promoção em 

que todas as avaliações são feitas por escrito. 

MARIA (concordando com Aladim): — Verdade Aladim. Eu mesma, em minhas aulas, busco 

valorizar ao máximo as vivências dos alunos, os cálculos mentais e a utilização de 

calculadora, porém, na hora das avaliações não permito essas ferramentas. 

RAPUNZEL: — É muito complicado. Como vamos trazer para sala de aula as vivências da 

vida cotidiana sendo que na hora das avaliações há as regras do ambiente escolar? 
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ALICE (avançando na discussão): — Sob a perspectiva de Wittgenstein, essa mudança de 

referencial é fundamental para se compreender as matemáticas como construções sociais de 

grupos que possuem suas práticas específicas de linguagem e atividades e usam-nas para 

organizar suas experiências no mundo.  

 (Expressões curiosas)  

BELA: — Wittgenstein! Que nome diferente. Não ouvi falar.  

 (Todos balançam a cabeça concordando) 

ALICE: — Para Wittgenstein, a estrutura da linguagem estrutura a realidade. Nessa 

concepção, as matemáticas, como parte dos repertórios gramaticais de diferentes 

comunidades de prática, indicariam as condições de sentido ou, como diz Barton (1998, p. 

13-14), os sistemas de comunicação e significados dessas diferentes comunidades, ou seja, 

aquilo que lhes é inteligível. Por um lado, os jogos de linguagem organizariam as 

experiências; por outro, nesses diferentes jogos, estaria expresso o que é significativo em 

diferentes formas de vida: “o que existe” está expresso na linguagem
61

. 

ALICE: — Assim, como devemos conhecer qual é o jogo para então jogar a bola conforme a 

regra, o desempenho escolar de uma criança no cálculo mental ou escrito depende não só 

dela saber fazer as operações, mas de conhecer o jogo de linguagem no qual se requer que 

essas operações sejam realizadas e as regras definidas pela forma de vida instauradora desse 

jogo. Só assim é possível que a criança produza a resposta correta, entre as diversas 

possíveis
62

.  

ALICE: — Quando falamos em processos de mobilização de cultura matemática, deixamos 

de nos referir à matemática como um corpo homogêneo e universal de conhecimentos e 

passamos a falar em matemáticas no plural. E tais matemáticas passam a serem vistas como 

aspectos de atividades humanas realizadas com base em um conjunto de práticas sociais, tais 

como aquelas realizadas pelos matemáticos profissionais, pelos professores de matemática, 

pelas diferentes comunidades constituídas com base em vínculos profissionais, bem como 

pelas pessoas em geral, em suas atividades cotidianas
63

.  

CHAPEUZINHO VERMELHO (questionando): — Então, a matemática seria como uma 

linguagem de cada grupo? 
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RAPUNZEL: — Faz sentido, afinal, cada grupo tem sua história, e como utiliza a 

matemática. Essa forma de utilizar nós aprendemos com os outros, como parte da nossa 

cultura. 

ALADIM (relacionando ao início do texto): — Então, de fato, o pensamento platônico de que 

existe uma única matemática é completamente equivocado. Diferentes grupos fazem 

diferentes matemáticas.  

CINDERELA: — E como a escola é um grupo, a matemática escolar é uma das 

matemáticas.  

RAPUNZEL: — Pelo que entendi, a matemática escolar tem suas regras e as outras 

matemáticas também.  

ALICE: — Aladim, precisamos considerar que Platão, em sua teoria idealista da 

matemática, não se equivocou, ele simplesmente teceu uma teoria a partir da visão de mundo 

de sua época. Foi uma teoria possível no contexto grego em que viveu. E é uma teoria que 

tem seguidores, entre matemáticos, até hoje. O que podemos dizer é que ao significarmos a 

matemática como jogos de linguagem, como uma atividade humana, no modo 

wittgensteiniano de conceber, estamos desconstruindo a concepção essencialista e 

universalista da matemática, segundo Platão
64

. 

(Pequena pausa.) 

ESMERALDA — Penso que os alunos precisam entender as regras da matemática escolar 

para utilizá-la, assim como aprendemos a utilizar a matemática do cotidiano.  

BELA — Pensando por esse lado, realmente são várias as matemáticas, afinal, a matemática 

que ensinamos na escola também não é a mesma utilizada pelos matemáticos, nem a 

matemática das ruas, nem a matemática da nossa casa ou a matemática praticada pelos 

indígenas.  

ALICE: — Pensando em tudo que lemos e discutimos, gostaria que compartilhassem uma 

experiência no contexto da Educação de Jovens e Adultos em que tenha sido oportunizada a 

relação da matemática do cotidiano com a matemática escolar.  

(Olhares vagos) 

ESMERALDA (Como quem se lembra de algo interessante): — Em uma determinada 

situação em sala, uma aluna de anos, chegou até minha mesa e me mostrou seu extrato 

bancário, que constava o valor de R$ 7.600,00, dizendo: — Olha, professora, quanto eu 

ganho. Percebi que a aluna quis demonstrar que ganha mais que todos na sala. Mesmo sem 
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saber desenvolver alguns cálculos matemáticos, demonstrou que tem noção de valores. 

Aproveitei a oportunidade para iniciar o conteúdo relacionado ao sistema monetário, além 

de propor algumas situações-problema envolvendo valores.   

(Pequena pausa) 

ALADIM: — A matemática trazida para a sala de aula pelos alunos da EJA é aquela 

praticada no dia a dia, sem aquela “formalidade”, digamos assim. Muitos, ou melhor, a 

grande maioria desenvolve os cálculos matemáticos mentalmente. Aqueles que trabalham 

com metragem de área (para cerâmica, ferro, madeira, cano, areia, brita) sabem na prática 

cotidiana. Busco incorporar esses saberes no desenvolvimento das atividades matemáticas, 

por exemplo, em situações-problema, ou relacionando as operações às hipóteses da vida.   

BELA: — Nossos alunos da EJA aprendem mais os conceitos da matemática com auxílio de 

material concreto, pois, assim, relacionam melhor o conceito à realidade. Costumo utilizar 

materiais concretos como suporte, além de relacionar os conceitos matemáticos às situações 

do cotidiano, como contas (luz, água), medidas (receitas, compras) e resultados de pesquisa 

em jornais e revistas (tabelas e gráficos).  

RAPUNZEL: — Ao iniciar o conteúdo de divisão, um aluno questionou se a conta de divisão 

seria como comprar um presente e dar a mesma quantidade para cada um de seus filhos. Por 

ser tratar do início do conceito de divisão, utilizei seu exemplo e propus novas situações 

envolvendo a divisão em situações do dia a dia.  

BRANCA DE NEVE: — No decorrer de uma aula, na qual discutíamos o sistema monetário, 

um aluno que é dono de uma barraca de churrasquinho compartilhou com os colegas de 

turma que vendia muitos churrasquinhos diariamente, empregando 05 funcionários, pagando 

01 salário mínimo para cada. Esse aluno comparou seus rendimentos ao meu salário de 

professora. Fiquei um pouco sem saber como responder, mas optei por ampliar a discussão 

acerca do mercado e dos microempreendimentos que precisam de planejamento e 

administração com entrada, saída e reposição de material. Muitos alunos passaram a relatar 

suas experiências como microempreendedores (costureiras, vendedoras, sapateiros, etc.). 

(Novamente o silêncio) 

CHAPEUZINHO VERMELHO (quebrando o silêncio): — Os alunos da EJA gostam muito 

de relatar suas vivências. Em uma aula de matemática, quando estávamos estudando sobre 

multiplicação, um aluno que trabalha com a venda de peixe falou que comprava certa 

quantidade de peixe, pagando um determinado valor por eles e que tinha certo valor de 

lucro, mas não sabia calcular a porcentagem que estava lucrando com a venda. Como não 
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havia me preparado para aquela aula, falei que, na próxima aula, discutiríamos sobre 

porcentagem, e assim foi. No dia seguinte, realizei o cálculo no quadro e depois propus 

problemas matemáticos. Percebi que ele entendeu, mas os demais ... 

MERIDA: — Como os colegas falaram, os alunos da EJA se identificam com atividades 

ligadas ao seu cotidiano. Por exemplo, tenho um aluno chamado Walter, que tem 65 anos e 

40 anos de profissão como pedreiro. Todas as vezes que tento passar uma conta ou um 

problema, ele só entende quando utilizo o seu dia a dia como exemplo. Como exemplo disso, 

está a divisão para a qual, nos problemas, utilizo os tijolos e cerâmicas. Às vezes precisamos 

adentrar no universo do aluno para tentar ajudar no processo de aprendizagem.  

ALICE: — Verdade Merida, precisamos de fato trazer para o âmbito da mobilização do 

ensino de matemática as práticas culturais dos alunos, assim, o jogo de linguagem proposto 

fará sentido. 

ALICE (olhando o relógio com ar de surpresa): — Queridos, a discussão foi tão interessante 

que nem vimos a hora passar. Agradeço a participação de todos e os aguardo para o próximo 

encontro.   

(Os professores permanecem na sala conversando e parecem animados com o encontro) 

 

Cena 5. Formação de Professores: costurando vivências, saberes e reflexões 

 

Meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que não posso 

me resignar a seguir um fio só: meu enredamento vem de que uma 

história é feita de muitas histórias.  

(CLARICE LISPECTOR) 

 

Considerando a proximidade do encerramento do ano letivo e a necessidade do 

envolvimento dos professores nas atividades de conclusão de semestre, o terceiro encontro foi 

realizado no dia 15 de novembro (ano) conforme data disponibilizada pela Secretaria 

Municipal de Educação - SEMED. 

 

ALICE (iniciando a reunião, agora mais confiante): — Boa noite, colegas! Esse é nosso 

último encontro e é com muita satisfação que proponho a discussão acerca da formação de 

professores.  

(Sorrisos de retribuição ao cumprimento) 
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ALICE (continuando): — Para subsidiar nossa conversa, discutiremos alguns destaques do 

texto intitulado “A Formação do Professor para o trabalho e, Educação de Jovens e Adultos: 

Lições do estágio curricular supervisionado”, de Maria Socorro Lucena Lima e Elisangela 

André da Silva Costa, organização Maria Isabel de Almeida e Selma Garrido Pimenta.  

(Olhares curiosos) 

ALICE (mostrando um papel A4 dobrado): — Para começar, gostaria que registrassem 

nesse papel palavras que os remetessem à formação continuada de professores.  

ALICE (entregando o papel): — Após os registros, quem se sentir à vontade poderá 

socializar as palavras, fazendo um breve comentário. 

(Pausa para escrita)  

ALICE (iniciando a socialização): — Bem, percebi que escreveram bastante. Quem gostaria 

de começar? 

ALADIM (levantando a mão): — Novidade e crescimento. Penso a formação continuada 

como um momento para aprender “coisas novas” e a oportunidade de melhorar como 

docente. 

(Olhares de concordância) 

ESMERALDA (continuando): — Aprendizagem, reinvenção, inovação. Com a formação 

continuada temos a oportunidade de ampliar nosso olhar e aprender mais.  

(Pequena pausa) 

ALICE (passando os olhos no grupo): — Alguém mais gostaria de compartilhar? 

BELA (sinalizando com a cabeça que sim): — Aprimoramento. Afinal, todos nós já sabemos 

com o que aprendemos na nossa graduação e na nossa prática. A formação continuada vem 

nos fazer refletir e aprimorar os conhecimentos.  

ELSA (levantando a mão): — Compromisso e dedicação. É importante ter compromisso e 

dedicação com a formação continuada, pois, a cada dia, surgem novas necessidades na nossa 

prática em sala de aula e precisamos estar em processo de formação constante, isso é 

fundamental para nossa autoestima e motivação no trabalho.   

CAPITÃO GANCHO: — Capacitação, troca de experiências. Os cursos de formação 

continuada são importantes, pois nos permitem continuar nos capacitando, por meio de 

novos aprendizados e da troca de experiências com os colegas.  

BRANCA DE NEVE: — Aprendizagem, busca por respostas. Quando fazemos um curso de 

formação continuada, estamos em busca de respostas para os problemas que encontramos no 

dia a dia.  
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ALICE: — Para encerrar, mais alguém? 

AURORA: — Novidade. Sempre que me proponho a participar de um curso de formação 

continuada, espero aprender coisas “novas” que acrescentem no meu trabalho em sala de 

aula.  

MERIDA: — Superação, crescimento. Vejo as formações continuadas como uma 

oportunidade de superar dificuldades e avançar no conhecimento, aprendendo mais.   

ALICE (retomando a palavra): — Muito obrigada. Percebo que todos aqui possuem 

experiências de formação continuada e um posicionamento sobre ela. A formação continuada 

vem mudando com o decorrer dos anos, inclusive os termos e concepções utilizados na 

temática da educação continuada de profissionais da educação. Marin (1995) identificou o 

uso dos seguintes termos: reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento, capacitação, educação 

permanente, formação contínua, educação continuada
65

.  

(Burburinho no grupo) 

ALICE: — Enquanto “reciclagem” referia-se a mudanças mais radicais para o exercício de 

uma nova função, ocasionando a implementação de cursos de formação continuada rápidos e 

esporádicos, “treinamento” tinha o foco voltado para a capacidade de o indivíduo realizar 

uma determinada tarefa através da modelagem de comportamento. O termo 

“aperfeiçoamento” significava tornar perfeito ou mais perfeito, ou ainda completar ou 

acabar o que estava incompleto, enquanto “capacitação” tinha uma conotação de tornar 

capaz e habilitar. A educação permanente, a formação contínua e a educação continuada 

foram descritas pela autora no mesmo bloco, visto que elas tratavam de colocar como eixo da 

formação continuada o conhecimento dos profissionais da educação e tudo aquilo que eles 

podiam auxiliar a construir
66

. 

ELSA (admirada): — Nossa! Até hoje utilizamos esses termos.  

CHAPEUZINHO VERMELHO: — Pensando mais atentamente, na perspectiva da autora, 

são termos que trazem um sentido muito mecânico: treinar por exemplo. 

BELA: — Verdade. Como treinar o fazer docente se cada contexto escolar é único? 

ALICE: — É interessante destacar que esses termos foram sendo substituídos por outros de 

significados mais abrangentes na medida em que a concepção de formação continuada foi 

adquirindo funções e papéis diferenciados. A partir dos anos 90, por exemplo, a formação 

                                                           
65 (ALFERES; MAINARDES, 2011, p. 05). 
66 (ALFERES; MAINARDES, 2011, p. 05). 
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continuada de professores foi bastante influenciada pelas discussões sobre desenvolvimento 

profissional;
67

 professor reflexivo
68

 e 
69

professor-pesquisador
70

. 

MERIDA: — Ah, sim! Esses são termos com os quais estamos mais familiarizados, pois eles 

sempre aparecem nas formações que recebemos da SEMED.  

ALICE (após agradecer as contribuições): — Bem, agora vamos iniciar uma discussão sobre 

os destaques do texto. Esse texto me chamou muito atenção por discutir a importância de o 

professor ter uma postura investigativa da sua prática. 

(Pequena pausa) 

ALICE: — Considerando o que a Bela falou, como treinarmos o fazer docente se as 

situações que vivenciamos na prática da sala de aula são únicas? Claro que existe uma 

formação inicial, de base, que busca nos “preparar” para a prática, mas é no decorrer da 

nossa ação que encontraremos os desafios que precisam ser superados.  

BELA (em tom de brincadeira): — Verdade, formação que nos prepare 100% para os 

desafios da sala de aula, não é verdade, colegas? 

(Risos generalizados) 

ALICE: — É verdade Bela, mas, na perspectiva da pesquisa que estamos propondo, como 

falei no início, orientada pela terapia de Ludwig Wittgenstein e da filosofia 

desconstrucionista de Jacques Derrida, entendemos que nenhum conhecimento surge do 

nada, logo, apesar de serem contextos e situações únicas, elas rastreiam para situações 

outras já vivenciadas, nos oportunizando ressignificar elementos já vivenciados, construindo 

um novo saber a partir da nova situação. Saber esse que será novamente descontruído e 

ressignificado infinitas vezes, mas como uma rama que cresce e encorpa.  

ALADIM — Então, trata-se de um combinado, não é? Quero dizer, um movimento de 

combinar vivências com estudos, assim, criando e recriando a prática.  

ALICE: — Exatamente, Aladim. 

(Pequena pausa) 

ALICE (aprofundando a discussão): — Pimenta (2005) discute a perspectiva da formação de 

um professor como intelectual, que necessita ser pesquisador e investigar a sua prática numa 

                                                           
67

 (NÓVOA, 1991). 
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 (SCHÖN, 1987, 1992, 1995). 
69(ZEICHNER, 1998). 
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perspectiva teórico-reflexiva, superando a dimensão técnica que restringe o papel docente a 

tarefas repetitivas e mecânicas
71

.  

(Troca de olhares entre os colegas) 

ALADIM: — Parece que entramos em uma espécie de piloto automático, fazendo dia após 

dia uma sequência de atividades tanto administrativas como os diários, planejamento e 

avaliações, quanto as pedagógicas como o processo de ensino e aprendizagem. Essa rotina 

nos leva a ignorar e, muitas vezes, passar por cima dos “problemas” que aparecem.  

ESMERALDA: — Verdade, Aladim. Além de não sabermos lidar com os tais “problemas”, 

percebo um contraponto: não valorizamos nossas conquistas. Aquele miudinho da sala de 

aula: a criança que desperta para leitura, ou um senhor que aprende a sistematizar os 

números, ou até mesmo os adolescentes que conseguem abrir mão de toda sedução do mundo 

do jovem de periferia para passar três horas ali na nossa sala de aula.  

ROBIN HOOD: — É como se o que fazemos na escola não fosse suficiente.  

MARIA: — Na verdade, somos desvalorizados e assumimos essa desvalorização. Quantas e 

quantas vezes, Alice, recebemos formações que, na prática do dia a dia, não nos servem de 

muita coisa? 

ESMERALDA: — Concordo, Maria. Apesar de achar que as formações são necessárias, 

muitas vezes, elas não fazem sentido com as necessidades que encontramos na sala de aula. 

Na verdade, são palestras que não nos envolvem e, muitas vezes, estamos apenas de corpo 

presente.  

(Os colegas balançam a cabeça concordando) 

ROBIN HOOD (com semblante contrariado): — Isso é verdade. Não há espaço para o 

diálogo, para troca de experiências, ou reflexão. É, de fato, como uma palestra.  

MERIDA: — Sem contar que quase não acontece. São raras as formações, e quando 

acontecem, não sabemos com antecedência do que se trata e somos convocados a participar. 

Não vejo como pode dar certo assim: Participação obrigatória, tema desconexo e não temos 

voz.  

 (Pequeno tumulto, todos tentam falar juntos) 

ALICE (percebendo a ansiedade): Queridos, vamos falar um de cada vez. 

ESMERALDA: — Mas nem sempre foi assim. Recordo que, na época do Roberto Sobrinho
72

, 

tínhamos várias formações no formato de grupo de estudos. Havia troca de experiências e as 

temáticas eram relacionadas às dificuldades encontradas no cotidiano da sala de aula.  

                                                           
71 (ALMEIDA; PIMENTA, 2014, p. 44). 



96 

 

 

 

(O grupo concorda acenando com a cabeça) 

ALICE: — Nessa perspectiva, uma das tendências descritas por Ribas (2000) é de que os 

sistemas de ensino adotam uma formação elaborada pelos órgãos públicos, sem diagnosticar 

interesses do professor e, sim, de acordo com as políticas governamentais vigentes e com o 

que as equipes técnicas julgam ser a necessidade de professores e escolas. Essa concepção 

centralizadora não dá condições de reflexão e discussão sobre questões pertinentes aos 

problemas enfrentados nas escolas
73

. 

BELA: — Exatamente o que falamos. As formações deveriam partir das demandas da escola, 

respeitando, inclusive, suas especificidades.  

ALICE (provocando o grupo): — Repensar a formação inicial e continuada requer 

competências e habilidades em novas condições e modalidades de trabalho, indo além de 

suas responsabilidades de sala de aula, como membro de uma equipe que trabalha 

conjuntamente, discutindo no grupo suas concepções, práticas, experiências, tendo como 

elemento norteador o projeto pedagógico
74

.  

ROBIN HOOD: — Mas com essa demanda de trabalho que temos, com 02 contratos, 03 

horários em sala de aula, como estudar? Sem contar a burocracia para conseguirmos uma 

liberação para formação. É um tanto quanto desanimador.  

(Trocas de olhares confirmando) 

MERIDA: — De fato, professor. Ultimamente, percebo que os momentos de maior 

aprendizado têm sido quando estamos em grupo nas nossas próprias escolas. Quando 

pensamos coletivamente como resolver alguma situação que se apresenta, ou quando as 

supervisoras ou orientadores propõem o estudo de textos que contemplam as necessidades 

que externamos nas reuniões.  

BELA: — Com certeza, esses momentos são ricos, pena que não são frequentes, pois a rotina 

da escola é muito intensa e quase não conseguimos nos reunir.  

ALICE: — Sim! De fato, somos engolidos pelas rotinas, desvalorizados e desvalorizamos 

nosso saber docente. Porém, é preciso buscar brechas nessa roda viva. É importante estar em 

movimento, afinal, realmente estamos. Precisamos nos conscientizar sobre esse processo, 

tendo em vista que o processo de reflexão sobre a prática não surge instantaneamente, ele 

precisa ser provocado. Sendo assim, é preciso agir nas possíveis fissuras: A Secretaria não 
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promove a formação? Por que não um grupo de estudos na escola, com os nossos colegas e 

nossas necessidades? 

(Olhares vagos) 

MARIA (buscando ampliar a discussão): — Precisamos buscar formação além das 

formações propostas pela Secretaria. Fazer curso de especialização, ler, participar de 

palestras com os temas que nos interessam. 

(Inquietação no grupo) 

ALICE: — O docente não atua sozinho. Ele encontra-se em interação com outras pessoas, a 

começar pelos alunos. A atividade docente não é exercida sobre um objeto, sobre um 

fenômeno a ser conhecido ou uma obra a ser produzida. Ela é realizada concretamente numa 

rede de interações com outras pessoas, num contexto onde o elemento humano é 

determinante e dominante e onde estão presentes símbolos, valores, sentimentos, atitudes, 

que são passíveis de interpretação e decisão que possuem, geralmente, um caráter de 

urgência
75

.  

ALICE (aprofundando a discussão): — Sabemos das especificidades da EJA e do quão 

complexa é a mobilização para a construção do conhecimento escolar.  

(Pequena pausa) 

ALICE: — O exercício da docência na EJA é permeado pelos saberes da experiência, 

trazidos tanto por alunos quanto por professores, e que, não raras vezes, aproximam-se muito 

mais da Educação Bancária que daquelas relacionadas à problematização
76

. 

ALADIM: — É triste pensar assim, mas é a realidade. Acabamos reproduzindo atividades, 

textos, discussões e, na maioria das vezes, os saberes dos alunos não são problematizados. 

Não que nós não os ouvimos, na verdade sempre buscamos estreitar a relação com o aluno e 

entender sua realidade, mas paramos aí. No que se refere ao pedagógico, mantemos o que 

sempre fazemos, fazendo vez ou outra alguma atividade diferente que envolva a vida dos 

alunos.  

ALICE: — Aladim, não estamos aqui para apontar os erros da nossa prática, mas 

problematizando como você fez agora, podemos reavaliar o nosso fazer docente e buscar 

outras práticas que possibilitem um avanço na qualidade do nosso fazer docente. Claro que o 

parâmetro do que deve ser melhorado e o que é um avanço está na significação que cada um 

de nós dá às situações.  

(Pequena pausa) 
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ALICE: — Não podemos perder de vista que a vida do aluno constitui-se como ponto de 

partida e ponto de chegada do processo educativo
77

. Na EJA, esse entendimento é 

fundamental, considerando o perfil dos nossos alunos.  

CINDERELA: — Mas, Alice, como fazer isso na prática? Vivemos um sistema de ensino tão 

engessado que me parece muito difícil colocar em prática.  

ALICE (com expressão reflexiva): — Cinderela, fácil não é. Também não tenho fórmulas, 

mas penso que adotando uma postura de professor reflexivo
78

 e pesquisador. Além de estar 

em processo constante de autoformação.  

BELA (passando a mão na testa): — São vários conceitos. Na verdade, creio que vários deles 

já aplicamos no dia a dia, só não sabemos.  

JOÃO (sorrindo): — Não mesmo! 

(Risos generalizados) 

 ALICE: — Bem, de forma simples: os termos professor-reflexivo e professor-pesquisador 

são diferentes, porém, explicitam a mesma coisa, ou seja, a ideia de que a formação e o 

trabalho docente devem basear-se nas elucubrações sobre sua própria prática
79

. 

JOÃO (concordando com Bela): — Sim, então, fazemos. Porém, não o tanto quanto 

necessário. Mas acredito que, quando buscamos resolver em grupo, ou com nossas leituras 

as situações que surgem nas aulas, estamos sendo reflexivos e um pouco pesquisadores.  

ALICE (continuando): — Vamos pensar em colocar a formação em movimento? Tendo em 

vista criar indicadores para uma futura proposta de curso de formação contínua para vocês e 

outros professores que ensinam matemática na Educação de Jovens e Adultos. Gostaria que 

compartilhassem o que pensam ser pertinente para a proposta, considerando nossas 

discussões e as necessidades da sala de aula.  

(Vários professores levantam a mão para falar) 

ESMERALDA (iniciando): — Penso que os cursos precisam envolver oficinas de jogos 

matemáticos, envolvendo as quatro operações.  

MARIA: — De fato, as maiores necessidades dos alunos em relação à matemática, envolvem 

as quatro operações. Para nós, professores, as formações continuadas em forma de oficina 

são mais significativas. 

CINDERELA: — Também acho as oficinas importantes, mas precisa ser algo inovador, 

diferente do que já estamos acostumados.  
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BELA: — Precisamos muito de ideias que nos auxiliem no fazer diário em sala de aula, com 

metodologias para uma aprendizagem eficaz.   

MERIDA: — Além de oficinas para jogos matemáticos, penso que é importante a 

participação dos alunos na construção desses materiais.  

(Pequena pausa) 

CAPITÃO GANCHO: — Penso que é importante abordar a matemática de forma 

interdisciplinar.  

ROBIN HOOD: — Considerando o público da EJA, oficinas voltadas às atividades 

artísticas, que pudessem, futuramente, ser comercializadas pelos alunos (como tricô, crochê, 

pinturas, confecções de brinquedos e artesanato de modo geral). Seria interessante a 

colaboração de um profissional.  

(Colegas concordam com a sugestão) 

ELSA: — Pensando nas nossas discussões, creio que precisamos de uma oficina que nos 

auxiliasse em como relacionar as vivências com o uso da matemática.  

ALADIM: — Em relação ao cotidiano como suporte para o ensino da matemática, creio que 

seria interessante discutir a matemática partindo da educação financeira familiar, tendo em 

vista que o aluno da EJA está ativo na sociedade e lida com recursos financeiros 

diariamente.  

ALICE (satisfeita com as colaborações): — Queridos, fico muito feliz e grata com as 

contribuições de vocês. Penso que as vozes de vocês serão ecoadas em um curso que 

efetivamente faça sentido diante das demandas que encontramos nas salas de aulas da 

Educação de Jovens e Adultos.  

(Sorrisos e olhares esperançosos) 

ALICE: — Gostaria de reforçar que o processo de formação pessoal, social e profissional é 

um processo que se constitui ao longo da vida, e necessitamos vivenciar e fazer experiências 

nos espaços educativos com propostas de autoformação
80

. Sendo assim, não podemos perder 

de vista a importância de estar em constate formação e utilizando o chão da sala de aula 

como fonte para pesquisa e reflexão no decorrer do processo.  

(Após um agradável lanche de confraternização, todos se cumprimentam e se despendem com 

sorrisos e olhares gratos de quem foi ouvido). 
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Concluindo o intenso processo de planejar, organizar e coordenar os encontros 

pedagógicos, Alice partiu para uma nova etapa da pesquisa. Fechou as cortinas, sentou-se só, 

mas não solitária, convidou para conversa a Fada Azul, os professores e os alunos da EJA e 

claro, os autores estudados. Assim, acompanhada dos rastros do caminho, iniciou o processo 

de problematização dos encontros e construção dos indicadores para um curso de formação 

continuada para os professores que ensinam matemática na Educação de Jovens e Adultos. 

Os indicadores foram construídos a partir das demandas que os professores apontaram 

como condições necessárias para mobilizar a matemática escolar de forma contextualizada, 

com vistas à valorização das práticas culturais nas aulas de matemática da Educação de 

Jovens em Adultos. 

Vale ressaltar que todos os indicadores tem o aluno como foco, suas práticas culturais 

e profissionais, sendo assim, os indicadores criado são: Indicador 1. Oficina: Relação das 

vivências do cotidiano com a matemática escolar; Indicador 2. Oficina: Jogos matemáticos 

(quatro operações); Indicador 3. Oficina: Construção de materiais pedagógicos (participação 

dos alunos); Indicador 4. Abordagem da matemática de forma interdisciplinar, ou 

indisciplinar; Indicador 5. Oficina: Atividades artísticas para comercialização 

(complementação de renda para alunos); Indicador 6. Educação financeira familiar. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Não sabe bem se é uma coisa porque é feita de mais de uma 

coisa e a principal delas não se pode tocar.  

Se a mão - veloz - lhe atravessa a chama passa impune pela 

matéria luminosa. Não há toque.  

Se demora sobre a chama o fogo toca-lhe a mão.  

Sabe que é preciso trabalho para manter a fogueira acesa.  

Sabe que deve soprar as brasas não com a alegria afobada 

dos aniversariantes sobre as velas, mas com a delicadeza de uma mãe 

que assopra o machucado da criança. Requer zelo e exercício.  

A chama é uma conquista. Sabe que em uma lareira o fogo 

comporta-se: é adestrado. 

Ao ar livre e ventoso a fogueira é desafiante selvagem teimosa 

mulher em fuga poeta à caça ideia incerta poema em teste. 

(LAURA LIUZZI) 

 

A aventura está se aproximando do final, mas em processo terapêutico não há finais, 

então, podemos considerar uma pausa? Afinal, o caminhar na Educação é uma aventura. 

Sempre haverá o que ser discutido, repensado, um processo contínuo que busca ressignificar o 

ambiente escolar e suas nuances.  

Inspirada pelo poema de Laura Liuzzi e pelos saberes docentes mobilizados nesta 

pesquisa, entendemos que o fazer docente é como chama que precisa ser alimentada para não 

apagar. Deve ser mantido em certa temperatura, para que não seja descompassado, mas não 

pode ser abafado, pois deixará de existir.  

Esta pesquisa oportunizou-nos ouvir as vozes dos sujeitos envolvidos no processo 

ativo de mobilização da matemática na Educação de Jovens e Adultos, tendo como objetivo 

geral problematizar práticas docentes no ensino de matemática no contexto dos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental da EJA, com vistas a criar indicadores para uma formação 

pedagógica contínua que valorize a relação da matemática do cotidiano com a escolar, junto 

ao corpo docente da EJA.  
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Considerando a problemática da pesquisa que busca conhecer como o professor que 

ensina matemática faz relação da matemática escolar com a matemática do cotidiano, 

considerando as práticas matemáticas desenvolvidas pelos alunos da EJA na vida e no 

trabalho, traçamos os seguintes objetivos específicos: a. Identificar a formação dos docentes 

que ensinam matemática nas séries iniciais do Ensino Fundamental, suas práticas docentes, 

maiores dificuldades encontradas na prática pedagógica e suas necessidades com relação ao 

suporte pedagógico; b. Conhecer o entendimento dos professores acerca da formação 

continuada e suas sugestões de como a formação pode acontecer considerando o contexto que 

transitam; c. Criar indicadores para a formação continuada, em consonância com as demandas 

da sala de aula, com vistas à valorização da contextualização nas aulas de matemática da 

Educação de Jovens em Adultos; d. Oportunizar a discussão referente à prática docente nas 

aulas de matemática, por meio de encontros de formação em parceria com a Divisão de 

Educação de Jovens e Adultos (DIEJA), vinculada à Secretaria Municipal de Educação de 

Porto Velho (RO). 

Adotando atitude metódica orientada por uma perspectiva filosófica denominada 

terapia desconstrucionista, que trata da aproximação da terapia filosófica de Ludwig 

Wittgenstein e da desconstrução de Jacques Derrida, o corpus da pesquisa constituiu-se em 

meio a jogos de cenas construídos pelas vivências da pesquisadora enquanto professora da 

Educação de Jovens e Adultos e pelas vozes de 15 professores da rede Municipal de Porto 

Velho, tencionados com os autores e enxertias.  

Com a terapia desconstrucionista, problematizamos os contextos da Educação de 

Jovens e Adultos, o ensino de matemática escolar e a formação de professores, à luz dos 

teóricos pesquisados. No que se refere às vivências da pesquisadora, buscamos problematizar 

a Educação de Jovens e Adultos a partir do olhar de quem esteve inserido no contexto, 

ressaltando as práticas profissionais e culturais dos alunos.  

Por meio de três encontros de formação em parceria com a Divisão de Educação de 

Jovens e Adultos (DIEJA), foi oportunizado aos professores discutir sobre as práticas 

docentes nas aulas de matemática, também, sobre como entendem a formação continuada.  

Identificamos, por meio de jogo de cena realizado no primeiro encontro, que o grupo 

de professores participantes da pesquisa é composto por pedagogos, licenciados para a 

atuação nos anos inicias e que atuam no Ensino Fundamental da Educação de Jovens e 

Adultos do Município de Porto Velho (nos anos iniciais).  
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Esse fator é importante, pois identificamos um grupo de professores com formação 

adequada para a atividade profissional desenvolvida, considerando que os Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental envolvem o processo de alfabetização e letramento, processo esse que 

requer responsabilidade e, principalmente, conhecimento teórico no que se refere às fases da 

alfabetização.  

Quanto às práticas docentes desenvolvidas no contexto da Educação de Jovens e 

Adultos, os professores relataram que buscam contextualizar as aulas aproximando-as da 

realidade dos alunos, desenvolvendo atividades com dinheiro, minimercado, receitas e 

rótulos. Os professores salientam que, apesar das tentativas de desenvolver atividades mais 

dinâmicas e contextualizadas, os alunos apresentam resistência, pois não reconhecem como 

aula, preferindo atividades desenvolvidas em cartilhas e cópias do quadro.  

Além da resistência dos alunos, uma das maiores dificuldades encontradas na prática 

pedagógica na Educação de Jovens e Adultos está relacionada ao público atendido. 

Principalmente, nos anos inicias, os alunos são, em grande número, idosos, logo, apresentam 

as limitações da idade, como problemas de visão, memória e um ritmo mais lento de 

desenvolvimento das atividades. Além disso, há um choque entre idades, pois os anos iniciais 

da EJA também recebem alunos adolescentes e a grande diferença de idades causa atritos 

entre os alunos, dificuldades para o professor equilibrar o ritmo das suas realidades.   

Em relação ao suporte pedagógico, os professores relataram que se sentem sem apoio, 

pois o material didático entregue é descontextualizado e não atende os alunos. Na maioria das 

escolas, não há material pedagógico de apoio, ficando o professor responsável por 

providenciar todo suporte pedagógico para alunos, caso tenha interesse em desenvolver um 

trabalho diferenciado, principalmente, em relação à matemática. Os professores compartilham 

da angustia em relação à dificuldade de aprendizagem dos alunos na disciplina de matemática, 

tendo em vista que são atuantes em suas comunidades, em suas práticas culturais do 

cotidiano.  

Ao problematizarmos tais práticas docentes, conhecemos e entendemos que são 

diversas as atividades profissionais dos alunos que envolvem elementos da matemática e que, 

de fato, esses alunos possuem um grande repertório de práticas culturais matemáticas que os 

orientam na resolução das situações do cotidiano, em meio aos jogos de linguagem que 

participam.  

Considerando os encontros realizados com professores que atuam nos anos iniciais da 

Educação de Jovens e Adultos, entendemos que, ao oportunizar o processo de falar sobre suas 
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práticas no ensino de matemática na EJA e suas considerações sobre a formação de 

professores, os colocamos no divã, em um processo de terapia. Essa terapia trouxe elementos 

sobre o ensino de matemática que, de acordo as vozes ecoadas, há uma tentativa de 

problematização dos saberes matemáticos das práticas culturais dos alunos. Porém, na maioria 

das vezes, há uma repetição de metodologias que excluem tais saberes e mantém o ensino da 

matemática no âmbito do pensar.  

Tais dificuldades, possivelmente, estão relacionadas às regras do jogo de linguagem da 

matemática escolar, que não fazem sentido perante as práticas desenvolvidas nas atividades 

profissionais e culturais dos alunos. Trata-se de uma elucubração de regras e hipóteses que 

surgem como algo a ser memorizado e aplicado conforme solicitado. 

Ecoar as vozes desses professores para outros cantos e evidenciar os indicadores para 

uma proposta de formação é inspirador.  Com as discussões, ouvimos e, talvez, entendemos as 

preocupações dos professores em relação ao desenvolvimento de seus alunos, bem como 

compreendemos que há uma mobilização em busca de relacionar os saberes matemáticos do 

cotidiano com a matemática escolar, porém, os professores necessitam, de fato, de formação 

continuada. Eles afirmaram isso.  

Entender a formação docente como um movimento importante e necessário leva-nos a 

buscar uma melhor compreensão do impacto que as atuais abordagens apresentam no fazer 

docente e, consequentemente, na sala de aula, no que se refere ao desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos.  

No entanto, agir no coletivo, pensar no coletivo não está nada fácil nos nossos dias. 

Vivemos um “sem tempo” limitado e sem limites. Não há tempo para buscar compreensões, 

não há tempo para estudar, nem para conversar. Estamos em uma solidão coletiva. Além de 

não haver tempo, também não há espaço. Não há espaço para encontros, para pensar, sonhar, 

esperançar. É uma realidade trator, que nos consome, que não nos permite ser livres por uma 

série de sem tempos e sem espaços, que acabamos levando para sala de aula, “tratorando” os 

alunos, os aprendizados, os sonhos. Um emaranhado de conteúdos, no tempo e no espaço de 

solitários em grupo.  

Mas todos esses problemas apontados não devem nos amarrar. Precisamos produzir 

rachaduras, fissuras, acontecimentos. Agir nas brechas. É preciso ter consciência acerca do 

próprio processo de formação. Planejar, pesquisar, compreender, trocar experiências. Nesse 

entendimento, buscamos criar indicadores que sirvam como subsídios para formações 

continuadas para professores em serviço, com vistas a aprofundar a discussão acerca da 
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matemática como prática cultural e a importância de se reconhecer a sua pluralidade, 

valorizando e problematizando os saberes matemáticos dos alunos. Trata-se de deixar de lado 

as tentativas de responsabilizar uns aos outros e discutir o que de fato é necessário às 

demandas do chão da sala de aula.  

Nessa perspectiva, as vozes ecoadas nesta pesquisa subsidiaram a criação de um 

documento com indicadores para curso de formação continuada para professores que ensinam 

matemática nas séries iniciais da Educação de Jovens e Adultos. O documento está 

organizado com indicadores inspirados nas vozes dos professores e acompanhados de 

sugestões de temáticas e atividades que podem ser desenvolvidas no decorrer do curso.  

Optamos por não propor um curso pronto, pois acreditamos que, para a construção de 

uma proposta, é necessário considerar as especificidades do grupo e as demandas para tal 

momento. Sendo assim, entendemos que os indicadores norteiam de forma ampla aspectos 

pertinentes à formação pedagógica contínua que valorize a relação da matemática do 

cotidiano com a escolar, porém, para a proposição do curso é importante retornar ao grupo e 

considerar as especificidades.  
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APÊNDICES III – Termo consentimento e livre esclarecimento – TCLE 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES 

CURRICULARES E TECNOLÓGICAS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esta pesquisa seguirá os critérios da ética em pesquisa com seres humanos conforme a 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÂO: 

 

Nome do participante: 

___________________________________________________________________________ 

Instituição: 

__________________________________________________________________________ 

Documento de Identidade nº: ___________________ Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Gênero: Masculino (   ) Feminino (   ) Outro (   ) 

 

II – DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

1 TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: 

“Práticas docentes que mobilizam matemática no contexto da Educação de Jovens e Adultos: uma 

análise e proposta de formação pedagógica contínua no município de Porto Velho”. 

 

2 PESQUISADORA RESPONSÁVEL: 

Tharyck Dryely Nunes Rodrigues 

 

3 DURAÇÃO DA PESQUISA: Três meses para o campo e 12 meses no total. 
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III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE 

SOBRE A PESQUISA, CONSIGNADO: 

 

O Senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: “Práticas docentes que 

mobilizam matemática no contexto da Educação de Jovens e Adultos: uma análise e proposta de 

formação pedagógica contínua no município de Porto Velho”. 

de responsabilidade da pesquisadora Tharyck Dryely Nunes Rodrigues, aluna Mestranda do 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação do Mestrado Profissional em 

Educação Escolar – UNIR/RO. 

 O presente estudo tem por objetivo: Analisar práticas docentes no ensino de matemática 

no contexto da Educação de Jovens e Adultos com vistas a elaborar uma proposta de formação 

pedagógica contínua que valorize a relação da matemática do cotidiano com a escolar, junto ao corpo 

docente da EJA do Município de Porto Velho. 

 

Assim, para seu conhecimento: 

1. O Senhor (a) foi indicado pela Gerência de Divisões Integradas – DIEJA/DER/DIEES, da 

Secretaria Municipal de Educação – SEMED para participar da presente pesquisa. 

2. A sua participação na pesquisa será por meio de participação no curso de formação 

continuada em Educação matemática, ofertado pela pesquisadora em parceria com a Gerência 

de Divisões Integradas – DIEJA/DER/DIEES, da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e 

Professores da Universidade Federal de Rondônia. 

3. As suas informações, participações e produções no curso serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do 

estudo; 

4. O benefício relacionado à sua participação será de ampliar o conhecimento científico para a 

área da Educação; 

5. Os resultados da pesquisa serão destinados à Gerência de Divisões Integradas – 

DIEJA/DER/DIEES, da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e à elaboração de trabalhos 

de pesquisas e/ou publicações científicas em revistas e eventos nacionais ou internacionais; 

6. Fica assegurada a possibilidade de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, 

ou mesmo recusar-se a responder perguntas que lhe cause constrangimentos, sem nenhum 

prejuízo; 

7. Fica esclarecido que a participação é voluntária e que não receberá nenhuma remuneração 

por estar participando da pesquisa; 
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9. Fica esclarecido que durante a pesquisa faremos uso de gravador de voz; 

10. Todo material desta pesquisa ficará sob a guarda da pesquisadora Tharyck Dryely Nunes 

Rodrigues. 

11. Ao concordar, você receberá uma cópia deste termo onde consta o número do telefone e 

endereço da pesquisadora, que poderá tirar suas dúvidas sobre o projeto e a sua participação, 

agora ou a qualquer momento. 

 

IV AVALIAÇÃO DO RISCO/BENEFÍCIO DA PESQUISA 

(X) Risco Mínimo     (   ) Risco Maior que mínimo 

Descrição do Risco: Os possíveis riscos aos participantes dessa pesquisa envolvem 

sentimentos de ansiedade, insegurança e preocupação em relação as experiências vivenciadas 

na prática docente e as temáticas abordadas durante o curso de formação contínua. O risco de 

segurança da informação, que será controlado considerando que somente a pesquisadora terá 

acesso ao material da coleta primária dos dados, dando publicidade, após os dados serem 

tratados. Com relação à pesquisadora, o risco é de se deixar envolver e influenciar pelas 

respostas dos sujeitos.  

Descrição do Benefício: Esta pesquisa alcançará a dimensão social, com benefícios para a 

comunidade escolar, considerando que o corpo docente participará de curso de formação 

contínua, ampliando seus conhecimentos e oportunizando aos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos um ensino de matemática diferenciado. Além de serem multiplicadores aos demais 

colegas.  

 

V INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

EM CASO DE DÚVIDAS 

 

PESQUISADORES: 

Tharyck Dryely Nunes Rodrigues – Celular: (69) 99317-6479   

Endereço: Rua Nicarágua, nº 2180 – Bairro Embratel, CEP: 76.820-794. Porto Velho-RO. 

Email: tharycknunes@unir.br  

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS DO 

INSTITTUTO FEDERAL DE RONDÔNIA – CEPI 

mailto:tharycknunes@unir.br
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Endereço: BR 364, Km 9,5, ou Avenida Presidente Dutra, 2965 Câmpus José R. Bairro: 

Centro CEP: 78.000-000 UF: RO, Telefone: (69) 1182-2111. E-mail: 

cep.unir@yahoo.com.br. 

 

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP 

Endereço: SEPN 510 Norte, Bloco A 1º Subsolo, Edifício Ex-INAN – Unidade II – 

Ministério da Saúde, CEP: 70.750-521, Brasília-DF, telefone: (61) 3315-5878. E-mail: 

conep@saude.gov.br. 

 

VI CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelos pesquisadores e ter entendido o que 

me foi explicado, participarei do presente Protocolo de Pesquisa. Consinto, também, que os 

resultados obtidos sejam apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que 

minha identificação não seja realizada. 

 

Porto Velho, _____ de ______________ de ______. 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do sujeito participante da pesquisa-ação 

 

 

______________________________________________ 

Tharyck Dryely Nunes Rodrigues 
Assinatura da Pesquisadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep.unir@yahoo.com.br
mailto:conep@saude.gov.br
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APÊNDICES IV –  Termo de autorização de gravação de voz 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES 

CURRICULARES E TECNOLÓGICAS 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu,_____________________________________________, depois de entender os 

riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “Práticas docentes que mobilizam matemática no 

contexto da Educação de Jovens e Adultos: uma análise e proposta de formação pedagógica 

contínua no município de Porto Velho” poderá trazer e, entender especialmente os métodos 

que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação 

de minha participação nos encontros de formação continuada, AUTORIZO, por meio deste 

termo, a pesquisadora Tharyck Dryely Nunes Rodrigues a realizar a gravação da minha 

participação sem custos financeiros a nenhuma parte. 

A presente autorização é concedida abrangendo o uso da gravação acima mencionada 

em todo território nacional e no exterior, das seguintes formas: composição de Dissertação 

para o Mestrado Profissional em Educação Escolar/UNIR; apresentação em material de 

Defesa da Dissertação; publicação em livros e artigos. Por esta ser a expressão da minha 

vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título 

de direitos conexos à minha participação ou a qualquer outro, e assino a presente autorização 

em 02 vias de igual teor e forma. 

 

Porto Velho, _____ de ______________ de 2017. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do sujeito participante da pesquisa-ação 
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APÊNDICES V – Roteiro para 1º encontro 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES 

CURRICULARES E TECNOLÓGICAS 
 

Roteiro de encontro para levantamento de informações e perspectivas 

 

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Práticas docentes que mobilizam matemática 

no contexto da Educação de Jovens e Adultos: uma análise e proposta de formação pedagógica 

contínua no município de Porto Velho”. 

 

Mediadora: Pesquisadora Tharyck Dryely Nunes Rodrigues 

 

1. Recebimento dos participantes. Apresentação da pesquisadora e informações sobre a 

pesquisa.  
 

2. Leitura e assinatura em duas vias do termo de consentimento livre e esclarecido, 

autorização para gravação de voz.  
 

3. Apresentação da proposta de curso de formação continuada e metodologia adotada.  
 

4. Apresentação dos participantes: Local de trabalho, formação, tempo de docência.  
 

5. Socialização das maiores dificuldades encontradas na prática pedagógica. 
 

6. Discussão sobre as necessidades em relação ao suporte pedagógico. 
 

7. Compartilhamento de opiniões sobre as perspectivas para formação continuada. 
 

8. Registro de sugestões para temáticas abordados no curso de formação continuada.  
 

9. Encerramento. 
 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, entrar em contato: 

Pesquisadora Responsável: Tharyck Dryely Nunes Rodrigues 

Endereço: Rua Nicarágua, 2180 – Bairro Embratel 

Porto Velho (RO) - CEP: 76820-794 

Fone: (69) 99317-6479/ E-mail: tharycknunes@unir.br 

 

______________________________________________ 

Tharyck Dryely Nunes Rodrigues 
Assinatura da Pesquisadora 
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APÊNDICES IV – Indicadores e sugestões para curso de formação continuada para 

professores que ensinam matemática na Educação de Jovens e Adultos 
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Anexo I - Parecer consubstanciado do CEP – Comitê de ética  
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