
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAS E APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

DANIELE ESTEVES PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

GLOBOS E MAPAS AO ALCANCE DAS MÃOS: 

Ensino de matemática numa perspectiva de alfabetização funcional na EJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2008 



DANIELE ESTEVES PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBOS E MAPAS AO ALCANCE DAS MÃOS: 

Ensino de matemática numa perspectiva de alfabetização funcional na EJA 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte para a obtenção do grau de mestre 
em Educação. 
 
 
Orientadora:  
Profa. Dra. Bernadete Barbosa Morey 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2008 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divisão de Serviços Técnicos 
Catalogação da Publicação na Fonte / Biblioteca Central Zila Mamede 

 
 

 
 
 

 
            
            
            
            
            
            
                                        
            
            
  

      172 f. : il. 

         
     Orientador: Bernadete Barbosa Morey. 
     Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Programa de Pós-Graduação em 
Educação. 
 

Pereira, Daniele Esteves. 

      Globos e mapas ao alcance das mãos : ensino de matemática numa 

perspectiva de alfabetização funcional na EJA /  Daniele Esteves Pereira. – 

Natal, RN, 2008.  



Daniele Esteves Pereira 

 

GLOBOS E MAPAS AO ALCANCE DAS MÃOS: ensino de matemática numa 

perspectiva de alfabetização funcional na EJA 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte para fins de obtenção do título de 
Mestre em Educação. 
 

 
Aprovado em: 22 / 02 / 2008 
  

 

Banca Examinadora 

 
 
 
 

_________________________________ 

Profa. Dra. Bernadete Barbosa Morey. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 

1ª examinadora – orientadora 
 
 
 
 

_________________________________ 
Prof. Dr. Pedro Franco de Sá 

Universidade do Estado do Pará - UEPA 
2ºexaminador - externo 

 
 
 
 

_________________________________ 
Prof. Dr. Iran Abreu Mendes 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN 
3º examinador - interno 

 
 
 
 

_________________________________ 
Prof. Dr. José Ricardo e Souza Mafra 

Universidade Federal do Tocantins - UFT 
4º examinador – suplente 



Dedico este trabalho a todos os jovens e adultos, alunos das classes de EJA 

desse país, e especialmente, a cada um deles que teve a coragem e a oportunidade de 

enfrentar os constrangimentos e as inúmeras barreiras erguidas em suas vidas para 

poder ter o direito de freqüentar, novamente ou pela primeira vez, os bancos escolares.  

 

 

 

 

 

Dedico a CADA um deles:  

Todas as letras que juntei, 

Todas as palavras que formei,  

Todas as reações que esbocei.  

Todos os sorrisos que delineei,  

Todas as lágrimas que derramei,  

Todos os laços que estreitei.  

Todas as amizades que conquistei e 

Todos os horizontes que descortinei  

 

Cada caminho percorrido, 

Cada conhecimento adquirido, 

Cada erro cometido. 

Cada obstáculo suplantado, 

Cada degrau galgado,  

Cada espaço conquistado, 

Cada esforço empenhado. 

Cada pedaço que constitui este trabalho  

Dedico a TODOS eles. 

 

 

 

 

Daniele Esteves 



AGRADECIMENTOS  

 

É gratificante, para mim, chegar ao final de um trabalho como este e reconhecer 
que eu não teria conseguido tamanho êxito sozinha. Por esse motivo e pelos 
conseguintes, agradeço: 

 

A Deus, Pai de Sublime Amor, de Soberana Justiça e de Infinita Misericórdia, por ser 
o Inicio e a Causa Suprema de Tudo. 
 
 
A Rui e Augusta, meus pais, os responsáveis em materializar o dom da vida de minha 
atual existência terrestre. 
 
 
A minha família, que me alimentou dia após dia do desejo de voltar para a minha 
cidade natal, Belém do Pará. 
 
 
A Benedito Smith, um companheiro compreensível, paciente e talentoso na arte de 
confeccionar meus artefatos didáticos.  
 
 
A Ana Carolina (CE) e Elisângela Melo (TO), por juntas termos formado uma pequena 
e aconchegante família em terras potiguares. 
 
 
A profa. Dra. Bernadete Barbosa Morey, pela orientação desse estudo, a originalidade 
de suas idéias e a profundeza de seus conhecimentos. 
 
 
A Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará, pelo financiamento dessa 
pesquisa e a liberação integral para sua execução.  
 
 
Ao Prof. Dr. Pedro Franco de Sá, um amigo e eterno orientador, que acreditou que eu 
seria capaz de enveredar pelos caminhos da pesquisa quando nem eu mesma tinha essa 
certeza. 
 
 
Ao Prof. Dr. Iran Abreu Mendes, pelos seus desbravamentos nos campos da Educação 
Matemática que de forma direta ou indiretamente contribuem para o fortalecimento 
desse movimento no Estado do Pará.  
 



Aos alunos e direção da Escola Estadual “XV de Novembro”, onde aprendi minhas 
primeiras lições sobre a EJA. 
 
 
A Rosalba Oliveira (RN) e Ricardo Mafra (PA), pelas ricas contribuições 
bibliográficas. 
 
 
Ao Professor Severo Carlos Gomes (RN), pela amizade e pela apresentação dos 
caminhos que percorri na EJA em Natal/RN. 
 
 
A toda a equipe de técnicos, docentes e funcionários da Escola Municipal Professor 
Zuza, onde realizei parte da pesquisa. Em especial a Claudete, Marizete e Erly pela 
calorosa acolhida e toda atenção dispensada. 
 
 
A todos os alunos da EJA da Escola Municipal Prof. Zuza, especialmente aos da 
turma do III Nível D, que aceitaram em compartilhar o desafio de vivenciarmos 
juntos, a experiência de aprendermos um pouco mais com os mapas e os globos. 
 
 
A todos os que compõem o Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN, por 
sua competência e dedicação. 
 
 
A Mauro Andrade (PA), pelo tratamento gráfico e estatístico dispensado às 
informações.  
 
 
Aos amigos paraenses que, temporariamente, lá deixei. 
 
 
Aos amigos paraenses, potiguares, e de tantos outros lugares que, verdadeiramente, 
aqui encontrei.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se a Terra 
tivesse apenas alguns metros de 

diâmetro e flutuasse acima de um campo 
qualquer, as pessoas viriam de toda parte para 

admirá-la. Caminhariam ao seu redor, maravilhadas com 
suas grandes poças d’água, suas pequenas poças e a água 

que flui entre elas. As pessoas admirariam suas protuberâncias 
e seus buracos. Admirariam a camada de gás muito fina que 
a envolve e a água suspensa nesse gás. Admirariam todos os 

animais caminhando na superfície da bola e os animais na água. 
As pessoas declarariam aquela bola sagrada, porque seria única, 

e elas a protegeriam para que nunca fosse danificada. A bola 
seria a maior maravilha conhecida e as pessoas viriam rezar 
para ela, para serem curadas, para adquirir conhecimento, 

para conhecer a beleza e para se maravilhar de como 
aquilo podia existir. As pessoas a amariam e defenderiam 

com suas vidas, porque de algum modo saberiam 
que suas vidas não seriam nada sem ela. 

Se a Terra tivesse apenas alguns 
metros de diâmetro. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Joe Miller 



RESUMO 

 

A dissertação que se apresenta tem como pressuposto principal a prerrogativa de 

visualizar os processos de alfabetização sob o ângulo da perspectiva funcional, fato que 

destitui o alfabetismo de ser uma prática unicamente vinculada à decodificação de 

códigos alfabéticos e permite a abertura de amplos espaços para a alocação de 

habilidades matemáticas nos domínios da alfabetização funcional. O objetivo principal 

deste estudo foi investigar quais as contribuições que uma seqüência de atividades e de 

metodologias elaboradas para o ensino de Geometria poderiam proporcionar a uma 

parcela do processo de alfabetização funcional em matemática de jovens e adultos da 

EJA, correspondente à aquisição ou ao aprimoramento de habilidades relativas à 

capacidade de orientação. O foco das análises consistiu na efetivação dessas atividades 

junto aos alunos jovens e adultos de uma classe de EJA pertencente a uma escola 

pública municipal de Natal/RN. Prevaleceram os legados de Paulo Freire sobre o 

redimensionamento do papel do educador, dos educandos, do conhecimento e de suas 

conexões dentro do processo de ensino-aprendizagem, nos encaminhamentos da 

metodologia utilizada na sala de aula e, principalmente, no estabelecimento de ligações 

dialógicas com os alunos, as quais direcionaram todas as observações e análises a 

respeito das informações obtidas. Os resultados indicaram que a composição de 

articulações entre o ensino de matemática e a exploração de mapas e do globo terrestre 

favoreceu a criação de ambientes e situações de aprendizagem multidisciplinares, onde 

verificamos, gradativamente, o desenvolvimento de procedimentos e atitudes 

indicativos da evolução de habilidades do tipo espaço-visual. 

 

 

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

Atividades. Alfabetização Funcional. Globo Terrestre. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The following dissertation has as its main advantage the privilege of visualizing 

the literacy processes through the angle of the functional perspective, which does not 

see the literary process as a practice solely based on the decoding of alphabetical codes, 

and then allows for the opening of ample spaces for the allocation of mathematical 

skills in the realms of the functional literacy. The main object of this study was to 

investigate which are the contributions that a sequence of activities and of 

methodologies developed for the teaching of Geometry could provide for a part of the 

functional literacy process in mathematics of youngsters and adults of EJA, 

corresponding to the acquisition or to the improvement of skills related to the 

orientation capacity. The focus of the analyses consisted in the practice of these 

activities with the young and adult students of an EJA class belonging to a municipal 

public school of Natal/RN. The legacies of Paulo Freire about the redimensioning of the 

role of the teacher, of the students, of the knowledge and of their connections within the 

teaching-learning process, prevailed in the actions of the methodology implemented in 

the classroom and, especially, in the establishing of dialogic connections with the 

students, which directed all the observations and analyses regarding the collected 

information. The results indicated that the composition of articulations between the 

teaching of mathematics and the exploration of maps and the earth globe enabled the 

creation of multidisciplinary learning environments and situations, where we could 

observe, gradually, the development of procedures and attitudes indicating the evolution 

of space-visual type skills. 

 

 

Key-words: Youngsters and Adults Education. Mathematical Education. Teaching by 

Activities. Functional Literacy. Earth Globe.   
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INTRODUÇÃO 

 

Desde 1995 compomos o quadro docente da Secretaria Executiva de Educação 

do Estado do Pará (SEDUC/PA), onde por seis anos ministramos para o ensino médio 

as disciplinas de Matemática, Estatística e Física, dentro do Sistema de Organização 

Modular de Ensino (SOME) 1. Porém, somente a partir do ano letivo de 2002, durante 

quatro anos consecutivos, trabalhou-se exclusivamente como professora de Matemática 

de quatro turmas de 3ª e 4ª Etapas (correspondentes de 5ª a 6ª séries do ensino 

fundamental regular) da Educação de Jovens e Adultos2 – EJA - em uma escola 

estadual situada na periferia de Belém.  

As experiências acumuladas nas duas realidades de ensino (EJA e SOME/Ensino 

Médio) foram importantes para que pudéssemos perceber os traços que caracterizavam, 

sejam por diferenças ou aproximações, os jovens e adultos quando freqüentadores da 

modalidade de ensino EJA, dos jovens e adultos estudantes do ensino médio. 

As duas realidades eram compostas, em sua maioria por alunos-trabalhadores, 

jovens ou adultos, estudantes do período noturno. As diferenças, em número bem maior, 

ocorreram, basicamente, na estruturação e na dinâmica do funcionamento dos sistemas 

de ensino, na disposição curricular, na escolha dos conteúdos programáticos, na 

organização do tempo. Entretanto, a maior diferença consistia na trajetória de vida 

escolar dos estudantes da EJA e do Ensino Médio/SOME. 

Com o fortalecimento do convívio com as turmas de EJA, suas características 

ganharam contornos bem mais definidos e, nossa motivação em compreender a 

realidade desses alunos, intensificava-se a cada ano.  

Oliveira (1999, p. 60) ressalta a importância de conhecer os jovens e adultos da 

EJA e refletir sobre a forma como aprendem. O guia principal dessas reflexões deve ser 

o lugar social que esses alunos ocupam, ou seja, “a condição de ‘não-crianças’, a 

condição de excluídos da escola e a condição de membros de determinados grupos 

sociais”, e não somente a faixa etária a qual pertencem.  

O resultado das observações, a sensibilização e a posterior compreensão desses 

aspectos sociais evidenciados por Oliveira (1999) foram essenciais para o 

                                                 
1 Sistema de organização de ensino baseado em blocos de disciplinas itinerantes, que percorriam em 
forma de rodízio os municípios do Estado do Pará, onde não havia a oferta de Ensino Médio regular.  
2Há diferenças na nomenclatura que denomina as subdivisões de séries na EJA, mas que não alteram sua 
estrutura organizacional. Por exemplo, parte da Educação de Jovens e Adultos que é de responsabilidade 
da esfera estadual no Pará é nomeada, dividida e organizada em etapas de ensino. No município do 
Natal/RN, onde parte da pesquisa foi realizada, as divisões das séries na EJA, recebem a denominação de 
níveis de ensino. 



direcionamento das escolhas pedagógicas que se fizeram presentes durante toda a 

condução dos nossos trabalhos em sala de aula. Nesse sentido, buscávamos aliar o 

ensino de matemática à uma prática educativa mais prazerosa, significativa e, acima de 

tudo, visando destituí-lo do incômodo encargo de ser um dos fatores mais incisivos no 

elevado número de desistências que acometem as classes de EJA. 

Nossa trajetória profissional enriqueceu-se com o trabalho na Educação de 

Jovens e Adultos, por nos permitir que entrássemos em contato com essa realidade, até 

o momento desconhecida por nós; de estudantes que são marcados pelas adversidades 

encontradas durante toda a sua vida escolar e extra-escolar, e que consideram a escola 

um local distante de tudo aquilo que faz parte de seu cotidiano.  

A constatação do novo contexto confrontou-se com a nossa prática de ensino, 

originariamente constituída e direcionada para a atuação no ensino médio regular, e que 

não atendia às expectativas, às necessidades e às especificidades dos jovens e adultos 

que procuravam à escola por mais uma vez. 

A situação inicialmente conflituosa para nós, a de estar diante de um contexto de 

sala de aula que não se enquadrava nos nossos ainda inflexíveis e imaturos padrões de 

ensino e aprendizagem, culminou por oportunizar que, diante de uma situação 

inicialmente adversa, buscássemos redimensionar o nosso papel de educadora dentro do 

âmbito da escola para posteriormente, vir a refletir sobre as semelhanças dos problemas 

da EJA em todo o país. 

Aspectos relacionados ao ritmo de aprendizagem dos alunos, suas dificuldades 

em relação à Matemática, o relacionamento com a escola, o cotidiano da sala de aula, as 

atribuições e responsabilidades da vida adulta que interferiam no desempenho escolar, a 

trajetória de vida na escola e além dela, se somaram a outras particularidades, 

constituindo um cenário inicial de observações, de averiguações mais detalhadas e 

aprofundadas, sobre quem verdadeiramente eram os alunos freqüentadores das classes 

de EJA na disciplina de Matemática. 

Nossas investigações iniciais na sala de aula tinham como finalidade, conhecer e 

compreender os jovens e adultos dessas turmas como sujeitos em condição de 

aprendizes e, conseqüentemente, propor um ensino de matemática mais próximo de suas 

expectativas e objetivos, contribuindo, ao mesmo tempo, para a melhoria na qualidade 

da aprendizagem. Entretanto, os resultados foram bem aquém do que havíamos 

planejado primeiramente, pois nos proporcionaram uma dupla chance de 

enriquecimento: No componente profissional, as conseqüências das investigações nos 

motivaram a buscar novas propostas pedagógicas que produzissem melhores efeitos na 



sala de aula; No campo pessoal, presenciamos lições sobre a “escola da vida” que 

dificilmente esqueceremos. 

À medida que avançávamos nas descobertas, nosso respeito, compromisso e 

responsabilidade aumentavam pelos alunos, pois passamos a reconhecê-los como 

pessoas que possuem objetivos a serem alcançados, e que por pertencerem às classes 

socioeconômica e culturalmente menos favorecidas, poderíamos estar, dependendo de 

seu sucesso ou fracasso em Matemática, abrindo as portas para sua reinserção no campo 

educativo, ou excluindo-os definitivamente do acesso aos conhecimentos escolares 

ensinados e socialmente muito valorizados.  

A experiência adquirida com as turmas de EJA ao longo dos quatro anos, na 

procura por metodologias de ensino, materiais didáticos e avaliações que favorecessem 

a aprendizagem de matemática, nos fez ampliar nosso olhar em relação às dificuldades 

que estes jovens ou adultos encontram para se sentirem como parte integrante dos meios 

e bens sociais que estão fora dos limites da comunidade ao qual pertencem.  

Em especial, observamos as dificuldades originadas pela ausência de habilidades 

relacionadas à capacidade de orientação, como por exemplo, compreender se um lugar 

que foi noticiado em um jornal é perto ou longe do lugar onde moram, ou ainda, o 

receio de se locomover em busca de seus direitos e informações nos órgãos públicos 

distantes de seu bairro. 

A aquisição das habilidades de percepção espaço-visual é um dos pressupostos 

necessários para que uma pessoa seja considerada funcionalmente alfabetizada em 

matemática, segundo o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), contudo, 

os conhecimentos matemáticos vinculados a essas habilidades podem representar uma 

via de inclusão social, a partir da leitura de textos esquemáticos e/ou numéricos, para os 

alunos da Educação de Jovens e Adultos. 

Interessou-nos, neste trabalho, investigar a viabilidade de uma proposta de 

intervenção didática, com fins delineados na diminuição do distanciamento entre as 

“palavras da escola” e as “palavras da realidade” Freire (1986, p. 164), capazes de 

permitir possíveis aberturas para que os jovens e adultos compreendam o mundo em que 

vivem como algo global, completo, no qual os saberes e práticas se inter-relacionam 

para formar uma grande rede de conexões. Em linhas gerais, o desenvolvimento dessa 

compreensão chegaria até as aulas de matemática por meio de atividades que fazem uso 

da manipulação de materiais didáticos, como os mapas e o globo terrestre, para 

provocar situações de aprendizagem de conteúdos matemáticos dentro de uma 

perspectiva de alfabetização funcional. 



Os estudos de Paulo Freire foram um dos principais aportes teóricos quando da 

idealização de uma proposta metodológica de intervenção didática a ser utilizada na sala 

de aula da EJA, assim como para a análise dos resultados dessa intervenção.  

Entre as tantas lições que Freire nos legou, prevalecemo-nos dos seus 

pressupostos que redimensionam o papel do educador, dos educandos, do conhecimento 

e de suas relações dentro do processo de ensino. Nesse sentido, a concepção do modelo 

de atividades que nos propomos a realizar, coloca os alunos como os protagonistas do 

processo de ensino, motivando-os a serem os organizadores de sua própria 

aprendizagem em situações didáticas planejadas e mediadas por nós. 

Nossa postura diante da intervenção didática foi norteada pela proposta freireana 

de uma posição horizontal do educador, que favorece a troca de diálogo, a igualdade, o 

respeito entre as visões de mundo diferentes para promover a troca e a efetivação de 

conhecimentos. Procuramos evitar a imposição de nossos pensamentos, a rigidez na 

seleção dos conteúdos e inflexibilidade da seqüência de atividades, adaptando-as 

quando possível, às expectativas dos alunos. 

As atividades possuem, além de seus objetivos mais evidentes, que são o de 

proporcionar situações de ensino-aprendizagem de conteúdos matemáticos gerados a 

partir da vivência com as mesmas, outros fins como o de possibilitar a abertura de 

espaços multidisciplinares de discussões com temas ligados a outras áreas de ensino 

(Ciências, Geografia, História, entre outras). 

Não obstante, as atividades também procuram desenvolver habilidades espaço-

visuais relacionadas à capacidade de orientação por meio da aproximação, da 

percepção, do contato direto com as situações construídas na sala de aula, detentoras de 

potencial para fazer emergir conhecimentos utilizáveis ou facilitadores de situações 

reais do cotidiano.  

Buscamos abordar conteúdos matemáticos tradicionalmente considerados como 

irrelevantes ou difíceis de serem ensinados e aprendidos (BRASIL, 2002a), tais como 

escalas, representações, legendas e, principalmente, ângulos e parte da geometria, de 

forma a atender as expectativas de ensino da EJA no século XXI, as quais precisam 

necessariamente estar pautadas em elementos de inclusão social e agentes 

modificadores da realidade de adversidades vivenciadas por esses grupos sociais dentro 

e fora da escola. 

Tendo em vista situar nosso estudo dentro do contexto do ensino de matemática 

para jovens e adultos, empenhamo-nos pela procura de orientações, sugestões, 

indicações e encaminhamentos que pudessem elucidar parte de nossos questionamentos 



referentes ao ensino dos conteúdos matemáticos que poderiam ser trabalhados a partir 

da temática central do globo terrestre e dos mapas.  

A partir dos primeiros caminhos apontados, efetuamos um levantamento sobre 

as pesquisas realizadas na Educação de Jovens e Adultos com ênfase em Educação 

Matemática. Ficou constatado que na EJA, de modo em geral, há uma grande 

concentração de trabalhos sobre a alfabetização, correspondentes à primeira fase do 

processo de escolarização dos adultos. No campo da Educação Matemática voltada para 

jovens e adultos, as pesquisas se aglutinam em três temas:  

A temática sobre a formação de professores de matemática que atuam na EJA foi 

o primeiro rol de trabalhos selecionados. Aqui estão incluídos os estudos de Cardoso 

(2001), Silva (2002), Levy (2003) e Migliorança (2004). 

Acioly (1985), Lima (1985), Nehring (1999), Abreu (2000), Fonseca (2001), 

Ewbank (2002), Lopes (2003), Oliveira (2003), Franco (2004) e Santos (2004) são 

compreendidos no grupo dos trabalhos que focalizam a psicologia cognitiva dos 

adultos, como o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem das operações 

matemáticas fundamentais e os números em turmas de jovens e adultos com pouca ou 

nenhuma escolarização. 

Indicativos apontam para uma tendência em pesquisas que versam sobre a 

Educação de Jovens e Adultos por meio de uma abordagem etnomatemática. É o caso 

dos estudos realizados por Grando (1988), Knijnik (1995), Abreu (1998), Maciel 

(2002), Fantinato (2003) e Melo (2004). 

Outros estudos são encontrados em temáticas mais pulverizadas, como os de 

Monteiro (1992) e Oliveira (2004) que utilizam a modelagem matemática como 

alternativa de ensino na EJA, além de Souza (1988) e Cardoso (2002) que investigaram 

as contribuições do ensino de matemática no processo de alfabetização de jovens e 

adultos. 

Alguns trabalhos analisados não se encaixam nos temas que agrupamos ou 

ainda, contemplam mais de um deles. Entretanto, averiguamos que nenhum dos 

trabalhos acessados na área da Educação de Jovens e Adultos aborda o uso de mapas e 

do globo terrestre como fonte de geração de situações de aprendizagem de conteúdos 

matemáticos, nem discutem a perspectiva de um ensino com vistas à alfabetização 

funcional. 

Finalmente, frente à constatação da lacuna existente em trabalhos que priorizem 

uma educação de matemática funcional a jovens e adultos da EJA, procuramos atribuir 

ao ensino desta disciplina uma abordagem pautada nas orientações de documentos 



oficiais produzidos para orientar os objetivos e as finalidades da EJA no que diz 

respeito às mudanças educacionais requeridas pelas transformações globais por que 

passa a sociedade. Com isso, estarão sendo assegurados que a produção de 

conhecimento e a aprendizagem permanente devam caminhar em beneficio da aquisição 

de uma formação completa, voltada para que os educandos da EJA possam enfrentar e 

se adaptar ao novo cenário constituído por essas transformações socioeconômicas e 

culturais.  

 

A SIGNIFICÂNCIA DO ESTUDO 

 

As profundas mudanças ocorridas na sociedade contemporânea a partir do final 

do século XX eclodiram em forma de demandas sociais cada vez mais exigentes e 

atuantes na vida das pessoas, sendo essas demandas de natureza econômica, trabalhista, 

política, cultural, familiar, comunitária e até mesmo de lazer. 

Com as concepções educacionais não poderia ter sido diferente; também tiveram 

que acompanhar as transformações desencadeadas por uma revolução científica e 

tecnológica que provocou modificações nos valores sociais e culturais. As alterações 

ocorridas na área educacional são motivadas e respingam seus resultados mais 

diretamente pelos setores econômico, político e cultural. 

Nas dimensões de um mundo de economia globalizada e de revolução 

tecnológica, as formas de trabalho são alteradas, exigindo-se mão-de-obra qualificada e 

trabalhadores mais versáteis, autônomos, capacitados nos novos processos de produção 

e, com ampla capacidade de comunicação para buscar e relacionar informações 

variadas. O alto preço pago pelo avanço tecnológico foi a diminuição dos postos de 

trabalho e a elevação dos níveis de qualificação profissional, que resultaram numa 

corrida acirrada pelos empregos disponíveis. 

As exigências educativas impostas pela atual reorganização econômica mundial 

estão centradas no enfrentamento às novas formas de produção e organização do 

trabalho. Um bom exemplo é encontrado na Educação de Jovens e Adultos, uma vez 

que, os motivos que levam os jovens e adultos a freqüentarem, novamente ou pela 

primeira vez uma escola, estão associados às expectativas de conseguir ou melhorar de 

emprego, posição e condições de vida mais dignas e qualitativas.  



A participação dos sujeitos na dimensão política de uma sociedade complexa, 

com ideais democráticos que contemplam uma educação escolar básica, se dá pelo 

acesso a uma série de informações e pela reflexão sobre um conjunto de problemas que 

extrapolam suas vivências imediatistas do cotidiano. Para que esses sujeitos possam ser 

revestidos como cidadãos de valores e atitudes democráticas lhes são exigidos o 

domínio da cultura letrada. 

O domínio de conhecimentos sistematizados também é requisito para que as 

pessoas tenham acesso a muitos dos benefícios da sociedade contemporânea. Esses 

benefícios podem ser retratados nas necessidades de locomoção nas grandes cidades, ou 

de uma localidade para a outra; na procura em tirar um documento; na educação dos 

filhos cada vez mais expostos aos meios de comunicação e às velozes transformações 

do mundo ou, até mesmo, na busca de suporte para apoiá-los no seu percurso escolar. 

Todos os redimensionamentos nas esferas da sociedade ressaltam o grande repto 

pedagógico da escola quanto à educação. Entretanto, a Educação de Jovens e Adultos é 

tomada como alvo de nossos estudos por termos, entre outros motivos posteriormente 

aqui expostos, uma trajetória profissional estreitamente ligada a esta modalidade de 

ensino.  

A EJA é constituída em sua ampla maioria por sujeitos que já tiveram 

experiências desestimulantes na escola ou nunca puderam freqüentá-la. Fonseca (2002, 

p. 14) explicita claramente quem são esses jovens e adultos freqüentadores desta 

modalidade, quando os descreve como sendo: 

 

[...] 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. 

 

Torna-se desafiador o fato de garantir aos segmentos sociais que integram o 

público da EJA, que se encontram às margens dos setores sociocultural, econômico e 

educacional e do acesso à cultura letrada, a oportunidade de participação mais efetiva no 

mundo do trabalho, da política e da cultura. 

De acordo com a proposta curricular do 1º segmento (1ª a 4ª séries do Ensino 

Fundamental), co-editada pelo Ministério da Educação – MEC, a EJA tem dentre os 

seus objetivos gerais, “proporcionar aos seus educandos o domínio de instrumentos 



básicos da cultura letrada com o intuito de permitir-lhes uma melhor compreensão e 

atuação no mundo em que vivem.” (BRASIL, 1998, p. 47).  

As possibilidades de inclusão se dão, via ensino de matemática, quando os 

conhecimentos da disciplina são utilizados de maneira útil por estes educandos, 

ajudando-os a dar uma interpretação crítica às informações disponíveis na sociedade e, 

conseqüentemente, transportando-os da condição de excluídos para a de cidadãos que 

intervêm no seu meio social. 

Para Silva (2002, p. 60), a escola tem a responsabilidade social de impedir que 

seus alunos saiam despreparados para agirem como cidadãos conscientes em uma 

sociedade cada vez mais permeada pela ciência e tecnologia. Parte dessa 

conscientização dá-se pela habilitação na resolução de problemas do nosso contexto que 

possam ser formulados matematicamente.  

 

Nas sociedades modernas, uma boa parte da informação é veiculada em 
linguagem matemática. Vivemos em um mundo de taxas, percentuais, 
coeficientes multiplicativos, diagramas, gráficos e tabelas estatísticas. Para 
decodificar esse tipo de informação, precisa-se, principalmente, de 
instrumentação matemática. 

 

As expectativas dos alunos da EJA quanto à escola, deixam margem para as 

reflexões sobre qual o tipo de educação pode ser propiciada a estes alunos. E como o 

ensino de matemática pode vir a contribuir para o processo de re-inclusão e a 

permanência bem sucedida na escola desses educandos?  

As perspectivas de acesso e permanência na escola são pautas importantes nos 

princípios de um ensino de matemática segundo a perspectiva da Educação Matemática, 

pois quando nos referimos a Educação Matemática para jovens e adultos da EJA não 

podemos considerar apenas a sua faixa etária, e sim, prioritariamente, seu perfil 

socioeconômico e cultural. 

É fato notório que suas trajetórias de vida, dentro e fora dos ambientes escolares, 

são marcadas por dificuldades e negação dos direitos mais básicos de cidadania, como: 

o direito à saúde, à moradia, ao trabalho e, principalmente, o direito a escolas com 

educação de qualidade formal e política que lhes possam garantir a inclusão social. 

Entendemos que um dos possíveis caminhos para que o ensino de matemática 

possa contribuir para o crescimento de capacidades e competências que elevem os 

grupos sociais integrantes da EJA à condição de socialmente incluídos e, de um 



exercício da cidadania satisfatório, pode estar situado em uma visão ampliada de 

alfabetização que perpassa a aquisição de habilidades e conhecimentos matemáticos. 

O novo paradigma pedagógico que fundamenta as práticas de um processo de 

alfabetização comprometido com componentes sociais, políticos e éticos começou a ser 

desenvolvido a partir dos anos de 1960, orientado pelo pensamento do educador Paulo 

Freire (2006, p. 11), cujo princípio essencial é traduzido em sua máxima “a leitura do 

mundo precede a leitura da palavra”, ainda hoje tão atual e revolucionário, na qual o 

educador explica que essa leitura vai se tornando mais compreensiva e clara, na medida 

em que nos tornamos mais íntimos dos nossos mundos.  

Os produtos originados nas ponderações realizadas a partir das práticas 

educacionais com experiências de uma alfabetização conscientizadora apontam para o 

direcionamento de que esse processo requer certo grau de continuidade e sedimentação. 

Ou seja, para que um sujeito atinja um maior domínio dos instrumentos da cultura 

letrada será preciso entender a alfabetização como uma necessidade constante da vida 

diária, que vai gradativamente sendo complementada com o avanço da escolarização. 

A alfabetização é, dessa forma, compreendida como um processo contínuo, 

crescente e que se estende por todos os momentos da vida escolar, independente de 

ciclo, período, etapa ou segmento, não estando atrelada apenas às séries iniciais. A 

concepção ampliada de alfabetização, especificamente para a EJA, proporciona a 

confortável situação atemporal de que nunca é tarde para alfabetizar e tampouco ser 

alfabetizado.  

Outro indicador da compreensão estendida de alfabetização por toda a educação 

básica é o aumento da preocupação em relação à iniciação matemática. O 

desenvolvimento no número e no grau de complexidade das demandas sociais exige 

cada vez mais habilidades múltiplas, entre elas, habilidades matemáticas de cálculo, de 

ordenação, de quantificação, de orientação e de representações matemáticas freqüentes 

(tabelas, gráficos, escalas, etc.), sendo necessário, por conseguinte, incluí-las numa 

perspectiva de aprendizagem de alfabetização integral. Nessa concepção estão refletidas 

a diversificação, a ampliação de novas abordagens e das possibilidades do uso da 

leitura, da escrita e dos modos de como os sujeitos interagem na sociedade. 

Segundo Fonseca (2004), a importância e a freqüência com que as habilidades 

matemáticas vêm sendo consideradas como indicadores de uma alfabetização 

abrangente são devido ao alargamento, a diversificação e aumento da sofisticação das 

demandas de leitura e escrita que o sujeito deve desempenhar para ser considerado 

funcionalmente alfabetizado. A autora destaca ainda outro motivo para essa inclusão: 



 

[...] estaria também associada à ampliação das perspectivas de escolarização 
da população brasileira, que, ultrapassando o estágio da alfabetização num 
sentido mais estrito, passa a requerer que se estabeleçam (novos) critérios e 
parâmetros para a abordagem dos diversos conhecimentos no contexto 
escolar, mas que ecoem e contribuam para a compreensão e o enfretamento 
daquelas demandas. (FONSECA, 2004, p. 13). 

 

Em decorrência natural ao surgimento das novas demandas de leitura e escrita 

originadas pelo mundo moderno, as transformações sociais ocorridas na 

contemporaneidade influenciaram também as mudanças conceituais sobre 

analfabetismo. Em 1958, pelos critérios da UNESCO uma pessoa era considerada 

alfabetizada se fosse capaz de ler e escrever um simples enunciado relacionado à sua 

vida cotidiana. Vinte anos depois, a mesma organização sugeriu a adoção dos conceitos 

de analfabetismo e alfabetismo funcional. 

No Brasil, o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional – INAF realiza um 

trabalho que consiste no levantamento periódico de dados sobre as habilidades de 

leitura, escrita e matemática da população brasileira, e interpreta o sujeito 

funcionalmente alfabetizado como “[...] a pessoa capaz de utilizar a leitura e a escrita 

para fazer frente às demandas de seu contexto social e usar essas habilidades para 

continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida” (INAF, 2001, p. 3). 

É notável que alguns dos parâmetros utilizados para considerar um indivíduo 

funcionalmente alfabetizado estão, primordialmente, voltados para as rotinas diárias e 

os locais de trabalho. Hoje, ambos os contextos encontram-se remodelados, sendo 

necessário e urgente redimensionar, também, o papel da educação, mais 

especificamente da Educação Matemática na EJA, com o intuito de dotá-la de 

significado para que os seus aprendizes possam percebê-la como uma ferramenta a mais 

de ampliação de suas leituras que fazem sobre o mundo.  

A partir do momento que o alfabetismo não é mais concebido como uma prática 

unicamente vinculada à decodificação de códigos alfabéticos e, passa a ser visualizado 

sob o ângulo da perspectiva funcional, são abertos extensos espaços para as habilidades 

matemáticas serem alocadas no domínio da alfabetização funcional. 

As habilidades indispensáveis para que um sujeito possa ser considerado 

funcionalmente alfabetizado em matemática foram divulgadas pelo advento do 2º 

Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, no qual a questão recebeu o seguinte 

entendimento: “Capacidade de mobilização de conhecimentos associados à 



quantificação, à ordenação, à orientação, e suas relações, operações e representações, na 

realização de tarefas ou na resolução de situações-problema.” (INAF, 2002, p. 06).  

Entre as habilidades matemáticas elencadas pelo INAF como condição de 

alfabetização funcional matemática, a capacidade de orientação e suas relações são 

alçadas neste trabalho, por oferecerem os pressupostos norteadores de muitas de nossas 

indagações e reflexões sobre o que seja estar satisfatoriamente alfabetizado e, por nos 

proporcionarem o entendimento de que podem ser um dos instrumentos que os 

educandos da EJA utilizem na otimização de seus desempenhos nos meios sociais. 

Abordamos a capacidade de orientação e suas relações no sentido do 

desenvolvimento de habilidades do tipo espaço-visual, as quais segundo Coelho (2004) 

são de grande importância para o pleno desenvolvimento de todas as capacidades 

humanas, inclusive na leitura de textos esquemáticos ou numéricos. 

 

A habilidade de ler, compreender e interpretar representações gráficas está 
ligada ao desenvolvimento de um dos tipos básicos da inteligência humana, 
que também corresponde a um dos tipos básicos de comunicação: a 
habilidade espacial. (COELHO, 2004, p. 174) 

 

A autora ainda reforça que um sujeito que possuí instrução suficiente para 

exercer sua habilidade espaço-visual está capacitado para “ler, compreender e 

interpretar mapas, globos terrestres, plantas, croquis e outros tipos de representação 

gráfica” (COELHO, 2004, p. 175). 

Fonseca (2002) nos alerta ainda que o verdadeiro papel do ensino de Matemática 

deve ser o de formar leitores num processo contínuo de alfabetização e letramento3 que 

se estende por todo o Ensino Fundamental, pois os alunos da EJA são providos de 

experiência profissional, social, pessoal e escolar que lhes respaldam de informações e 

estratégias, construídas e/ou adquiridas nas leituras que eles vêm fazendo do mundo e 

de sua intervenção nele, e que por isso devem ser integradas à Educação Matemática 

que nos dispomos a desenvolver. 

O domínio de habilidades do tipo espaço-visual, tais como a leitura e a utilização 

efetiva de mapas e de plantas em situações cotidianas na vida das pessoas são 

importantes. A falta de familiaridade com esses tipos de textos mascara sua praticidade 

e impede que os sujeitos desenvolvam atividades, - como as de compreender notícias 

                                                 
3 O significado do termo é detalhado no capítulo I 



veiculadas nos meios de comunicação que fazem uso de informações gráficas - as quais 

poderão lhes proporcionar uma melhor inserção no mundo moderno. 

Nos documentos oficiais utilizados como parâmetros para a composição de 

propostas curriculares de Ensino Fundamental, já estão reconhecidos, em momentos 

distintos, os valores das habilidades que envolvem a percepção espacial dentro de um a 

perspectiva de interdisciplinaridade. 

Saber utilizar fontes diversas de informações com a finalidade de construir e 

adquirir conhecimento é um dos objetivos do ensino fundamental mencionado nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s de Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries. 

Nesse ponto está centrado o respaldo para a diversidade dos tipos de textos que 

podem ser praticados nas salas de aula, buscando aproximar a linguagem escolar com 

outros tipos de linguagens utilizadas para expressar diferentes aspectos da sociedade 

contemporânea. 

Na síntese dos princípios norteadores dos PCN’s de 5ª a 8ª séries do Ensino 

Fundamental para a área de Matemática, são ressaltadas questões sobre como a escola 

precisa adequar seu trabalho a crescente presença dessa área do conhecimento em 

diversos campos da atividade humana, estabelecendo conexões entre a Matemática e 

outras áreas, a fim de obter um ensino mais significativo. (BRASIL, 1998). 

As vinculações que precisam ser estabelecidas entre o ensino de Matemática e 

outras áreas do conhecimento perpassam por dois pontos considerados básicos nos 

PCN’s e fundamentais para o nosso trabalho. 

O primeiro consiste em relacionar as observações do mundo real com 

representações de diferentes naturezas gráficas e numéricas e, o segundo refere-se às 

relações entre essas representações com princípios matemáticos. Daí, pensarmos num 

ensino de matemática para a EJA que permita a compreensão de seus significados além 

dos limites usualmente considerados como matemáticos, tendo em vista a relevância 

social dos conteúdos e sua contribuição para a formação intelectual desse público. 

As propostas curriculares lançadas pelo Ministério da Educação para o ensino de 

Matemática no segundo segmento da EJA (equivalentes de 5ª a 8ª séries do Ensino 

Fundamental) sugerem que os conhecimentos sobre espaço e forma sejam 

contextualizados a partir de leituras de guias, plantas e mapas, sendo também ressaltada 

a importância de que os alunos percebam a analogia entre coordenadas cartesianas e 

coordenadas geográficas. 

Embora não se encontre textualmente relatado nas propostas oficiais o uso do 

globo terrestre como um expediente que facilite a identificação de relações entre a 



Matemática e a Geografia, aqui, entendemos ser este um dos recursos didáticos que 

podem ser utilizados no propósito de tratar conteúdos tanto da geometria como de 

outras divisões da Matemática, segundo uma abordagem de construção de 

conhecimentos por meio de atividades que se utilizam da manipulação deste material, 

uma vez que seu formato tridimensional lhe confere a qualidade de ser a representação 

que mais se aproxima da real forma da Terra. 

A partir do exercício dessas habilidades, consideramos que o aprendizado para 

alguns conteúdos matemáticos, principalmente os de Geometria podem ser tratados de 

forma mais expressiva, contextualizada e interdisciplinar, conferindo-lhes um caráter 

menos árido e, talvez mais interessante de ser ensinado por professores e aprendido por 

alunos, já que é ocorrência pública que a Geometria é colocada dentro do ensino de 

matemática em um plano inferior ao da Aritmética e da Álgebra.  

Nos livros didáticos a Geometria aparece nos últimos capítulos, e seu ensino é 

considerado irrelevante por professores de Matemática no momento da seleção de quais 

conteúdos deverão ser ministrados para os alunos da EJA. (BRASIL, 2002a) 

Pavanello (1989), a respeito dessa posição secundária ocupada pela Geometria 

dentro do ensino de Matemática relata que os livros didáticos da área ao abordarem os 

conteúdos geométricos apenas no final da edição reforçam ainda mais o hábito que 

muitos professores praticam de programar para o fim do ano letivo os conteúdos de 

Geometria, o que geralmente, prejudica seu aprendizado pela falta de tempo hábil.  

Na mesma linha de raciocínio, Dante (1985) e Lorenzato (1995) também se 

pronunciam. Seus posicionamentos, respectivamente, discorrem sobre a elevada 

importância dispensada pelos livros didáticos à Álgebra e à Aritmética, em detrimento à 

Geometria e, sobre a ausência de propostas metodológicas de ensino adequadas para 

promover no educando o desenvolvimento de habilidades e competências decorrentes 

do aprendizado da Geometria. Lorenzato ainda reforça que as metodologias empregadas 

acabam privilegiando a prática do ‘é assim que se faz’ a ‘fazer com as próprias mãos’.  

Uma consulta realizada em 2001 junto às secretarias estaduais e municipais de 

educação responsáveis pela promoção da EJA, a Coordenação de Educação de Jovens e 

Adultos – COEJA da Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação – 

SEF/MEC indagou para os professores de matemática da amostra pesquisada “quais 

conteúdos matemáticos priorizam em seu trabalho e quais julgam importantes; e qual o 

grau de relevância desses conteúdos para o ensino de jovens e adultos” (BRASIL, 

2002a, p. 71).  



As respostas foram dadas mediante uma listagem de conteúdos baseada nos 

PCN’s de Matemática para os 3º e 4º ciclos (5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental). A 

análise de resultados levanta, entre outros diagnósticos, que há disparidades entre o que 

é considerado importante pelos professores e o que efetivamente eles ensinam na sala de 

aula e, apontam para o predomínio de metodologias que privilegiam o estudo de 

algoritmos.  

No caso dos conteúdos de geometria e medidas, o quadro é ainda mais 

inquietante, já que foram listados no rol dos conteúdos com menor relevância. 

Especialmente no 3º ciclo (5ª e 6ª séries do Ensino Fundamental), apenas 5% dos 

professores indicaram que ministravam os conteúdos de área e perímetro. A 

identificação de diferentes planificações dos poliedros; transformações no plano e a 

construção da noção de ângulo como mudança de direção foram apontados como 

conteúdos pouco relevantes. Demais tópicos de Geometria não foram citados. 

(BRASIL, 2002a) 

Diante do exposto, as chances de que os alunos da EJA tenham aulas com 

conteúdos pertencentes ao bloco de espaço e formas prescritas pelos PCN’s são bastante 

reduzidas, acarretando uma série de conseqüências relacionadas à falta desses 

conhecimentos, entre elas a deficiência no desenvolvimento das habilidades 

relacionadas à percepção espaço-visual. 

Os conteúdos relacionados às representações gráficas estão situados numa linha 

tênue entre a Geografia e a Matemática. Pertencer a duas áreas distintas de 

conhecimento poderia ser um ponto duplamente favorável para ser explorado em textos 

que se utilizem desse tipo de linguagem (como os mapas e o globo), uma vez que 

permitiria práticas pedagógicas interdisciplinares. Entretanto, a duplicidade da natureza 

dos conteúdos provocou uma extensa lacuna, uma espécie de ”terra sem lei”, onde 

ninguém quer assumir os encargos de trabalhar conteúdos relacionados às 

representações gráficas e à Geometria. 

De um lado, temos os professores de matemática que confessam em seu discurso 

ser ‘pouco relevantes assuntos como ângulos e mudança de direção’. (BRASIL, 2002a, 

p. 72). Em contrapartida, há necessidades evidentes dos professores de geografia em 

obterem a apropriação de noções matemáticas, como razão e proporção, representação 

espacial e concepção de escala, para dominarem com propriedade as atividades nas 

aulas de cartografia. Coelho (2004) reforça o entendimento de que as noções 

provenientes das inter-relações entre a Geografia e a Matemática são intrínsecas, ao 



mesmo passo que seu reconhecimento e compreensão, geralmente, são feitos de forma 

precária pelos professores de geografia.  

Almeida (2001, p. 10-11) também pontua sobre o desentendimento que a 

dualidade dos conteúdos provoca.  

 

Por exemplo, pede-se para o aluno calcular distâncias com a finalidade de 
verificar se ele sabe escala. Neste caso, os erros podem decorrer de 
dificuldades em calcular e não do domínio da noção de escala. Há, portanto, 
confusão entre as tarefas propostas e os conceitos a serem aprendidos. 

 

Os parâmetros conceituais do INAF (2001) consideram que uma pessoa 

funcionalmente alfabetizada está apta ao enfrentamento das demandas de seu contexto 

social. Tais demandas transcorrem pelos campos de ampliação das habilidades de leitura 

e escrita, hoje sensivelmente mais elaboradas, nas quais estão passíveis a inclusão das 

habilidades de leitura, compreensão e interpretação de elementos matemáticos contidos 

em representações gráficas, materializados nesse estudo pelo uso de mapas e do globo 

terrestre em atividades para o ensino de geometria na Educação de Jovens e Adultos.  

Ao enfatizarmos o ensino de conteúdos matemáticos que se encontram 

indissociáveis das representações gráficas, estamos contribuindo para uma leitura e 

compreensão do mundo que não poderia ser realizada sem o domínio de habilidade 

espaço-visual, que envolvam tanto conhecimentos geográficos quanto matemáticos.  

Em conseqüência do exposto, é correto afirmar o quão é importante o uso de 

mapas e do globo terrestre em atividades de ensino de geometria, dentro de uma 

perspectiva de ensino por atividades para a EJA, por considerarmos que sua 

manipulação e uso possam colaborar para a ampliação da capacidade de orientação dos 

educandos dessa modalidade de ensino, estimulando-os no desenvolvimento da 

habilidade espaço-visual, por meio da leitura, compreensão, interpretação de textos 

esquemáticos, numéricos e gráficos encontrados nestes materiais, desencadeando 

processos de alfabetização funcional matemática e, conseqüentemente, de melhor 

compreensão e inserção no mundo em que vivemos.  

 

QUESTÃO NORTEADORA 

 



A possibilidade de proporcionar uma melhor leitura e compreensão do mundo 

pela Educação Matemática nos induz a questionar sobre a concepção de alfabetismo 

funcional e, o modo de como fazer do ensino de matemática uma prática pedagógica 

que colabore efetivamente para a capacitação dos jovens e adultos da EJA frente às 

necessidades crescentes do mundo moderno. Mais designadamente, indagamos se: 

Quais contribuições, as atividades e metodologias desenvolvidas para o ensino de 

Geometria que utilizam a exploração de mapas e do globo terrestre podem proporcionar 

para a aquisição ou o aprimoramento de habilidades relacionadas à capacidade de 

orientação, e conseqüentemente, faça parte do processo de alfabetização funcional em 

matemática dos alunos da EJA? 

 

OBJETIVO GERAL 

 

As ponderações de nossa pergunta norteadora se estendem até ao objetivo geral 

do nosso trabalho, o qual consiste em: 

Investigar o desenvolvimento de uma seqüência de atividades e de metodologias 

elaboradas para o ensino de matemática, com ênfase nas suas contribuições para o 

processo de aquisição ou aprimoramento de habilidades espaço-visual pertencentes à 

capacidade de orientação e, conseqüentemente para uma parcela do processo de 

alfabetização funcional em matemática de jovens e adultos da EJA.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os caminhos trilhados para se chegar à resposta de nossa questão seguirão os 

direcionamentos apontados pelos seguintes objetivos específicos explicitados, a saber: 

1. Elaborar um conjunto de atividades voltadas para o ensino de matemática que 

utilizam a manipulação de mapas e do globo terrestre; 

2. Intervir didaticamente com a seqüência de atividades elaboradas em uma 

turma de terceira etapa da educação de jovens e adultos numa escola pertencente 

à esfera do município de Natal; 

3. Associar às atividades matemáticas métodos de ensino e situações de 

aprendizagem que promovam o desenvolvimento de habilidades do tipo espaço-



visual, assim como procedimentos e atitudes relacionados à capacidade de 

orientação;  

4. Analisar as informações construídas em sala de aula a partir da intervenção 

didática; 

5. Verificar as potencialidades e os limites das atividades aplicadas; 

6. Apontar caminhos que visem contribuir para o processo de alfabetização 

funcional matemática de alunos da EJA 

Nossa experiência profissional, apoiada e motivada pela constante busca por 

sustentações teóricas que pudessem clarificar e apontar caminhos possíveis para a 

melhoria de nossa prática pedagógica, em conjunto, formaram a mola impulsora que 

compuseram as páginas de apresentação desta dissertação.  

Nestas folhas, foram depositadas as indagações suscitadas, os objetivos 

almejados, os ensejos da procura por outras perspectivas de ensino e as aspirações em 

compartilhar nas páginas seguintes nossas reflexões que nos acompanharam no decorrer 

de toda a elaboração do trabalho dissertativo. Para tanto, estruturamo-lo em quatro 

capítulos, sendo os dois primeiros reservados às discussões de natureza mais teórica e, 

os dois subseqüentes de cunho empírico, nos quais descrevemos e analisamos a 

experiência construída junto aos jovens e adultos da EJA. 

O primeiro capítulo é integralmente dedicado a uma suscita caracterização 

histórica da evolução da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, como também dos 

processos e das concepções de alfabetização que sempre a permearam desde o período 

Colonial até os dias atuais. 

No segundo capítulo, a discussão é voltada para um esforço em caracterizar as 

habilidades consideradas importantes em um indivíduo para que ele possa ser 

considerado satisfatoriamente alfabetizado funcionalmente, as conseqüências relativas à 

ausência ou inaptidão dessas habilidades, principalmente as referentes às habilidades 

matemáticas, como especificamente é o caso da capacidade de orientação. Aqui, 

apresentamos nossa proposta de ensino de matemática que visa sugerir alternativas para 

a superação do analfabetismo funcional matemático na Educação de Jovens e Adultos. 

“A experiência com os alunos da Educação de Jovens e Adultos: Aprendendo 

com quem tem muito a ensinar” intitula o terceiro capítulo deste trabalho e, traz a 

descrição de como aconteceu todo o processo de aproximação com o espaço que 

ambientou essa experiência, as tentativas frustradas, e a intervenção didática que foi 



compartilhada com uma turma da EJA em uma escola pública do município do 

Natal/RN. 

O quarto capítulo comporta os relatos das atividades mais representativas da 

seqüência desenvolvida na sala de aula, acompanhados das falas e manifestações dos 

alunos que vivenciaram conosco a experiência. Todas essas informações e suas 

contribuições foram analisadas à luz de nossos principais aportes teóricos e 

posteriormente, nortearam as considerações e os encaminhamentos finais que nos 

deparamos.  

Finalmente, incluímos nos apêndices a seqüência completa das atividades 

propostas e o questionário utilizado para traçar o perfil socioeconômico e cultural dos 

participantes da pesquisa. Anexamos ainda ilustrações com imagens significativas para 

auxiliar na compreensão dos resultados a que chegamos.  
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Cenários da alfabetização e da Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a 
chave para o século XXI; é tanto conseqüência do 
exercício da cidadania como condição para uma plena 
participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso 
argumento em favor do desenvolvimento ecológico 
sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre 
os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico, 
além de um requisito fundamental para a construção de 
um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à 
cultura de paz baseada na justiça.” 

 
 

DECLARAÇÃO DE HAMBURGO, 1997.  

Alguns traços definidores da EJA 

 

A história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil é sinalizada por 

elementos característicos de intervenções passageiras, campanhas emergenciais, 

improvisações, e de apelos à disposição de dirigentes públicos e da sociedade civil 

organizada. 



Seus caminhos nem sempre convergiram em busca da melhoria das condições 

sociais para as pessoas a quem se destinava. Atendeu a causas sociais, ideológicas, 

econômicas e culturalmente variadas. Muitas vezes, enveredou para o uso político, 

quando, por exemplo, foi usada para fins eleitoreiros, fato este bem simbolizado pela 

necessidade de ampliar os colégios eleitorais por meio da alfabetização dos analfabetos. 

A “fabricação” de eleitores restritamente alfabetizados tornou-se uma prática utilizada 

para garantir a manutenção dos privilégios das classes detentoras do poder político, 

econômico e social vigentes desde os meados da década de 1940. 

Entretanto, no país, a EJA não se constituiu apenas por imprevisões, 

descompromissos públicos e irregularidades. Existe uma constante que acompanha toda 

sua trajetória: A relação estabelecida entre a escola e os jovens e adultos sempre foi 

muito vulnerável durante toda a História. Essa invariável histórica deveria ser 

merecedora de destaque nas políticas públicas e pesquisas, pois como Arroyo (2005, p. 

33) observa criticamente “por décadas esses jovens e adultos são os mesmos, pobres, 

oprimidos, excluídos, vulneráveis, negros, das periferias e dos campos. Os coletivos 

sociais e culturais a que pertencem são os mesmos”. 

Talvez o autor não tenha atentado para o fato de que não são décadas, e sim 

séculos que as constantes adversas submetem sempre as mesmas coletividades sociais, 

raciais, culturais com que a EJA vem trabalhando, desde os tempos remotos do Brasil 

Colônia. 

Os traços definidores da EJA por serem pouco nítidos nas áreas de pesquisa, de 

políticas públicas educacionais, diretrizes curriculares, formação de professores e 

intervenções pedagógicas abriram espaços para indefinições que permearam todo o seu 

caminho com variadas propostas de ensino baseadas em soluções conjunturais e 

experimentações descontínuas. 

Por outro lado, Arroyo (2005) nos alerta de que a EJA por ser ainda esse campo 

aberto pode ser vista sob o ângulo de um espaço rico em diversidades de sujeitos e 

intervenções que refletem a pluralidade de instituições sociais, de compromissos e 

motivações tanto políticas quanto pedagógicas. 

Por se constituir como um espaço desburocratizado e passível de intervenções de 

diversos agentes sociais, a Educação de Jovens e Adultos constantemente aparece 

vinculada a projetos sociais que almejam a inclusão da população como cidadãos de 

direito, conferindo-lhes um traço politizado. Daí a participação de movimentos sociais, 

revolucionários, democráticos ou progressistas em programas de educação para o povo 

e na erradicação do analfabetismo.  



O caráter acessível e diverso da EJA permitiu a entrada de movimentos 

pedagógicos progressistas mais facilmente do que no sistema escolar fechado, bem 

como as inovações didáticas e curriculares, de ensino e aprendizagem. “Entretanto, 

pouca abertura houve a inovações nas concepções educativas, nas matrizes formadoras 

do ser humano” (ARROYO, 2005, p. 31). 

Nos dias atuais, a educação de jovens e adultos se configura pela ampliação de 

seu espaço, com a agregação de práticas educativas desenvolvidas nas escolas e em 

outros ambientes sociais que educam, principalmente com os movimentos sociais, com 

o trabalho, as igrejas, os sindicatos, e as práticas cotidianas. Assim sendo, o seu 

desenvolvimento legitima-se “por meio de ordenações jurídicas, de acordos firmados e 

aprovados pelas instâncias de representação que conformam as normas de ordem social” 

(PAIVA, 2004, p. 29). 

As conseqüências do estilo amadorista e desprofissionalizado que foi empregado 

na EJA durante todo o seu percurso no país, são refletidas até na atualidade, pois 

comprometeram sua reconstituição histórica, pelo fato de que sua trajetória sempre 

esteve ligada às ações não-governamentais, descentralizadas e desarticuladas entre si, 

dificultando a busca por registros oficiais. 

A seguir, estão destacados os principais e mais relevantes fatos históricos que 

constituíram e marcaram cada uma das fases que compõem os cenários representados 

pela Educação de Jovens e Adultos no país, conjuntamente com a evolução das 

concepções de alfabetização que sempre a acompanharam, e que acabaram tornando-se 

sinônimo de educação de adultos por um longo período no Brasil. 

 

 

 

 

 

Da colônia às campanhas contra o analfabetismo: em busca de uma identidade 

para a EJA 

 

A denominação “educação de jovens e adultos” é recente no país. Os primeiros 

movimentos relacionados à educação da população não-infantil foram dados ainda no 

Brasil Colônia (século XVI) pelas Missões Jesuítas e outros religiosos que 

desenvolveram ações missionárias muito mais religiosas do que educativas com adultos 



e índios, visto que eles também precisavam ser iniciados nas ‘cousas da nossa santa fé’ 

(BRASIL, 2002a, p. 12) 

No período imperial, que abrange a Independência do Brasil (1822) até a 

Proclamação da República (1889), apesar dos direitos relacionados às concepções de 

cidadania ainda serem restritos às elites econômicas, alguns avanços educacionais foram 

verificados. Algumas reformas apontavam para a necessidade de haver classes noturnas 

de ‘ensino elementar de adultos analfabetos’. 

A promulgação da Constituição Brasileira de 1824, sob forte influência 

européia, formalizou a garantia de uma “instrução primária e gratuita para todos os 

cidadãos” (BRASIL, 2002a, p. 13) que se disseminou e se aperfeiçoou por sucessivas 

constituições, permanecendo até os dias atuais. 

Em 1876, as primeiras referências mais concretas sobre o ensino noturno para 

adultos foram divulgadas pelo Ministro do Império José Bento da Cunha Figueiredo, 

que apresentou um relatório informando o quantitativo de 200 mil alunos que 

freqüentavam a escola nesse período, evidenciando sua expansão na época. 

A partir da segunda década do século XX, grandes reformas educacionais 

ocorreram em quase todos os estado brasileiros impulsionadas, principalmente, pelo 

crescimento da indústria nacional. Entre os avanços, destaca-se o Decreto n.° 6.782/A, 

de 13 de janeiro de 1925, conhecido como Lei Rocha Vaz ou Reforma João Alves, que 

estabeleceu a criação de escolas noturnas para adultos. (BRASIL, 2002a).  

O processo de industrialização acelerou a concentração populacional em centros 

urbanos, além de despertar a necessidade de formação de mão-de-obra especializada e 

intensificar a atuação de movimentos operários que valorizavam a educação em seus 

pleitos e reivindicações. 

Pressionados pelos surtos de urbanização, organizações oficiais e movimentos 

civis empenharam-se na luta contra o analfabetismo, considerado “mal nacional” e 

“uma chaga social” responsável pelo entrave do progresso do país. Na visão 

preconceituosa da época “o analfabetismo é visto como causa e não como efeito do 

escasso desenvolvimento brasileiro, privando o país de participar das ‘nações de 

cultura’”. (CUNHA, 1999, p. 9, grifo do autor). 

Nos anos 30, a educação básica de adultos começou a definir sua identidade com 

o início da consolidação de um sistema público de educação elementar no país, por 

meio da Constituição de 1934, que instituiu nacionalmente a obrigatoriedade e a 

gratuidade do ensino primário para todos.  



Um dos resultados da expansão da educação elementar foi a firmação da educação 

de jovens e adultos como uma questão de política nacional, a qual passou a ser 

articulada pelo governo federal por força de diretrizes educacionais nacionais, que 

determinavam as responsabilidades de Estados e Municípios. (BRASIL, 2002a). 

O movimento de integração entre as três esferas governamentais, juntamente 

com a colaboração de organizações da sociedade civil, deu origem às campanhas 

nacionais, verdadeiras cruzadas pátrias destinadas a expandir o ensino elementar de 

adultos e erradicar o analfabetismo, que era entendido como causa e não efeito da 

situação econômica, social e cultural do país. 

Apesar de emergirem de um panorama preconceituoso em relação ao adulto 

analfabeto, as campanhas alcançaram alguns resultados positivos como a criação dos 

cursos para adultos em várias cidades brasileiras e uma redução discreta dos índices de 

analfabetismo.  

 

Mesmo partindo de um conceito extremamente limitado de analfabeto e 
trabalhando com um conceito restrito de analfabetismo/alfabetização, as 
campanhas significaram um movimento positivo do Estado e da sociedade 
brasileira, no atendimento às necessidades educacionais da população 
adolescente, jovem e adulta mais pobre. (FÁVERO, 2004, p. 17) 

 

As campanhas ganharam força a partir da década de 1940, e os contornos da 

identidade da educação de adultos foram se delineando com características de campanha 

nacional de massa até o início dos anos 60, conforme mostra o quadro–síntese das 

principais ações desenvolvidas pelo governo durante esses 20 anos e os detalhamentos a 

seguir: 

 

 

 

 

ANO PROGRAMA OFICIAL 
IMPLANTADO 

 
PRINCIPAL OBJETIVO 

1942 Fundo de Ensino Primário Ampliar a educação primária, de modo a incluir o 
ensino supletivo para adolescentes e adultos.  

1947 Serviço de Educação de 
Adultos (SEA) 

Orientar e coordenar os planos anuais do ensino 
superior para adolescentes e adultos analfabetos. 

1947 
Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos 
(CEAA) 

Combater o analfabetismo. 



1952 Campanha Nacional de 
Educação Rural (CNER) 

Desenvolver o "espírito comunitário" a fim de que 
todos fossem responsáveis em resolver os problemas 
coletivos do homem campestre.  

1958 Campanha de Erradicação 
do Analfabetismo (CNEA) 

Procurar soluções alternativas para o combate ao 
analfabetismo por rejeitar a idéia de que a educação 
fosse capaz de acelerar o desenvolvimento 
econômico do país, princípio defendido por todas as 
campanhas anteriores. 

1962 
Programa de Mobilização 

Nacional contra o 
Analfabetismo (MNCA) 

Reagrupar todos os serviços das campanhas federais 
já lançadas até aquela data e que se encontravam em 
pleno processo de estagnação. 

1963 Programa de Emergência Ampliar e melhorar o ensino primário, assim como a 
educação popular adulta. 

Quadro 01: Síntese das campanhas desenvolvidas na EJA entre as décadas de 1940 a 1960 
Fonte: Adaptado da Proposta Curricular para a Educação de Adultos – Segundo Segmento de Ensino 

Fundamental (5ª a 8ª série). V l. MEC/SEF Brasília 2002. 
 

De 1940 a 1960: o combate ao analfabetismo  

 

A configuração do cenário político, econômico e social do ano de 1945 foi 

influenciada por dois marcos históricos que refletiram diretamente no aumento da 

importância que a educação de adultos passou a ter entre as metas da educação 

elementar comum. 

Com o término da ditadura de Getúlio Vargas, o país passou a vivenciar uma 

ebulição política por conta do processo de redemocratização, fazendo-se necessário e 

urgente a ampliação das bases eleitorais de sustentabilidade do governo, o que só seria 

possível mediante a alfabetização da população, uma vez que aos analfabetos era 

negado o direito ao voto. 

Outro fato ocorrido foi o fim da Segunda Guerra Mundial, que possibilitou a 

ONU (Organização das Nações Unidas) alertar ao mundo sobre a necessidade de 

integrar a humanidade em busca de paz e democracia. Nesse momento, se acreditava 

que no Brasil a integração das massas populacionais de imigração recentes, bem como o 

incremento da produção seriam viáveis por meio do aumento da alfabetização da 

população adulta.  

Apesar de o analfabetismo ser assunto de discussões educacionais no país desde 

a Colônia e o Império, somente a partir do início do século XX, mas especificamente na 

década de 1940, passou a ser considerado como um problema nacional, após a 

divulgação dos dados de uma pesquisa censitária, os quais revelaram que cerca de 55% 

da população do país com 18 anos ou mais era constituída por analfabetos. 



O alarmante índice divulgado pelo censo de 1940 levou o Estado a lançar 

nacionalmente em 1947 a primeira Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos 

(CEAA), sob a direção do professor Lourenço Filho. A ação objetivava numa primeira 

etapa de três meses uma atuação extensiva de alfabetização, seguida da implantação do 

curso primário em duas fases de sete meses cada uma. A última etapa denominada 

“ação em profundidade” era constituída pela capacitação profissional e 

desenvolvimento comunitário. 

Na prática, todas essas etapas resumiram-se à alfabetização, muito embora em 

suas propostas estivesse previsto uma ação educacional vasta, contemplando “a 

aprendizagem da leitura e da escrita, as operações elementares de cálculo, as noções 

básicas de cidadania, higiene e saúde, geografia e história pátria, puericultura e 

economia doméstica para mulheres.” (FÁVERO, 2004, p. 14). 

A Campanha de Educação de Adultos estava fincada financeiramente e 

ideologicamente na proposta de educação da UNESCO4, a qual previa para os 

adolescentes e adultos que não haviam freqüentado a escola na idade considerada 

propícia, o conteúdo do ensino intensificado na América Latina. Tinha ainda como 

proposição, a criação de centros comunitários que visassem o favorecimento da vida 

social dos pequenos centros, pelo maior contato com a cultura, por intermédio do rádio, 

do cinema e de coleções de livros e de jornais. 

Por ter forte apelo político, os críticos em relação à CEEA rotulavam-na como 

“fábrica de eleitores”. No campo técnico-pedagógico, seus atos eram tidos como 

simples medidas assistencialistas de caráter compensatório, com métodos inadequados e 

conteúdos superficiais para a alfabetização da população adulta. Entretanto, durante o 

próprio período de atuação da campanha, significativas mudanças educacionais foram 

impetradas e seus reflexos foram sentidos na reformulação da visão sobre o 

analfabetismo e na firmação de uma nova pedagogia de alfabetização de adultos, 

centralizada nos estudos do educador Paulo Freire. 

Concomitantemente ao espaço aberto para rediscussão sobre o problema do 

analfabetismo e da educação de adultos no Brasil, no qual preconceitos acerca da 

inaptidão dos adultos analfabetos de produzir, raciocinar e resolver problemas foram 

sendo superados, teorias mais avançadas da Psicologia5, iam desmentindo antigos 

                                                 
4 Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.  
5 Especialmente nos estudos de psicologia experimental desenvolvidos nos Estados Unidos da América 
durante as décadas de 1920 e 1930. No Brasil, já em 1945 foram utilizados como fonte de argumentação 
num artigo produzido por Lourenço Filho.  



postulados que comparavam a capacidade de aprendizagem dos adultos como sendo 

menor do que as das crianças. 

O aumento da credibilidade na capacidade de aprendizagem dos adultos 

juntamente com a propagação de uma metodologia de ensino de leitura para adultos, 

denominado de Laubach incentivou o Ministério da Educação, movido pela Campanha 

de Educação de Adultos, a tomar a inédita decisão de produzir material didático 

específico para o ensino da leitura e da escrita de adultos. 

Na década de 50, apesar do clima de entusiasmo já ter diminuído em relação às 

campanhas educativas nacionais, ainda foram lançadas ações voltadas principalmente à 

atuações comunitárias na zona rural. Sem a mesma repercussão das anteriores, essas 

campanhas não resistiram nem ao final da década, mas deixaram implantada uma rede 

de ensino supletivo assumida posteriormente por estados e municípios.  

Com a instituição da Lei n.º 4.024/61, no início dos anos 60, ficou estabelecido que 

mediante a prestação de exames de madureza realizados em estabelecimentos oficiais de 

ensino e em escolas privadas autorizadas pelos conselhos e secretarias, os maiores de 16 

anos estavam aptos a receber o certificado de conclusão do curso ginasial (o que seria 

hoje o Ensino Fundamental), ao mesmo passo que os maiores de 19 anos poderiam 

obter o certificado de conclusão do curso colegial (correspondente á atual conclusão do 

Ensino Médio).  

Em março de 1963, chega ao fim a era das campanhas emergenciais iniciada em 

1942, pois todas elas fracassaram em seus objetivos. Os motivos para os sucessivos 

infortúnios dessas expedições foram das mais variadas ordens, entre eles estavam a 

escassez de recursos, a desqualificação dos professores, as propostas de ensino 

desvinculadas da realidade do público atendido, incluindo também o uso de materiais 

didáticos e pedagógicos inadequados. 

 

 

1960: o despertar para uma alfabetização conscientizadora. 

 

Sob o período mais forte de desenvolvimentismo brasileiro6, aliado aos 

resquícios das discussões, iniciadas na segunda metade da década de 1950, referentes à 

                                                 
6 Após o término da ditadura da Era Vargas, o Brasil vivenciou durante o governo de Kubitschek um 
período de efervescência política, econômica e cultural denominado de “nacionalismo 



elaboração da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, promulgada em 

1961, os anos de 1960 despontam com novas funções para a educação brasileira. 

Objetivando reestruturar todo o sistema municipal de ensino, regularizar a 

matrícula das crianças de 7 a 10 anos, criar classes de emergência para os adolescentes 

que não tiveram acesso ou se evadiram prematuramente da escola e, organizar classes 

de alfabetização para jovens e adultos analfabetos, o então Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP) implantou experiências-pilotos de curta duração em alguns 

municípios das regiões brasileiras, como Leopoldina (MG), Timbaúba (PE), Benjamin 

Constant (AM), Santarém (PA) e Júlio de Castilhos (RS). 

O INEP respaldou essas experiências educacionais, principalmente, em suas 

pesquisas sociológicas sobre o conceito de desenvolvimento assumido pelo governo 

federal, que indicava como principal papel da educação a preparação do indivíduo para 

o trabalho, apontando para caminhos de uma tecnização da educação nacional, como 

também nas críticas em relação à superficialidade e inadequação dos métodos das 

campanhas implantadas. 

Nessa época, a universalização e regularização do ensino primário foram 

cunhadas pela expressão “secar as fontes do analfabetismo” (FÁVERO, 2004, p. 18), 

reafirmando a almejada função da educação de formar pessoas capazes de promover o 

desenvolvimento do país. O nacional-desenvolvimentismo do início dos anos de 1960 

atribuía à educação uma dimensão política de intensa renovação, tendo a frente um 

projeto hegemônico nacional, que apostava na educação de adultos como uma energia 

transformadora radical das estruturas socioeconômicas brasileiras. 

No II Congresso Nacional de Educação de Adultos, realizado no Rio de janeiro 

em 1958, ficaram visíveis os indícios de uma preocupação com a funcionalidade da 

educação e da alfabetização para adultos e jovens. O Presidente Juscelino Kubitschek na 

abertura do evento discursou sobre a importância de um plano educacional para as 

massas populares, condizente com a atmosfera vivenciada pela ideologia do 

desenvolvimento econômico e social daquela época, a qual acreditava ser a educação 

parte essencial e indispensável para o completo êxito do progresso nacional. 

 

Cabe, assim, à educação dos adolescentes e adultos, não somente suprir, na 
medida do possível, as deficiências da rede de ensino primário, mas também, 
e muito principalmente, dar um preparo intensivo, imediato e prático aos que, 
ao iniciarem na vida, se encontram desarmados dos instrumentos 

                                                                                                                                               
desenvolvimentista” caracterizado pelo livre debate de idéias, pelas mudanças no panorama político, a 
industrialização do país, a participação de intelectuais e os avanços refletidos na área educacional. 



fundamentais que a sociedade moderna exige para completa integração nos 
seus quadros: a capacidade de ler e escrever, a iniciação profissional técnica, 
bem como a preocupação dos valores espirituais, políticos e morais da cultura 
brasileira. Vivemos, realmente, um momento de profundas transformações 
econômicas e sociais na vida do país. (KUBITSCHEK, 1958 apud FÁVERO, 
p. 19, 2004).  

 

É também neste congresso que emerge uma nova e radical compreensão sobre o 

problema do analfabetismo no Brasil, quando os vários relatórios dos congressos 

regionais que antecederam o evento nacional foram reunidos nos debates em torno da 

problemática da educação dos adultos. O maior destaque ficou para o relatório do 

Estado de Pernambuco, que tinha a frente o educador Paulo Freire como um de seus 

relatores, propondo uma educação capaz de acolher as causas do analfabetismo como 

conseqüência dos problemas socioeconômicos da região e da falta de escolas primárias, 

principalmente para as populações marginais dos mocambos7. 

A nova pedagogia de Paulo Freire e sua proposta para a alfabetização de adultos 

eram bastante próximas, quase indissociáveis. Nessa nova concepção de ensino, ficou 

estabelecido que a alfabetização deveria ser o primeiro passo para uma ampla educação 

de adultos. Esses pensamentos constituíram as bases para um novo paradigma 

educacional pautado na compreensão de que a problemática educacional e a 

problemática social possuíam estreitas relações. 

 

Alfabetização é mais que o simples domínio mecânico de técnicas para 
escrever e ler. Com efeito, ela é o domínio dessas técnicas em termos 
conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se entende. [...] Implica 
uma autoformação da qual pode resultar uma postura atuante do homem 
sobre seu contexto. Por isso a alfabetização não pode se fazer de cima para 
baixo, nem de fora para dentro, como uma doação ou uma exposição, mas de 
dentro para fora pelo próprio analfabeto, apenas ajustado pelo educador. Isso 
faz com que o papel do educador seja fundamentalmente dialogar com o 
analfabeto sobre situações concretas, oferecendo-lhes os meios com os quais 
possa se alfabetizar. (FREIRE, 1989, p. 72) 

A visão de que o analfabeto era a causa da pobreza e da marginalização foi 

sendo substituída por uma interpretação de que o analfabetismo era oriundo da pobreza 

gerada por uma estrutura social desigual. No novo entendimento, era essencial que a 

partir da identificação e análise crítica dessas estruturas sociais, a educação fosse capaz 

de enfrentar e superar os problemas dessa realidade produtora do analfabetismo. 

 

                                                 
7 Favelas nordestinas construídas sobre palafitas. 



A alfabetização e a promoção da cultura popular eram vistas como tarefas 
políticas, como meio de libertação popular. Por isso mesmo a alfabetização 
era tratada como um instrumento dessa luta política. [...] Os núcleos de 
alfabetização deviam ser também o início da organização das comunidades e, 
nesse sentido, a própria alfabetização era considerada uma forma legítima de 
cultura popular. Através dela dever-se-ia buscar uma integração cada vez 
maior com o povo, procurar uma identificação tão completa quanto possível 
com a comunidade, buscar estabelecer um diálogo crítico a fim de propiciar 
um processo de desenvolvimento cultural dinâmico, tendo como objetivo 
último a transformação das estruturas econômico-sociais vigentes. Tanto a 
alfabetização quanto as atividades voltadas para a arte popular deviam ser 
vistas como frentes de luta do povo brasileiro em busca de sua libertação, ou 
seja, da modificação das condições que criaram o problema do analfabetismo. 
(PAIVA, V., 1987, p. 247)  

 

Inspirados pelo pensamento freireano, intelectuais, estudantes e católicos 

direcionaram suas ações políticas em prol das populações mais pobres. A Igreja 

Católica movimentou-se em defesa do desenvolvimento equilibrado das regiões, 

especialmente do Nordeste, priorizando a educação rural de massa por meio da criação 

do Movimento de Educação de Base (MEB), organização vinculada à Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e apoiado pela Presidência da República, visava 

implantar 15 mil escolas radiofônicas8 para a alfabetização de cerca de 500 mil pessoas 

no primeiro ano de sua atuação. Centralizou suas ações no apoio à implantação do 

sindicalismo rural, ao aproximar-se de outros movimentos de educação e cultura 

popular. 

Outras ações coordenadas por artistas e intelectuais e financiadas por governos 

municipais, como os Centros de Cultura Popular (CCP’s), organizados pela União 

Nacional dos Estudantes (UNE), e o Movimento de Cultura Popular (MCP), iniciado 

pela Prefeitura de Recife, mobilizaram-se em torno de programas de alfabetização e 

educação popular. O MCP objetivava oferecer atendimento educacional para crianças e 

adultos dirigido às necessidades das camadas pobres da população e redimensionando o 

papel da cultura como componente fundamental de compreensão e modificação da 

sociedade, rompendo com a imposição de métodos e materiais preparados em nível 

nacional. 

A proposta de uma alfabetização de adultos conscientizadora elaborada por 

Freire, estava centrada em três pontos: a História, a Antropologia Cultural e a 

Metodologia. A perspectiva histórica baseada na democratização, defendia que os 

educandos deveriam ser os sujeitos de sua aprendizagem e da construção do processo 
                                                 
8Implantadas no final dos anos de 1950 pelo Sistema Radioeducativo Nacional (SIRENA), as escolas 
radiofônicas eram ligadas à CNBB, que produzia os programas educativos, e tinham como meta 
prioritária educar as populações das regiões mais subdesenvolvidas do Brasil (Norte e Nordeste).educar 
as populações das regiões mais subdesenvolvidas do país, Norte  



histórico. No âmbito da Antropologia Cultural, a indicação era possibilitar aos cidadãos 

a compreensão e posterior transformação das suas realidades (natural e cultural). A 

Metodologia Freireana notabilizada pela frase “a leitura do mundo precede a leitura das 

palavras”, dividia-se nas etapas de levantamento do universo vocabular do aluno; 

definição das palavras geradoras; elaboração de situações existenciais inerentes ao 

grupo e a criação de fichas-roteiros para serem aprofundadas em debates e na 

decomposição das famílias fonêmicas dos vocábulos geradores. 

Em 1963, com a posse do presidente João Goulart, foi criada a Comissão de 

Cultura Popular encarregada de implantar o Plano Nacional de Educação (PNE). Em 

janeiro de 1964, o governo federal, pressionado pela atuação que os grupos populares 

vinham exercendo, aprovou o PNE. Preparado sob forte articulação de estudantes, 

sindicatos e outros grupos envolvidos com o ideário político da época, o plano previa a 

disseminação para todo o país de programas de alfabetização baseados nos ideais 

pedagógicos de Paulo Freire. 

O PNE foi precocemente extinto no mês de abril de 1964, exatamente catorze 

dias após o golpe militar, juntamente com todos os outros programas de alfabetização e 

educação popular disseminados durante o período de 1961 a 1964, por terem sido 

considerados uma grave ameaça à ordem nacional. 

Influenciados pela visão da educação popular com intencionalidade política, 

algumas iniciativas isoladas desenvolvidas geralmente em igrejas, associações de bairro, 

centros comunitários ou em outras pequenas organizações de base locais perduraram à 

repressão militar. Pequenos núcleos de resistência que faziam uso do método Paulo 

Freire de alfabetização ainda trabalharam na tentativa de reabilitar suas atividades, sob a 

denominação de um movimento intitulado de Cipó. Entretanto, ao final de 1968 o AI-59 

encerrou definitivamente todas as suas funções.  

Retornando às antigas práticas educacionais 

 

O golpe militar de abril de 1964 desarticulou quase todos os movimentos de 

cultura e de educação popular difundidos no início da década de 1960. Enfrentando 

dificuldades financeiras e uma censura acirrada, o MEB foi um dos poucos movimentos 

que ainda conseguiu arrastar-se até 1966. 

                                                 
9 Ato Institucional Número Cinco ou AI-5 foi o quinto de uma série de decretos emitidos pela ditadura 
militar nos anos seguintes ao Golpe militar de 1964 no Brasil. Instrumento de poder, deu ao regime 
poderes absolutos e cuja primeira e maior conseqüência foi o fechamento do Congresso Nacional por 
quase um ano.  



Após 1964, apenas programas conservadores e assistencialistas de alfabetização 

de adultos foram permitidos pelo regime militar. A Cruzada ABC (Ação Básica Cristã) 

é um exemplo do conservadorismo desse período. Sem nenhuma inovação, reeditou 

antigas cartilhas de alfabetização e livros de pós-alfabetização utilizados pela CEAA 

nos anos de 1950, posicionando a educação de jovens e adultos a serviço da ideologia 

do “Brasil grande” e do anticomunismo. (FÀVERO, 2004). 

A Cruzada ABC nasceu em Recife pelas mãos de missionários protestantes, mas 

foi no Estado da Paraíba que se massificou em clara oposição ao Sistema Paulo Freire, 

implantado pela Campanha de Educação Popular (Ceplar). Com muitos recursos 

financeiros e apoio irrestrito da estrutura político-administrativa estadual paraibana, 

usou a distribuição de alimentos como o ponto forte da sua “proposta pedagógica” 

alfabetizando cerca de 750 mil pessoas durante cinco anos de trabalho. 

A resposta do governo militar ao grave problema do analfabetismo foi dada em 

15 de dezembro de 1967, pela instituição da Lei nº. 5.379 que determinava a 

alfabetização funcional e a educação continuada como metas prioritárias do Ministério 

da Educação e Cultura e, autorizava o Poder Executivo a constituir o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), fundação “apta a celebrar convênios com 

entidades nacionais e internacionais, públicas e privadas, com vistas à execução 

nacional do plano.” (BEISEGEL, 1974 apud CASÉRIO, 2003, p. 45). 

A priori, O MOBRAL exerceria a missão de coordenar as atividades de 

alfabetização de adultos em curso desenvolvidas pela Cruzada ABC, assim como as 

experiências de alfabetização funcional tuteladas pela UNESCO. Contudo, firmou-se 

como uma instituição autônoma em relação ao Ministério da Educação, inclusive com 

independência financeira10 e já em 1969 lançou uma grande campanha de alfabetização 

com orientação, supervisão e principalmente a produção de materiais didáticos 

centralizados no governo federal. 

 

As orientações metodológicas e os materiais didáticos do MOBRAL 
reproduziram muitos procedimentos consagrados nas experiências de inícios 
dos anos 60, mas esvaziando-os de todo sentido crítico e problematizador. 
Propunha-se a alfabetização a partir de palavras-chave, retiradas ‘da vida 
simples do povo’, mas as mensagens a elas associadas apelavam sempre ao 
esforço individual dos adultos analfabetos para sua integração nos benefícios 
de uma sociedade moderna, pintada de cor-de-rosa. (BRASIL, 1997, p. 26, 
grifo do autor) 

 

                                                 
10 Alimentava-se financeiramente pela fatia de 2% do Imposto de Renda de pessoas jurídicas 



Como a lei que instituiu o MOBRAL foi revista em 1970, a instituição passou 

então a propor um trabalho voltado para a alfabetização funcional e a educação 

continuada dos adultos, a fim de “valorizar o homem pela aquisição de técnicas 

elementares de leitura, escrita e cálculos e integrá-los com o seu reajustamento à 

família, à comunidade local e à Pátria” (CASÉRIO, 2003, p. 45). De acordo com os 

novos propósitos, o MOBRAL converteu-se no maior movimento de alfabetização de 

jovens e adultos já realizado no país com abrangência em praticamente todos os 

municípios brasileiros.  

A proposta de implantar um programa de educação continuada por meio da 

“educação integrada” (conclusão do curso primário da época) para os recém-

alfabetizados e os alfabetizados funcionais, entendidos como aqueles que usavam 

precariamente a leitura e a escrita, desencadeou críticas severas a fundação, pois além 

de não ter cumprido sua finalidade inicial de erradicar o analfabetismo, estava 

assumindo as funções de um ministério, dispondo de um volume maior de recursos para 

o ensino fundamental, tornando sua administração mais presente e atuante. 

No plano legislativo, o governo militar elaborou, respondendo ao grande 

movimento da década anterior, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n º. 

5.692/71. Apesar de ser organizada por um governo autoritário, a lei dedicou o seu 

capítulo IV, de forma inédita e exclusiva, à educação de jovens e adultos e ao ensino 

supletivo, numa tentativa de articulação sistemática entre a Educação de adultos e os 

ensinos de 1º e 2º graus da época. Ficou estabelecido que o ensino supletivo poderia ser 

ministrado em cursos a distância, por correspondência ou por outros meios que se 

adequassem ao tipo de aluno especial ao qual era destinado, organizados e 

supervisionados pelos Conselhos Estaduais de Educação. 

Após quinze anos de funcionamento, ao atingir uma estrutura organizacional de 

massa invejável, instalar-se em 4.135 municípios brasileiros, com 3.000 técnicos e 

120.000 voluntários, no dia 25 de novembro de 1985 as atividades do MOBRAL são 

encerradas por razões políticas. “Pelo menos milhões de brasileiros não conseguiram ler 

a notícia do fim do MOBRAL nos jornais do dia seguinte” (CASÉRIO, 2003, p. 48). 

A Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos, chamada de 

Fundação Educar, foi criada para ocupar o espaço deixado pela extinção do MOBRAL. 

Com intenções bem delineadas em relação a novos modelos e paradigmas para atuar na 

educação de jovens e adultos, a fundação pretendia que as ações fossem executadas de 

forma descentralizada, fornecendo apoio financeiro e técnico às entidades públicas e 

privadas conveniadas nos Estados e Municípios.  



As manifestações da sociedade contra o autoritarismo e a repressão do regime 

militar fortaleceram os ideais de uma educação popular livre e reivindicativa. Em 

contrapartida, o governo federal instituiu o III Plano Setorial de Educação, Cultura e 

Desporto (1980-1985), baseado nos princípios da diminuição das desigualdades sociais 

e, defendendo como condição essencial para aquisição da liberdade, da criatividade e da 

cidadania o direito à educação. Os resultados foram refletidos numa renovação do 

ensino supletivo, materializada pelo surgimento dos programas de atitude 

compensatória, imersos em recuperar o atraso dos que não haviam se escolarizado no 

tempo considerado hábil.  

 

Novos desafios e outros significados das atuais propostas  

 

O balanço de aproximadamente cinqüenta anos de experiência com campanhas e 

movimentos de massa deixou como seu principal legado o ensinamento de que 

processos isolados de alfabetização são insuficientes para sanar o problema do 

analfabetismo, visto que suas causas encontram-se fincadas em profundas desigualdades 

sociais, re-alimentadoras constantes de novas gerações de analfabetos e produtoras de 

analfabetos funcionais.  

Fávero (2004, p. 26) sintetiza em duas lições o saldo de meio século de 

campanhas: 

 

A primeira reitera a necessidade imperiosa do processo educativo ser 
complementado pela inserção dos recém-alfabetizados numa escolarização 
regular – processo nunca bem sucedido em todas as experiências brasileiras. 
Em segundo, a também imperiosa necessidade, para efetivamente eliminar as 
gerações de analfabetos, de universalizar o ensino fundamental para todas as 
crianças e os adolescentes, com atendimento em escolas de qualidade. [...] A 
segunda, talvez a mais dolorosa: [...] a pouca eficácia das campanhas para 
resolver o problema do analfabetismo. [...] O que nos leva a repetir: o 
problema não é o analfabetismo, e alfabetizar não é a solução.  

Todos os programas implantados no Brasil tinham a finalidade de erradicar o 

analfabetismo. Todavia, a história da Educação de Jovens e Adultos nos mostra que isso 

só acontecerá quando o direito à escola fundamental for assegurado, atacando sua 

principal causa. Enquanto persistirem as escolas discriminatórias, que pensam fazer a 

alfabetização de jovens e adultos fragmentada em alguns meses, esse direito continuará 

ameaçado ou mal garantido. 



A evolução adquirida pela vivência de inúmeras campanhas se tornou uma peça 

valiosa na edificação de um novo pensamento voltado a um processo educativo mais 

amplo, disposto ao diálogo com as diferenças e, capaz de fornecer procedimentos de 

ensino-aprendizagem, conteúdos, tempos e espaços condizentes a todos os que se 

destinam e o instigam. “Um avanço importante dessas experiências mais recentes é a 

incorporação de uma visão de alfabetização como processo que exige um certo grau de 

continuidade e sedimentação” (BRASIL, 1997, p. 28). 

Nos anos de 1980, os processos de alfabetização avançaram na procura de 

significados importantes para os adultos e, até então desconsiderados nas instituições de 

ensino, buscando suplantar o antigo paradigma de que ser alfabetizado era apenas 

escrever e ler códigos e sons. Esses avanços ocorreram devido aos diversos estudos 

sobre língua escrita fundamentados na Lingüística e na Psicologia, desenvolvidos 

principalmente pela psicopedagoga argentina Emilia Ferreiro11. 

A tendência em alfabetizar jovens ou adultos com vistas na instrumentalização 

para o uso da cultura letrada na vida cotidiana ou para a continuação dos estudos, apóia-

se no princípio da incorporação cultural e da realidade vivenciada pelos educandos. 

Essa tendência é refletida na preocupação em produzir materiais didáticos que 

promovam situações dialógicas nas quais esses educandos tenham espaço para expressar 

a diversidade de seus saberes e a originalidade de sua língua. Um exemplo da 

preocupação em oferecer materiais que favoreçam aos educandos uma melhor atuação e 

compreensão do mundo, é a utilização de textos coletivos nas salas de aula que são 

sugestionados pelos alunos e grafados pelo professor. 

O raio de atuação da concepção de alfabetização como uma prática abrangente 

de educação básica ampliou-se ao ponto de chegar até aos conhecimentos referentes à 

área matemática. “Muitas vezes, a preocupação foi posta pelos próprios educandos, que 

expressavam o desejo de aprender a ‘fazer contas’, certamente em razão da 

funcionalidade que tal habilidade tem para a resolução de problemas da vida diária”. 

(BRASIL, 1997, p. 29, grifo do autor) 

O fato é facilmente justificado ao percebermos que lidar com os números que 

aparecem nos preços e nas medidas, nos horários e calendários, nas tabelas e gráficos, 

nas operações numéricas elementares, entre outras representações, é uma prática 

bastante recorrente e de suma importância para as demandas de variados níveis de 

                                                 
11 Em seu livro “Los adultos no alfabetizados y sus conceptualizaciones del sistema de escritura” a autora 
descreve que os estudos realizados com adultos analfabetos mostraram que eles, assim como as crianças, 
possuem uma série de informações e hipóteses sobre a escrita que são desprezadas pela escola, 
ocasionando graves prejuízos para o processo de ensino-aprendizagem.  



complexidade de uma sociedade com um número cada vez maior de informações 

matematizadas ou matematizáveis. 

Um dos grandes desafios com relação ao ensino de Matemática é, portanto, tecer 

relações que sejam significativas, para os adultos e jovens da EJA, entre os conteúdos 

matemáticos formais ensinados nas escolas, e os procedimentos e conhecimentos 

adquiridos ao longo de suas experientes trajetórias de vida (escolar e principalmente 

extra-escolar). 

A Educação de Jovens e Adultos adentra o século XXI com o compromisso de 

garantir a universalidade e a qualidade da educação básica a todos que historicamente 

sempre estiveram nas extremidades das esferas socioeconômicas, políticas, culturais e 

obviamente educacionais do Brasil. Mello (1993 apud CUNHA, 1999, p. 15) expressa 

como os antigos objetivos de alfabetizar e aumentar a escolarização de jovens e adultos 

é revivido para tornar-se compatível com as exigências contemporâneas. 

 

A universalização do ensino elementar, a garantia de domínio de códigos da 
leitura e da escrita e a superação do fracasso escolar terão que ser por nós 
enfrentados de forma tal que o próprio conteúdo do ensino receba tratamento 
adequado ao mais pleno desenvolvimento cognitivo. Não se trata mais de 
alfabetizar para um mundo no qual a leitura era privilégio de poucos 
ilustrados, mas sim para contextos culturais nos quais a decodificação da 
informação escrita é importante para o lazer, o consumo e o trabalho. Este é 
um mundo letrado, no qual o domínio da língua é também pré-requisito para 
a aquisição da capacidade de lidar com códigos e, portanto, ter acesso a 
outras linguagens simbólicas e não-verbais, como as da informática e as das 
artes. 

 

As transformações globais dos últimos 20 anos indicaram que o 

desenvolvimento da sociedade exige de seus integrantes a produção e assimilação do 

conhecimento na mesma velocidade ou proporção que é produzido. Dessa forma, 

desponta de forma urgente a necessidade de se refletir sobre a perspectiva de uma 

educação integral e contínua, capaz de habilitar jovens e adultos a enfrentar essas 

transformações científicas e tecnológicas. 

Pozo (2001, p. 28) discorre sobre a necessidade da atualização dos fins sociais 

da educação e, especialmente, das metas que a educação básica deve assumir perante as 

novas demandas de uma sociedade de informações, de conhecimentos e de rápidas 

mudanças tecnológicas e científicas. “Lo que necessitan los alumnos de la educación 



científica no es tanto más información, que pueden sin duda necesitarla, como sobre 

todo la capacidad de organizarla e interpretarla, de darle sentido.”12

Essas reflexões acerca dos compromissos que a Educação de Jovens e Adultos 

deve assumir para estar concatenada com as novas relações no mundo do trabalho vêm 

conquistando espaços cada vez mais significativos, materializados pela multiplicidade 

de eventos nacionais e internacionais organizados para discutirem o tema. 

 

O conjunto desses eventos internacionais e nacionais tem possibilitado o 
debate das questões emergentes, o aprofundamento de conceitos por meio de 
estudos e pesquisas e a articulação de ações que possam intervir na 
elaboração de políticas que garantam aos jovens e adultos uma educação que 
corresponda aos seus interesses e às suas necessidades. (SOARES, 2006, p. 
127) 

 
Um dos resultados mais expressivos dessas reuniões e espaços de discussões 

abertos sobre a EJA foi a realização da V Conferência Internacional de Educação de 

Jovens e Adultos – CONFINTEA – organizada pela UNESCO em julho de 1997 na 

cidade de Hamburgo, Alemanha. Considerada como o principal fórum mundial de 

debates sobre a temática, a conferência considerou a educação de adultos como a 

“chave” de entrada para o século XXI. Representou também a culminância de todos os 

pontos relevantes que haviam sido levantados em movimentos que a precederam e que 

compunham o cenário sobre a EJA até aquele momento.  

Entre os encontros que precederam a V CONFINTEA, destacam-se a 

Conferência Regional Preparatória da América Latina e Caribe, realizada no Brasil em 

janeiro de 1997; a Declaração e o Decênio Mundial do Desenvolvimento Cultural, 

promovido pela UNESCO entre os anos de 1988-1997; a Conferência Mundial de 

População do Cairo (1994); a Cúpula de Desenvolvimento Social de Copenhague 

(1995); a Conferência Mundial da Mulher de Pequim (1995); a Comissão Internacional 

sobre Educação para o Século 21 e a Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento. 

(BRASIL, 2002a) 

Outro momento importante para a educação aconteceu pelo advento da 

Conferência Mundial de Educação para Todos (1990), em Jomtien, Tailândia. Neste 

evento, ficou estabelecido que a adequação de conteúdos, meio e modalidades de ensino 

                                                 
12O que os alunos da educação científica necessitam não é tanto de mais informações, as quais sem 
dúvida podem necessitar, mas, sobretudo da capacidade de organizá-las e interpretá-las de dar-lhes um 
sentido. Tradução nossa. 



e aprendizagem para todos eram estratégias imprescindíveis para atender as 

necessidades básicas de aprendizagem de cada um. 

Os documentos elaborados na V CONFINTEA sintetizaram os parâmetros 

estratégicos para a formação de cidadãos que a EJA deve capacitar a fim de que 

acompanhem o processo de transformações socioeconômicas e culturais que exigem dos 

sujeitos sociais competências para desvendar e maximizar os conhecimentos de forma 

global e permanente.  

 A aprendizagem contínua e crescente durante toda a vida tornou-se 

indispensável para a formação desses cidadãos requeridos pelas mudanças sociais. Essas 

necessidades de mudança nas concepções educacionais foram ancoradas nos quatro 

pilares educativos propostos em Jomtien para a educação do novo milênio (aprender a 

ser, aprender a conhecer, aprender a fazer e aprender a conviver), e que também 

balizaram todas as orientações sugeridas pela CONFINTEA para a educação de jovens e 

adultos no século XXI. 

A Educação de Jovens e Adultos adentra, assim, este novo século, com muitos 

desafios, entre eles o de reorganizar suas estruturas educacionais para um melhor 

enfrentamento das novas composições geradas em todos os âmbitos sociais pelos 

velozes câmbios tecnológicos. Traz consigo, também, a experiência acumulada com as 

históricas campanhas de alfabetização em massa que lhe deram respaldo suficiente para 

saber que não se faz educação de qualidade e nem se resolve os problema do 

analfabetismo com medidas rápidas e com estratégias imediatistas e paliativas. 

 

Alfabetização funcional: uma perspectiva para a contemporaneidade 

 

As primeiras mensurações realizadas na averiguação dos níveis de alfabetização, 

numa perspectiva funcional, de uma população ou de um dos seus segmentos 

específicos estão remotas à segunda década do século XX, durante a Primeira Guerra 

Mundial. 

Em 1917, os primeiros testes de leitura foram introduzidos por psicólogos das 

forças armadas norte americanas para testar a hipótese de que a inteligência seria um 

traço herdado e, por tal motivo, poderia haver pessoas muito inteligentes, mas pouco 

alfabetizadas ou até mesmo não proficientes na língua inglesa. Para verificar a 

veracidade dos estudos, foram desenvolvidos dois tipos de testes: O Army Alpha 



aplicado em adultos alfabetizados e, o Army Beta utilizado para os pouco alfabetizados 

ou aqueles que não tinham o inglês como língua materna. 

Nos anos de 1930, o termo alfabetismo funcional foi cunhado pelos americanos 

para analisar a capacidade de compreensão dos militares na execução de tarefas das suas 

rotinas de trabalho. A tradição do setor militar com a alfabetização e suas medições 

permaneceu até a Segunda Guerra Mundial, quando foi desenvolvido um outro tipo de 

teste que avaliava a habilidade geral de aprendizado dos candidatos a recruta para a II 

Grande Guerra. 

As habilidades de alfabetização só foram medidas pela primeira vez na 

sociedade civil em 1937, também nos Estados Unidos. Todavia, somente na década de 

1980, por meio de um programa de estudos americanos (Young Adult Literacy Survey) é 

que os conceitos de medida dos níveis e tipos de alfabetização tomaram a forma dos 

usados nos dias de hoje. A alfabetização passou a ser analisada em escalas, a partir de 

três vetores distintos (alfabetização em textos em prosa, em textos esquemáticos e em 

textos com informações quantitativas), reconhecendo-se, assim, seu caráter 

multidimensional. 

Em síntese, segundo a escala adotada nos estudos desenvolvidos pelo Young 

Adult Literacy Survey, a alfabetização em textos em prosa envolve o conhecimento e as 

habilidades necessárias para entender e usar informações de textos tanto expositivos 

quanto narrativos, entre eles editoriais, matérias de revistas e jornais, poemas e ficção. 

A alfabetização em textos esquemáticos abrange conhecimentos e habilidades 

requeridas para localizar e usar informações contidas em materiais que incluem 

formulários de pagamento, horários de chegadas e partidas de meios de transportes, 

mapas, tabelas, e gráficas. Por último, a alfabetização em textos com informações 

numéricas diz respeito aos conhecimentos e às habilidades solicitadas no cálculo de 

operações aritméticas, de maneira isolada ou seqüencial, usando números contidos em 

materiais impressos. Essas informações numéricas podem estar contidas tanto em textos 

em prosa quanto em textos esquemáticos, sob a forma de gráficos, mapas, figuras, ou 

ainda nas formas digitais, usando números inteiros, frações, decimais, percentagens ou 

unidades de tempo. (MOREIRA, 2000).  

Os conceitos relacionados à funcionalidade da alfabetização ganharam 

ampliação em nível mundial com a adoção da definição pela UNESCO, que passou a 

empregar o termo alfabetização funcional num sentido de relativismo sociocultural, 

estendendo a definição dos níveis mais simples (como ler e escrever pequenos 

enunciados relativos ao dia-a-dia) até graus e tipos variados de habilidades impostas 



pelas necessidades dos contextos socioeconômico, cultural e político que integram a 

vida das pessoas. A organização voltou seus esforços para encontrar um modelo-padrão 

que pudesse aferir os números educacionais de seus países-membros, sejam 

desenvolvidos ou em desenvolvimento, para então proferir as recomendações que 

influenciariam as políticas educativas desses países.  

A necessidade de se encontrar um termo que desse sentido ao fato, às novas 

idéias e a maneira de como compreender o fenômeno da alfabetização a partir da 

perspectiva de funcionalidade, provocaram o aparecimento do termo letramento13 para 

adjetivar de maneira mais apropriada as mudanças ocorridas no enfoque dado à questões 

educacionais referentes à leitura, à escrita e à inclusão das habilidades matemáticas. 

Essa mudança de concepção, de acordo com Soares (2006, p. 45-46), refere-se ao fato 

de que: 

 

As pessoas se alfabetizam, aprendem a ler e a escrever, mas não 
necessariamente incorporam a prática da leitura e da escrita, não 
necessariamente adquirem competências para usar a leitura e a escrita, para 
envolver-se com práticas sociais de escrita: não lêem livros, jornais, revistas, 
não sabem redigir um ofício, um requerimento, uma declaração, não sabem 
preencher um formulário, sentem dificuldades para escrever um simples 
telegrama, uma carta, não conseguem encontrar informações num catálogo 
telefônico, num contrato de trabalho, numa conta de luz, numa bula de 
remédio [...]. 

 

A autora segue, justificando que um dos produtos das referidas modificações é o 

afloramento da expressão letramento, como um termo mais específico e focado no 

sentido funcional da alfabetização. A evolução nos âmbitos educacionais e lingüísticos, 

alavancada pela nova nomenclatura, decorreu das soluções mínimas encontradas para o 

problema do analfabetismo, paralelamente, ao desenvolvimento social, cultural, 

econômico e político que fez emergir na sociedade um leque variado e intenso de 

práticas de leitura e escrita. Esse fenômeno social ganhou visibilidade e precisou ser 

nomeado, daí o surgimento da palavra letramento.  

Com o aumento dos níveis de escolarização nos países em desenvolvimento, 

concomitantemente, à reavaliação e à readaptação dos sistemas educacionais de países 

desenvolvidos, as questões referentes ao analfabetismo absoluto cederam lugar às 

discussões sobre o analfabetismo funcional nos fóruns internacionais sobre o assunto. 

 

                                                 
13 Versão para o Português da palavra da língua inglesa literacy, ou ainda do termo francês littératie.  



Para os países desenvolvidos, que já não enfrentavam problemas relativos ao 
analfabetismo absoluto, tendo universalizado a educação básica, o conceito 
pôde servir para problematizar tanto a qualidade e a adequação do ensino 
oferecido pela escola, quanto para postular o valor da educação não-formal e 
da educação continuada. Na América Latina, onde ocorreu, nas décadas de 
1970 e 1980, uma importante expansão dos sistemas de ensino elementar, o 
termo pôde servir também de referência para caracterizar a situação de uma 
grande parte da população que, apesar de ter tido acesso à escola, não 
conseguiu completar a educação básica, seja pela precariedade do ensino 
oferecido, seja pela precariedade das condições socioeconômicas a que se 
encontrava submetida. (RIBEIRO, 1997, p. 147-148) 

 

Situado em um meio termo entre o analfabetismo absoluto e o domínio global e 

versátil da leitura e da escrita e, posteriormente, de cálculos, o alfabetismo funcional 

passou a ser identificado como uma forma de contraposição às concepções acadêmicas e 

tradicionalistas sobre alfabetização. Em certos casos, como na França, o termo foi 

empregado para assinalar os grupos que passaram por um processo de desuso das 

habilidades de leitura e escrita e, por esse motivo, voltaram à condição de analfabetos. 

Entretanto, seu viés mais forte consolidou-se em uma corrente dedicada a investigar as 

competências da população em desempenhar atividades elementares para o trabalho e 

para a vida diária das sociedades modernas. 

A partir dessa orientação prática e, usando metodologias capazes de quantificar e 

qualificar as competências funcionais ou habilidades básicas necessárias para que os 

indivíduos possam se desenvolver em contextos relacionados à vida cotidiana e ao 

mundo do trabalho, a alfabetização funcional designou-se a identificar com fins 

pragmáticos os níveis de leitura, de escrita e de cálculo, ampliando, assim, o 

entendimento sobre os problemas relativos ao analfabetismo para além das deficiências 

dos setores educacionais, associando-os a questões mais abrangentes, como as 

concernentes ao mercado de trabalho, aos meios de comunicação, aos direitos e deveres 

dos cidadãos, ao lazer, à economia doméstica, à participação comunitária ou a 

distribuição social das oportunidades de desenvolvimento cultural.  

A análise estendida sobre alfabetização, permite ainda que se reflita sobre as 

políticas educacionais formais, visando o aprimoramento dos programas educacionais a 

partir dessas observações. Permite também, sua inclusão na formação extra-escolar e 

cultural dos jovens e adultos que freqüentam, já freqüentaram ou até mesmo nunca 

pertenceram aos sistemas de ensino. 

Além de sua orientação não-escolarizante, a alfabetização funcional caracteriza-

se pela flexibilidade de seus conceitos, que são oriundos da natureza multidimensional 

dos fenômenos que a envolvem. Com o aumento das necessidades impostas pela 



complexidade crescente das rotinas diárias e trabalhistas, os conceitos sobre a 

funcionalidade da alfabetização passaram a abrigar um número cada vez maior de 

práticas de leitura, de escrita e, posteriormente de conhecimentos matemáticos, além de 

diversificar os tipos de textos considerados para tais práticas. No campo das 

competências e/ou habilidades não há também uma seleção consensual na escolha de 

quais dessas capacidades são relevantes para o exercício de funções consideradas 

básicas nas sociedades modernas, devido as mesmas estarem ligadas a realidades 

nacionais e regionais distintas.  

Ribeiro (1997) advoga favoravelmente sobre a concepção de alfabetismo 

funcional, que evidencia a natureza sociocultural das práticas de leitura, de escrita e de 

matemática, contrárias às correntes educacionais tecnicistas de inspirações militares que 

propõem pacotes instrucionais que oferecem testes padronizados de avaliação e controle 

dos processos que dão origem aos resultados sobre alfabetismo, intensamente 

combatidos na década de 1980 por estudos focados na especificidade de contextos: 

 

Tais estudos evidenciam uma grande variedade de práticas de alfabetismo, 
condicionadas tanto pela diversidade dos materiais de leitura quanto de 
propósitos a partir dos quais os leitores abordam os textos. Grandes pesquisas 
sobre o alfabetismo/analfabetismo, realizadas nas últimas décadas, 
abandonam a tentativa de estabelecer uma escala única de habilidades em 
prol do estabelecimento de conjuntos de tarefas socialmente relevantes, nas 
quais usos de materiais impressos ou escritos podem estar implicados. 
(RIBEIRO, 1997, p. 147) 

 

O reconhecimento das dificuldades em se instituir com exatidão quais seriam as 

demandas mais adequadas para verificar os níveis e tipos de alfabetização funcional de 

uma população ou de parte dela, devido à diversificação dos contextos sociais em que se 

encontram, somados a inadequação de índices quantitativos de alfabetismo funcional 

gerados por testes uniformizados, indiferentes a essas diferenças contextuais, levou a 

UNESCO a sugerir que o indicador do nível de alfabetismo funcional de um país ou de 

uma região deveria ser o número de anos de escolarização da população.  

Entretanto, os níveis de escolaridade não são uma garantia de alfabetização 

funcional em nenhuma sociedade, e nem tampouco o problema do analfabetismo 

funcional é de exclusividade de países pobres ou em desenvolvimento. “Pode-se afirmar 

que em cada país existem diferentes tipos de analfabetismo funcional. É necessário 

estabelecer primeiro o contexto e, dentro dele, os critérios julgados importantes” 

(INFANTE, 1994, p. 225). Para tanto, não podemos perder de vista que a relatividade 



do conceito está intrinsecamente atrelada às exigências de leitura, de escrita e de 

matemática ordenadas pela sociedade. Além do que, existem diferenças latentes nos 

sistemas educacionais, políticos e de produção, principalmente entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, que contabilizam para o fortalecimento de um 

conjunto de desigualdades e peculiaridades em cada um deles. 

No Brasil, como em outros países da América Latina ou em desenvolvimento, 

pelo critério de séries escolares concluídas, são consideradas analfabetas funcionais as 

pessoas com menos de quatro anos de escolaridade. Em países da América do Norte, a 

base dos indicadores do alfabetismo funcional é de nove anos de escolaridade formal. 

Em países europeus, como a Espanha, a referência utilizada é de seis anos de 

escolaridade. 

 

Certamente, essa variância no número de anos de escolaridade considerados 
como mínimo necessário não deriva, necessariamente, de diferentes graus de 
exigências impostos pelos diferentes contextos, mas, principalmente, das 
metas educacionais consideradas como factíveis para os países, de acordo 
com seu nível de desenvolvimento socioeconômico. (RIBEIRO, 1997, p. 
148) 

 

Infante (1994) nos lembra que o mais importante não é a classificação dos 

indivíduos em ‘analfabetos’ ou ‘analfabetos funcionais’ e sim, a determinação dos 

diferentes níveis de leitura, escrita e matemática moldados a contextos específicos.  

Assim sendo, a especificação desses graus de leitura tornar-se-á significante para 

a população infantil, jovem ou adulta quando aplicado com vistas na orientação de 

planejamentos da produção e da economia, e prioritariamente no incentivo à evolução 

de iniciativas educacionais que busquem integrar os segmentos populacionais às 

organizações sociais de forma ativa e proveitosa, possibilitando-lhes o acesso a 

condições melhores de vida e a uma compreensão mais abrangente dos processos que 

vivenciam em seus cotidianos, sem desprovê-los de suas características culturais. 

 

A importância da alfabetização funcional para a EJA 

 

Conceituar alfabetismo não é uma tarefa simples, devido estarem envolvidos 

nessa ação um número elevado de elementos das mais diversas ordens, como 

conhecimentos, habilidades, técnicas, valores, usos sociais, funções e variáveis 



históricas e espaciais, que precisam ser avaliados e ponderados sob diversos olhares. 

Soares (2007, p. 30) disserta sobre a variedade das nuanças que compõem a temática, 

afirmando que “o alfabetismo entendido como um estado ou uma condição, refere-se 

não a um único comportamento, mas a um conjunto de comportamentos que se 

caracterizam por sua variedade e complexidade.”  

O uso do termo alfabetismo também não é uma ação usual, nem de fácil 

compreensão. Fato que não ocorre com o seu antônimo, analfabetismo, termo familiar, 

de abrangência universal, correntemente utilizado para nomear aqueles que se 

encontram em “estado ou condição de analfabeto.” (SOARES, 2007, p. 19).  

A autora avança na questão lembrando que, já vai longe o tempo em que esse 

estado ou condição de analfabeto significava apenas não dispor da “tecnologia do ler e 

do escrever” (SOARES, 2007, p. 20), e conclui com uma definição atualizada e 

profunda do que significa, nos dias atuais, essa condição ou estado de analfabeto: “O 

analfabeto é aquele que não pode exercer em toda a sua plenitude os seus direitos de 

cidadão, é aquele que não tem acesso aos bens culturais de sociedades letradas e, mais 

que isso, grafocêntricas.” (SOARES, 2007, p. 20).  

Ainda segundo a mesma autora, o conjunto de comportamentos que identificam 

o analfabetismo pode ser analisado sob duas grandes dimensões complexas e 

heterogêneas: A dimensão individual e dimensão social.  

Do ponto de vista da dimensão individual, os atributos pessoais são focalizados, 

e o alfabetismo é conceituado também de forma elaborada, considerando-se as 

numerosas habilidades pessoais e suas variadas aplicações na diversidade de materiais 

escritos14 que podem ser consideradas como partes integrantes do alfabetismo. 

A dimensão social, por tratar o alfabetismo como uma prática social, indo além 

do estado ou condição pessoal, torna-se mais importante para o contexto de nosso 

trabalho, pois considera o que as pessoas fazem com suas habilidades e conhecimentos 

de leitura e de escrita dentro de uma determinada conjuntura social. Analisa também, 

como são estabelecidas as relações entre essas habilidades e conhecimentos com as 

necessidades, os valores e as prática sociais. 

O conjunto formado pela maleabilidade e a complexidade do conceito de 
alfabetização permitiu a entrada de interpretações ideologicamente opostas e 
conflitantes abrigadas sob a dimensão social do assunto. Soares (2006, 2007) 
resumiu essas interpretações em duas tendências: A primeira delas é a tendência 
progressista, considerada como uma versão fraca e liberal das propriedades e 

                                                 
14 Literatura, manuais didáticos, textos técnicos, dicionários, enciclopédias, tabelas, horários, catálogos, 
jornais, revistas, anúncios, cartas formais e informais, cardápios, avisos, receitas, mapas, e muitos outros, 
conforme Soares (2007) 



implicações da dimensão social. A outra é uma tendência radical, apontada como 
forte e revolucionária das mesmas propriedades e implicações.  

O termo funcional que compõem a expressão alfabetização funcional é 

resultante da perspectiva progressista e fraca das relações entre alfabetismo, sociedade e 

cultura. Segundo esse enfoque, o alfabetismo “é caracterizado em função das 

habilidades e conhecimentos considerados necessários para que o indivíduo funcione 

adequadamente em determinado contexto social” (SOARES, 2007, p. 33, grifo do 

autor). 

A visão radical e forte sobre as relações entre alfabetismo e suas ligações na 

sociedade e cultura, posiciona-se de modo contrário à perspectiva liberal, por combater 

a neutralidade com que são adotadas as habilidades de leitura e escrita requeridas nas 

práticas sociais. Na versão radical, as habilidades envoltas do alfabetismo “são vistas 

como um conjunto de práticas socialmente construídas envolvendo o ler e o escrever, 

configuradas por processos sociais mais amplos, e responsáveis por reforçar ou 

questionar valores, tradições, padrões de poder presentes no contexto social.” 

(SOARES, 2007, p. 35, grifo do autor). 

Os diferentes enfoques teóricos se traduzem em diferentes práticas 

alfabetizadoras, de importância singular, principalmente para a Educação de Jovens e 

Adultos. Um exemplo de iniciativa baseada na corrente revolucionária, contraposta à 

teoria progressista e liberal sobre o conceito de funcionalidade da alfabetização, são as 

propostas de alfabetização de adultos de inspiração freireana, que concebem a 

alfabetização como uma prática de essência política, capaz de promover mudanças 

sociais por meio do aumento da conscientização daqueles que estão se alfabetizando 

sobre a realidade em que se inserem, conduzindo-os para que eles próprios possam usar 

sua condição de alfabetizados como instrumento de transformação de suas realidades.  

A funcionalidade da alfabetização, de modo semelhante a outros conceitos, teve 

que evoluir e expandir-se para conseguir acompanhar as atribuições exigidas para 

manter os indivíduos como partícipes ativos de uma sociedade com avanços 

tecnológicos e científicos que exercem influências na reorganização de todos os setores 

sociais.  

Em consonância com as necessidades da vida moderna, a alfabetização 

funcional torna-se importante para a educação dos jovens e dos adultos à medida que 

passa a considerar a aquisição da leitura, da escrita e de conhecimentos matemáticos 

como um processo contínuo, a longo prazo e por toda a vida, capaz de atender as 

necessidades desses jovens e adultos que procuram as escolas em busca de 



desenvolvimento pessoal e qualificações no enfrentamento das demandas da sociedade 

atual. 

São em conformidade com os termos dessa alfabetização, que alfabetiza com 

vistas no crescimento da capacidade de trabalho dos alfabetizandos e no fortalecimento 

de suas participações nas organizações sociais, que foram expostos na Declaração de 

Persépolis, em 1975 no Irã, uma concepção de alfabetização vai ao encontro das 

necessidades individuais e coletivas dos jovens e adultos da EJA. 

 Essa declaração defende a importância de se estabelecer uma alfabetização que 

ultrapasse dos limites do ato de ler e escrever e englobe demandas de outros campos das 

estruturas sociais, vinculada ás necessidades dos indivíduos em aumentar sua integração 

junto a essas estruturas sociais: 

 

Assim concebida, a alfabetização cria no homem condições para a aquisição 
de uma consciência crítica das contradições sociais em que vive: do mesmo 
modo, estimula sua iniciativa e participação na criação de um projeto que o 
capacite a desenvolver-se, a transformar seu meio e a definir os objetivos de 
um autêntico desenvolvimento humano. Deveria abrir caminho para o 
domínio da tecnologia e das relações humanas. A alfabetização não é um fim 
em si mesma. É um direito humano básico15. (IIALM, 1977 Apud INFANTE, 
1994, p. 223)  

 

A Declaração de Persépolis também sustenta nossas considerações a respeito da 

relevância da alfabetização funcional para a EJA, por reforçar nosso entendimento de 

que esses educandos se encontram em contínuos e abrangentes processos de 

alfabetização funcional, e que essa alfabetização deve ser constituída dentro do âmbito 

da EJA, de modo a contribuir para a transformação de seus jovens e adultos em 

cidadãos com efetiva participação na sociedade.  

Com efeito, as funções desempenhadas pela alfabetização funcional assumirão 

um papel cada vez mais significativo na EJA, na medida em que forem se intensificando 

e se consolidando as relações estabelecidas entre os conteúdos alcançados pelo 

alfabetismo funcional e o binômio formado pelo mundo do trabalho e as habilidades 

imperativas na sociedade, tais como, cultura, organização comunitária, ciência, 

tecnologia, lazer, e muitas outras, a fim de que possam ser abertos caminhos que levem 

a uma maior participação social os jovens e adultos integrantes da EJA . 

 
                                                 
15 Declaração de Persépolis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 
Buscando caminhos para a superação do analfabetismo funcional matemático na EJA 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Não tenho um caminho novo. O que tenho é um jeito novo de caminhar. 
 
 
 

Thiago de Mello 
 

O analfabetismo funcional matemático na EJA 

 

O conceito inicial e restrito de alfabetização, difundido pela UNESCO no final 

da década de 1950, incluía apenas práticas elementares de leitura e escrita como 

condição suficiente para considerar uma pessoa como alfabetizada. Entretanto, com as 

mudanças na sociedade, o conceito passou por revisões e atualizações para conseguir 

acompanhar a dinâmica das modernizações. 

A adoção de critérios para a definição de alfabetização, que vão além da 

decifração das letras, mais completos e amplos, foi impulsionada pelo movimento de 



progresso da sociedade, associado à ampliação das perspectivas de escolarização da 

população, principalmente em países em desenvolvimento. Recomendados pela 

UNESCO, a admissão dos conceitos de alfabetismo/analfabetismo funcional, 

apresentou-se como uma resposta às exigências para o uso de uma definição mais 

adequada e aceitável do que seria estar ou ser alfabetizado/analfabeto de acordo com o 

novo contexto que se apresentava. 

As habilidades matemáticas adentraram aos domínios da alfabetização funcional, 

para compor junto às práticas de leitura e escrita os indicativos atuais que apontam os 

níveis de alfabetismo funcional de uma população ou de um dos seus estratos.  

No Brasil, os indicadores nacionais sobre as habilidades e as práticas de leitura e 

cálculo, foram construídos com a finalidade de gerar informações mais detalhadas e, 

periodicamente, atualizadas sobre os níveis de alfabetismo funcional da população 

jovem e adulta do país.  

Longe do objetivo de avaliar o rendimento escolar da população brasileira, ou 

apontar seus índices de alfabetização, o INAF foi elaborado a partir de uma atuação 

conjunta entre o Instituto Paulo Montenegro, instituição sem fins lucrativos ligada ao 

grupo IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), e a Ação Educativa, 

organização não-governamental ligada às questões educativas da juventude. 

Desde o ano de 2001, o indicador nacional vem sendo divulgado, alternando as 

habilidades pesquisadas. Assim, ocorreu nos anos de 2001, 2003 e 2005 com as 

habilidades de leitura e escrita (letramento) e, em 2002 e 2004 com as habilidades 

matemáticas (numeramento16).  

O INAF utiliza a cada dois anos, uma amostra nacional de duas mil pessoas com 

idade compreendida entre 15 e 64 anos e, considera como habilidades matemáticas a 

serem analisadas a capacidade que as pessoas têm em mobilizar conhecimentos 

associados “à quantificação, à ordenação, à orientação, e também suas relações, 

operações e representações, aplicados à resolução de problemas similares àqueles com 

                                                 
16 O termo “letramento”, assim como “alfabetismo” foram utilizados no Brasil como correspondentes ao 
termo em inglês literacy, que corresponde à condição de pessoas ou grupos sociais que fazem uso da 
linguagem escrita. No ambiente educacional brasileiro, o termo que se popularizou foi o de letramento, 
que destaca a capacidade de utilizar a linguagem escrita em diversas práticas sociais, em contraposição a 
um conhecimento formalizado das regras de funcionamento do código. Posteriormente, por analogia, 
passou-se também a se utilizar o termo numeracy para designar a capacidade de operar, em situações 
práticas, com informações que envolvem quantificação, medidas, representações espaciais e tratamento 
de dados. O INAF mantém o uso do termo Alfabetismo – contraposto ao de Analfabetismo – 
considerando os dois domínios: letramento (processamento de informação verbal em diversos formatos; 
compreensão e expressão escrita) e numeramento (capacidade de compreender e operar com noções e 
representações matemáticas envolvidas em situações cotidianas). (BOLETIM INAF, 2007).  



os quais a maior parte da população brasileira se depara cotidianamente.” (INAF, 2004, 

p. 5). 

A inexistência de um indicador de alfabetismo funcional exclusivo para as 

verificações da população que integra as classes de EJA no Brasil não é impedimento 

para que seja dimensionado o problema do analfabetismo funcional matemático nessa 

modalidade de ensino. Averiguar o fenômeno da alfabetismo no contexto escolar não 

faz parte dos fins e objetivos do INAF. Além do que, seria incoerente considerar que os 

níveis e tipos de alfabetismo funcional da população brasileira são diferentes das 

pessoas que são alunos da EJA no Brasil. Se assim procedêssemos estaríamos 

afirmando que os alunos da EJA integram um outro tipo de realidade diferente da 

maioria dos brasileiros, o que seria absurdo.  

Mesmo que restassem dúvidas a respeito da falta de um indicativo de 

analfabetismo funcional matemático na EJA, a abrangência da pesquisa (que envolve 

diferentes regiões geográficas do país) e a metodologia de coleta de informações 

afastam as incertezas que ainda poderiam perdurar a respeito de que se as informações 

reveladas pelo INAF retratam ou não a realidade dos jovens e adultos da EJA no Brasil. 

Tanto a amostra quanto a metodologia são constituídas por meio de amplo conjunto de 

informações sobre a população-alvo, que vão desde as condições de urbanização, os 

níveis socioeconômico e cultural, a escolaridade até o perfil da distribuição étnica e de 

gênero da população brasileira.  

Além do levantamento das condições de socioculturais e econômicas dos 
entrevistados, de suas práticas de leitura e escrita e de suas condições de 
acesso e uso de bens materiais e culturais, foram acrescentadas algumas 
questões relativas às oportunidades e demandas de utilização de conceitos, 
procedimentos e mídias mais relacionadas às habilidades matemáticas, e 
ainda questões sobre o próprio julgamento que o entrevistado faz de suas 
capacidades de leitura e escrita. (FONSECA, 2004, p. 15) 

É dentro da perspectiva de revelar outras possibilidades de uso das habilidades 

matemáticas, numa sociedade que exige cada vez mais dos trabalhadores e dos cidadãos 

em geral a disposição de estar capacitando-se e atualizando-se consecutivamente, que as 

informações e análises geradas pelo INAF podem ser ponderadas. Esse entendimento 

ajudaria a compreender os problemas da exclusão educacional do país, para a posteriori, 

sejam implementadas iniciativas que visem à melhoria da educação escolar como um 

todo, evitando-se novos processos excludentes no ensino regular e focalizando-se nas 

reais necessidades dos jovens e adultos que procuram os espaços escolares. 

 



Características do analfabetismo funcional matemático na EJA 

 

Os resultados do último teste aplicado na pesquisa do INAF 2004, das 

habilidades matemáticas, revelaram que apenas 2% da população do país encontram-se 

num estado ou condição considerada de “analfabetismo matemático17”, pois não 

demonstram domínio de habilidades matemáticas elementares, como “ler o preço de um 

produto, um anúncio ou anotar um número de telefone ditado por alguém.” (INAF, 

2004, p. 8). 

Pouco menos de um terço dos entrevistados, 29%, situa-se numa faixa 

intermediária de alfabetismo matemático (Nível 1), na qual demonstram habilidades na 

leitura de números encontrados em situações correntes do dia-a-dia e, dificuldades na 

resolução de situações que envolvem uma das operações aritméticas fundamentais, na 

identificação das relações de proporcionalidade e na compreensão de tabelas ou 

gráficos. 

Um grupo que demonstra dominar completamente a leitura dos números 

naturais, independente da ordem de grandeza, reúne 46% dos entrevistados. São 

encontradas aqui pessoas capazes de resolver situações que envolvam uma operação 

aritmética fundamental e de identificar a existência de relações de proporcionalidade 

direta e inversa. (Nível 2 de alfabetismo matemático) 

Entretanto, vale ressaltar que somente 23% da população jovem e adulta no 

Brasil são capazes de fazer uso de estratégias de resolução em problemas que envolvam 

a execução de uma série de operações. Os resultados requerem uma maior atenção 

porque é nesse restrito grupo que estão localizados os sujeitos que demonstram certa 

familiaridade com representações gráficas como mapas, tabelas e gráficos (Nível 3 de 

alfabetismo matemático), o que revela a falta de intimidade da maioria dos entrevistados 

com esses tipos de textos e, conseqüentemente um desempenho insatisfatório em 

situações que envolvem as habilidades espaço-visual.  

 
NÍVEIS DE ALFABETISMO 

FUNCIONAL 

 
CARACTERÍSTICAS 

 Corresponde à condição dos que não conseguem realizar 

                                                 
17 A exemplo do tratamento dado aos resultados das pesquisas do INAF 2001, que se referem a 
habilidades de leitura e escrita, a partir do INAF 2002, que avaliou habilidades matemáticas, foram 
estabelecidos três níveis de alfabetismo funcional e definido um patamar abaixo do qual se considerou 
estar o sujeito em situação de analfabetismo funcional matemático.  



 

Analfabetismo 

tarefas simples que envolvem a leitura de palavras e frases 

ainda que uma parcela destes consiga ler números 

familiares (números de telefone, preços etc.). 

 

 

Nível 1 

Alfabetismo nível rudimentar 

Corresponde à capacidade de localizar uma informação 

explícita em textos curtos e familiares (como um anúncio ou 

pequena carta), ler e escrever números usuais e realizar 

operações simples, como manusear dinheiro para o 

pagamento de pequenas quantias ou fazer medidas de 

comprimento usando a fita métrica 

 

 

 

Nível 2 

Alfabetismo nível básico 

As pessoas neste nível podem ser consideradas 

funcionalmente alfabetizadas, pois já lêem e compreendem 

textos de média extensão, localizam informações mesmo 

que seja necessário realizar pequenas inferências, lêem 

números na casa dos milhões, resolvem problemas 

envolvendo uma seqüência simples de operações e têm 

noção de proporcionalidade. Mostram, no entanto, 

limitações quando as operações requeridas envolvem maior 

número de elementos, etapas ou relações 

 

 

 

Nível 3 

Alfabetismo nível pleno 

São pessoas cujas habilidades não mais impõem restrições 

para compreender e interpretar elementos usuais da 

sociedade letrada: lêem textos mais longos, relacionando 

suas partes, comparam e interpretam informações, 

distinguem fato de opinião, realizam inferências e sínteses. 

Quanto à matemática, resolvem problemas que exigem 

maior planejamento e controle, envolvendo percentuais, 

proporções e cálculo de área, além de interpretar tabelas de 

dupla entrada mapas e gráficos. 

Quadro 02: Síntese das características dos níveis de alfabetismo funcional no Brasil  
Fonte: Adaptado do Boletim INAF, dez. 2007 

 

As sucessivas edições do INAF, sejam elas relativas às habilidades de leitura e 

escrita ou às habilidades matemáticas, reafirmaram a influência da escolaridade nos 

níveis de alfabetismo funcional da população brasileira. “80% das pessoas com 

escolaridade inferior a 3 anos não conseguem ultrapassar o primeiro nível de 

alfabetismo matemático.” (INAF, 2004, p. 10).  

A correlação entre os níveis de escolarização e o desempenho nos testes 

aplicados também se manifesta entre aqueles que estudaram no mínimo 4 anos, porém 

não concluíram o ensino fundamental o que corresponderia a 8 anos de escolaridade. 

“temos quase 40% de incidência ou de analfabetismo absoluto ou do nível mais 

elementar de alfabetismo matemático, ou seja, 4 em 10 brasileiros que não estão aptos a 



mobilizar habilidades matemáticas elementares, necessárias para o enfrentamento de 

situações comuns da vida cotidiana.” (INAF, 2004, p. 10). 

 

9%

68%

21%

2%

 

 

É importante salientar que os instrumentos aplicados nas medições do INAF 

utilizavam como metodologia de coleta de informações, situações da vida diária que 

envolvem habilidades matemáticas e estão presentes no cotidiano de quase todos os 

brasileiros, reduzindo a níveis mínimos os percentuais daqueles que declaram não 

precisar desempenhá-las.  

Em uma última análise, os resultados de todas as edições do INAF ratificam que 

embora as questões propostas nos testes não tenham a finalidade de avaliar o 

rendimento escolar da população jovem e adulta do país, e sim suas tarefas que 

precisam ser executadas no dia-a-dia, a “conclusão do Ensino Fundamental poderia ser 

considerada como escolaridade mínima para se alcançar um nível básico de alfabetismo 

funcional em matemática.” (INAF, 2004, p. 11).  

Diante de todos os resultados e conclusões apresentadas pelos INAF’s, que 

privilegiam as habilidades matemáticas, podemos afirmar que grande parte dos 

jovens e adultos freqüentadores das turmas de EJA apesar de vivenciarem 

intensamente situações cotidianas que requerem o domínio de habilidades 

matemáticas, situam-se nos níveis mais baixos de analfabetismo funcional 

Gráfico 01: Relação entre níveis de alfabetismo funcional e grau de escolaridade 
Fonte: Adaptado do 4º INAF 
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matemático (analfabeto ou nível 1), uma vez que os níveis 2 e 3 de alfabetismo 

matemático somente é expressado em percentuais expressivos (mais de 80% da 

população) entre os que possuem 8 anos ou mais de escolaridade.  

A situação torna-se mais agravante quando direcionamos nossos olhares para a 

escola, lugar onde poderiam ser encontradas ou construídas ferramentas para enfrentar o 

problema do analfabetismo funcional matemático. Entretanto, essa expectativa de 

solução não se concretiza na maioria das vezes, em vista de que a escola não se encontra 

apta para combater tal problemática. Além disso, no contexto escolar da EJA são 

encontrados outros fatores que contribuem para configurar e agravar ainda mais o 

panorama do analfabetismo funcional matemático, como a saída precoce ou a entrada 

tardia dos jovens e adultos na escola, os elevados índices de evasão e repetência, as 

condições precárias de aprendizagem, na EJA. 

A resposta encontrada por Infante (1994) para justificar o fato das escolas não 

acompanharem as demandas ocasionadas pelas mudanças na sociedade e, persistirem 

numa situação de anacronismo entre os conhecimentos escolares e a realidade das 

pessoas que a procuram na idade adulta ou juvenil, sustentando os níveis de 

analfabetismo funcional matemático é de que 

 

[...] a ineficiência da escola que não é capaz de produzir aprendizagem útil, 
principalmente para os setores mais desfavorecidos, devido à inadequação 
dos processos entre a escola e aluno ou desencontro de códigos culturais 
entre quem ensina e quem precisa aprender (alunos de periferia). Este é o 
fator essencial para explicar o fracasso em matemática, leitura e escrita, que 
são a chave para ter êxito em tudo o mais. (INFANTE, 1994, p. 222) 

 

A falta de êxito reflete-se na baixa escolaridade e na ausência de domínio das 

práticas de leitura, escrita matemáticas que, conjuntamente, impedem os jovens e 

adultos de integrarem mercados de trabalho com melhores condições salariais, que 

requerem mão-de-obra qualificada. 

A implicação mais grave do fenômeno do analfabetismo funcional matemático 

na EJA, consiste na relação direta que se estabelece entre analfabetismo e a baixa renda 

das classes que constituem a EJA. Essa relação empurra os jovens e os adultos para a 

informalidade do mercado de trabalho ou a desocupação, desestimulando-os da 



necessidade de escolarização e, conseqüentemente, contribuem para a reprodução do 

ciclo de pobreza e de marginalização que essas classes se encontram. 

 

A aquisição de competências e habilidades necessárias para a alfabetização 

funcional matemática na EJA 

 

Os resultados anunciados pelos INAF’s a respeito do desempenho da população 

jovem e adulta do país nas habilidades matemáticas, apontam para a existência de uma 

influência decisiva entre os níveis de alfabetismo funcional matemático e o grau de 

escolarização dos entrevistados. A comprovação dessa vinculação, aliada às reflexões 

sobre a influência de outros fatores na vida escolar da população brasileira, como os que 

podem ser determinantes para a permanência ou a saída dos indivíduos na escola, nos 

instiga a conjeturar sobre a relevância e o alcance dos conhecimentos matemáticos 

escolares na vida das pessoas jovens ou adultas. Giardinetto (1999, p. 8) explicita sobre 

essa relação, ressaltando a importância das experiências escolares para o incremento na 

produção de respostas às demandas sociais vivenciadas pelos jovens e adultos 

 

Com a decorrência da evolução do conhecimento científico, tecnológico e 
filosófico e a complexificação cada vez maior da sociedade, a escola surge 
como um elemento fundamental para a necessária formação do indivíduo 
enquanto cidadão participante de um determinado contexto social, pois é 
através dela que esse indivíduo tem a possibilidade de se apropriar de um 
conhecimento que não lhe é possível na vida cotidiana. O conhecimento 
escolar é elaborado segundo uma lógica do conhecimento sistematizado e das 
exigências etárias da clientela, lógica essa que permite a compreensão das 
coisas muito além daquela lógica da vida cotidiana que fornece as condições 
de orientação do mundo e familiarização das coisas no âmbito mais imediato, 
prático-utilitário. 

 

O ensino de matemática, que ainda é resistentemente praticado nas turmas de 

EJA, não tem como propósito qualificar seus alunos para a vida fora do espaço escolar. 

E mais, insiste em negar que os jovens e adultos possuem uma vida intensa e rica de 

experiências que poderiam subsidiar práticas de ensino mais próximas de suas 

realidades.  

No entanto, cabe ressaltar que não é possível propor um ensino de matemática 

com vistas à superação do analfabetismo funcional voltado exclusivamente para a 

dimensão pragmática e utilitária do ensino. A busca por diretrizes que apontem 



caminhos para essa superação precisa ponderar, equilibradamente, todas as dimensões 

do conhecimento matemático, que para tal propósito, deve ser construído a partir de 

uma perspectiva de educação matemática crítica.  

Em linhas gerais, o papel dessa educação é o de propiciar a alfabetização 

matemática dos indivíduos, a fim de que os mesmos possam discutir criticamente a 

utilização da disciplina no desenvolvimento tecnológico e suas implicações na realidade 

que os circunda. As implicações passam pelas transformações ideológicas imperativas 

nas intuições e nas ações da sociedade e pelas decisões de alcance público que atingem 

a todos os cidadãos. (SKOVSMOSE, 2006).  

As afirmações de Zabala (2005) a respeito da educação matemática como um 

projeto alfabetizador que visa à formação das pessoas para que analisem criticamente 

sua realidade e que também a transformem, destacam que o êxito desse projeto depende 

das considerações tecidas a favor de três dimensões do conhecimento matemático no 

âmbito da educação matemática crítica, a saber: 

A dimensão formativa se refere ao domínio de conceitos e procedimentos 

inerentes à disciplina; a dimensão tecnológica ressalta o lado pragmático da disciplina 

por meio de aplicações baseadas em modelos matemáticos e, por último e não menos 

importante, a dimensão reflexiva, que busca analisar os aspectos sociológicos e éticos 

próprios dos objetivos e da forma que se move a tecnologia baseada em modelos 

matemáticos. 

A valorização dos conhecimentos extra-escolares dos jovens e adultos da EJA 

precisa estar pautada numa formação com conhecimentos escolares que promova a 

obtenção de conteúdos, atitudes, procedimentos, habilidades e competências 

matemáticas sintonizadas com os objetivos, os anseios e as necessidades dos educandos, 

evitando, assim, que a balança pedagógica se incline para a supervalorização de um dos 

tipos de conhecimento em detrimento de outro.  

Para tanto, a aquisição de competências e habilidades necessárias para a 

alfabetização funcional matemática na EJA não é uma tarefa fechada e acabada, até 

porque as demandas sociais que exigem essas habilidades matemáticas estão numa 

constante dinâmica de renovação e ampliação. Uma ação educativa com propósitos de 

alfabetizar funcionalmente, deve buscar superar a concepção errônea de que saber 

matemática resume-se a realização de tarefas pré-determinadas, principalmente de 

‘fazer contas’, desconsiderando, por exemplo, que para os jovens e adultos é 

indispensável resolver situações-problemas.  



Essa ação educativa para o ensino de matemática com perspectivas de alfabetizar 

funcionalmente os educandos da EJA, precisa priorizar a análise de situações, o 

estabelecimento de planos, a seleção e/ou a busca de dados importantes para a execução 

articulada ao controle do desenvolvimento de procedimentos criados ou adaptados, a 

interpretação e a crítica de resultados. (FONSECA 2004). Para a autora outro ponto 

essencial para o alcance da alfabetização funcional matemática é de que o ensino da 

disciplina deve  

 

[...] proporcionar aos alunos oportunidades de acesso a representações 
matemáticas diversificadas, que devem ser objetos de discussão, interpretação, 
tratamento como fonte de dados e de inferências, como condição para o 
estabelecimento de critérios de julgamento, para o acesso a informações e 
recursos, para a compreensão do mundo em que vivemos e para a expressão 
dessa nossa compreensão. (FONSECA, 2004, p. 23) 

 

Em particular, o reconhecimento da autora sobre a relevância das fontes 

diversificadas de informações para promover a compreensão ampliada da nossa 

realidade é, para esse estudo extremamente importante, pois ratifica o uso de mapas e do 

globo terrestre na nossa proposta de atividades para o ensino de matemática que 

propõem a alfabetização funcional via a mobilização de conhecimentos relativos à 

capacidade de orientação. Além do mais, apontam direcionamentos para futuros 

métodos didáticos para a sala de aula que objetivem propósitos semelhantes.  

A efetivação de ações direcionadas para a alfabetização funcional matemática 

tornar-se-ão mais presentes nas salas de aulas, paulatinamente, ao desvencilhamento de 

práticas pedagógicas que privilegiem o decorar de fórmulas, de macetes e dos passos 

que devem ser seguidos na resolução de algum algoritmo, e a abertura de espaços para 

que outras possibilidades pedagógicas aflorem, oportunizando a exploração de modo 

consciente, produtivo e criativo de recursos didáticos como as calculadoras, os livros 

didáticos, as revistas, os jornais, os mapas, o globo terrestre, entre muitos outros que 

podem ocorrer.  

 

Uma proposta de atividades para o ensino de geometria numa perspectiva de 

alfabetização funcional na EJA 

 



 

 

 

 

 

Foto 01: Alunos da EJA desenvolvendo atividades 
Imagem: Daniele Esteves 

 

 

Tendo em vista atribuir mais significado ao ensino de matemática, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem o estabelecimento de diálogos entre essa 

disciplina e outras áreas do conhecimento. 

Aportados pela recomendação curricular nacional e, em consonância com os 

objetivos apresentados no início deste trabalho, propomos uma seqüência de atividades 

que fazem uso de metodologias de ensino direcionadas para um ensino contextualizado, 

multidisciplinar e, com vistas a colaborar para o processo de alfabetização funcional 

matemática de jovens e adultos freqüentadores de classes de EJA.  

A seqüência de atividades foi construída a partir de conteúdos matemáticos e 

metodologias de ensino que contribuíssem para a aquisição de habilidades espaço-visual 

relacionadas à capacidade de orientação. Tal capacidade é considerada como uma das 

habilidades matemáticas integrantes do quadro que caracteriza e define os indicadores 

dos níveis de alfabetismo/analfabetismo funcional matemático da população brasileira, 

segundo o INAF. O diagrama seguinte retrata como e quais as habilidades matemáticas 

compõem o panorama da alfabetismo funcional no Brasil. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Diagrama 01: Habilidades matemáticas consideradas para análise dos níveis de 
alfabetismo funcional matemático no Brasil segundo o INAF. 

Fonte: Produção própria 
 
 
 
 
 
 
 
 

As habilidades espaço-visual e, conseqüentemente, a capacidade de orientação, 

foram eleitas como via de acesso para alcançarmos uma parcela significativa do 

processo de alfabetização funcional matemática, por estarem relacionadas aos conteúdos 

matemáticos propostos na seqüência de atividades, como também pelo seu 

desenvolvimento está associado à leitura, à interpretação, à análise e à manipulação de 

textos esquemáticos (mapas e globo terrestre) utilizados como recursos nas atividades. 

Apesar de não ser nosso objetivo, também contemplamos durante as atividades 

alguns traços pertinentes a outras habilidades, como as operações e representações, as 

quantificações, a resolução de problemas e a ordenação.  

A seguir, ilustramos a encadeamento das idéias que permeiam a proposta de 

atividades até o seu objetivo final. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 02: Possível caminho para a alfabetização funcional matemática na EJA via 
proposta de atividades 

Fonte: Produção própria 

 

A opção pelas atividades se deu por termos uma vivência considerável no 

desenvolvimento, aplicação, organização, dinâmica, testagem e avaliação do uso de 

atividades para o ensino de Matemática em turmas de EJA. A experiência foi adquirida 

pela nossa permanência durante quatro anos no exercício do magistério na EJA em uma 

escola pública em Belém do Pará, onde verificamos e nos aproximamos de um conjunto 

de fatores que esse tipo de proposta metodológica apresenta. Adiante, estes fatores 

foram ponderados como os mais próximos e adequados aos fins desse trabalho, que 

consiste em vincular o ensino de matemática ao processo de alfabetização funcional 

matemática de alunos da EJA. Assim, elencamos alguns aspectos que consideramos 

como facilitadores/colaboradores de nossos objetivos e que podem ser proporcionados 

pela utilização das atividades na sala de aula: 

i. O uso de situações práticas na sala de aula pode motivar e envolver os 

alunos; 

ii. Possibilidade de relacionar a matemática a outras áreas do conhecimento; 



iii. Aplicabilidade da matemática em situações reais e além dos limites da 

disciplina; 

iv. Maior significado ao ensino-aprendizagem da matemática; 

v. O incentivo ao trabalho em equipe; 

vi. O envolvimento dos alunos permite que os mesmos exerçam um papel mais 

participativo no de seu processo de ensino-aprendizagem; 

vii. A atuação mais participativa dos alunos favorece o desenvolvimento de sua 

autonomia intelectual, da criatividade e da reflexão crítica; 

viii. O desenvolvimento da autonomia intelectual, da criatividade e da reflexão 

crítica contribuem para a formação de cidadãos mais preparados para 

enfrentar as crescentes demandas sociais; 

ix. Uma participação mais efetiva nas aulas de matemática eleva o nível de 

confiança dos alunos em relação à disciplina, e, conseqüentemente, diminui 

o “medo de errar”, resultando numa melhora da auto-estima dos mesmos. 

 

A Geometria constituiu a matriz inicial dos temas desenvolvidos durante as 

atividades, surgindo logo que começamos nossas primeiras explorações acerca das 

potencialidades didático-pedagógicas oferecidas pelo globo terrestre à Matemática. A 

partir dessa seleção inicial, entrelaçamos os conteúdos geométricos a outros campos da 

própria Matemática, assim como de outras extensões do conhecimento como a 

Geografia, a História, as Artes e as Ciências Naturais. 

Conteúdos como ângulos, círculos, circunferência, esfera, sistema de 

coordenadas cartesianas e geográficas, ponto, retas, planos, foram os primeiros a serem 

suscitados pelas situações de ensino-aprendizagem a que nos propúnhamos realizar.  

Contudo, à medida que avançávamos no desbravamento metodológico do globo 

terrestre, outros tópicos como escalas, legendas, pares ordenados, plano cartesiano, 

leitura e escrita de números naturais, números inteiros, medidas de comprimento, 

cálculo de perímetros e áreas, operações aritméticas fundamentais, proporcionalidade, 

paralelismo e perpendicularismo foram agregados no decorrer da elaboração das 

atividades, assim como a introdução de temáticas de outras ciências (meio ambiente, 

ética, religião, violência, economia, cultura, saúde, etc.) foram enriquecendo o teor de 

cada atividade no momento de sua aplicação na sala de aula e contemplando outras 

habilidades envolvidas no processo de alfabetização funcional. 



O aspecto multidisciplinar das atividades desempenhou a função de um fio 

condutor, estabelecendo relações entre os mais variados conteúdos gerados a partir de 

manipulações com o globo terrestre e da exploração de mapas diversificados. O globo 

terrestre (foto 02), o globo de coordenadas18 (foto 03) e diversos mapas (figuras 01 e 

02) foram os materiais didáticos protagonistas das atividades e os principais anéis de 

continuidade e ligação entre as mesmas.  

 

 

 

Diagrama 03: Síntese dos principais conteúdos matemáticos e áreas do 
conhecimento envolvidos na elaboração das atividades propostas 

Fonte: Produção própria 

                                                 
18 O globo de coordenadas é um material didático elaborado e confeccionado por nós, com o intuito de 
auxiliar os alunos a visualizarem e compreenderem melhor o sistema de coordenadas geográficas, o 
funcionamento dos sistemas de localização, os ângulos latitudinais e longitudinais da Terra. 



 

 

 

 

 

 

Foto 03: Globo terrestre 
Imagem: Maria Iglê  

Foto 02: Globo de coordenadas 
Imagem: Daniele Esteves 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Planisfério 
Fonte: www.capraro.ar 

Figura 02: Mapa do Rio Grande do Norte 
Fonte: www.consad.rn.gov.br 

Mendes (2006) tece um comentário a respeito da importância de favorecermos o 

aparecimento de ocasiões de interlocução entre os saberes, as práticas e as estratégias 

matemáticas nas salas de aula com informações para além do âmbito matemático. A 

conexão é necessária para que a matemática implícita em outros contextos manifeste-se 

a favor de uma educação matemática globalizante, provocadora de reflexões e decisiva 

na formação de valores humanos. 

Com a tríade formada pelo uso das atividades, os conteúdos propostos e a 

utilização de mapas e globos pretendíamos que os alunos demonstrassem alguns 

procedimentos e atitudes que avaliamos como indicativos da aquisição de habilidades 

relacionadas à capacidade de orientação. Esses indicativos funcionaram em seguida 

como parâmetros de análise sobre os níveis de eficiência das atividades, quanto à 

contribuição para o processo de alfabetização funcional matemática dos alunos da EJA. 

Os principais indicativos que esperávamos serem apresentados pelos alunos 

durante a efetivação das atividades na sala de aula foram: 

i. A construção de um entendimento científico sobre a forma da Terra; 



ii. A compreensão de que todos são integrantes de um mundo maior que 

ultrapassa os limites de seus municípios ou bairros; 

iii. A utilização do sistema de coordenadas cartesianas e os pontos cardeais 

como ferramentas de localização nos mapas e no globo; 

iv. A utilização dos pontos cardeais (Norte, Sul, Leste e Oeste) como 

ferramentas de orientação em situações reais; 

v. A identificação e localização em mapas e no globo dos hemisférios da 

Terra e as principais linhas imaginárias; 

vi. A leitura e interpretação de legendas e escalas em mapas e no globo; 

vii. A compreensão do funcionamento dos fusos horários; 

viii. A compreensão da relação entre os movimentos de rotação e translação 

da Terra, as estações do ano e a duração dos dias; 

ix. O reconhecimento da diferença entre os minutos e os segundos dos graus 

das medidas angulares dos minutos e segundos das medidas do tempo. 

 

Intencionando atender aos objetivos propostos relativos aos conteúdos 

matemáticos, aos conteúdos das outras disciplinas, além dos objetivos relacionados à 

alfabetização funcional matemática, as atividades foram estabelecidas de maneira a ser 

desenvolvidas em grupos que poderiam variar o número de integrantes conforme a 

estrutura da atividade proposta.  

Privilegiamos a disposição em grupos por entendermos que esse tipo de 

organização atende tanto aos objetivos anteriormente citados, como também estimula o 

surgimento de outros procedimentos e atitudes como a cooperação, a tolerância, o 

respeito, o senso de coletividade, a capacidade de argumentação, entre outros que 

dificilmente apareciam em tarefas individuais. 

Sempre envolvidas num contexto, o momento da apresentação das atividades aos 

participantes foi organizado de forma a criar uma atmosfera real na sala de aula que 

absorvesse todos nas situações sugeridas e estimulasse a criatividade, a exemplo da 

Atividade 12 (Apêndice A) em que os participantes são convidados a elaborar um 

roteiro de viagens para lugares que gostariam de conhecer ou revisitar seus familiares, 

para em seguida calcular as distâncias que precisariam percorrer, as quais por sua vez, 

desencadeavam a curiosidade de calcular outras grandezas como tempo gasto, os custos, 

os meios de transportes, o caminho mais curto, entre tantos questionamentos 

provocados. 



A dinâmica de apresentação foi composta por cinco fases distintas, porém, 

conectadas entre si, embora nem sempre esse movimento devesse ser rigidamente 

seguido, apresentando-se bastante flexível de acordo com as situações geradas na sala 

de aula.  

Primeiramente, deveriam ser prestadas aos participantes todas as informações 

necessárias para a execução da atividade, seguidas da exploração/reconhecimento dos 

materiais a serem utilizados, a execução dos procedimentos propostos, a socialização 

das observações realizadas durante a atividade, e finalmente o registro escrito ou oral 

para sintetizar o que os alunos consideravam como mais interessante ou haviam 

aprendido durante o procedimento. 

Os registros dos participantes, orais ou escritos, além de servirem como 

instrumentos de validação dos conhecimentos adquiridos, garantiriam sempre no final 

das aulas uma avaliação instantânea que seria um subsídio para as possíveis adaptações, 

que se mostrassem necessárias no decorrer da aplicação das próximas atividades da 

seqüência. 

Para garantir a continuidade na seqüência de atividades, o reinicio de cada dia de 

aula é feito com a retomada dos principais aspectos, que haviam sido discutidos no dia 

anterior, garantindo dessa forma, a articulação e o encadeamento de conhecimentos para 

a realização das atividades seguintes. 

 

O trajeto metodológico da investigação 

 

A opção pela predominância qualitativa na pesquisa deve-se ao fato de nos 

propormos a analisar detalhadamente o desenvolvimento de conceitos, habilidades, 

procedimentos e atitudes que os alunos puderam obter e demonstrar ao longo da 

intervenção metodológica na sala de aula. Segundo Bogdan e Biklen (1994), esse tipo 

de abordagem permite que o pesquisador se aproxime mais inteiramente dos 

participantes a serem investigados, fato este que beneficia a captura de pormenores de 

tudo aquilo que pretendemos ouvir, anotar e observar. 

O trajeto investigativo desse estudo (Diagrama 04) foi delineado e realizado em 

seis grandes fases, a saber:  

1. Estudo bibliográfico sobre o aporte teórico da pesquisa; 



2. Levantamento de conteúdos matemáticos contidos em mapas, no globo 

terrestre e nas propostas curriculares da EJA;  

3. Elaboração das atividades;  

4. Intervenção didática na sala de aula; 

5. Análise das informações construídas durante a aplicação das atividades; 

6. Indicações para possíveis encaminhamentos concernentes ao processo de 

alfabetização funcional matemática na EJA. 

 

As duas primeiras fases iniciaram-se concomitantemente. Entretanto, o estudo de 

literaturas pertinentes à temática tratada nos acompanhou durante todo o percurso 

investigativo, ora sustentando as argumentações provenientes dos conhecimentos 

vislumbrados, ora sustentando as decisões que haviam de ser tomadas.  

Conforme mencionamos anteriormente, a seqüência de atividades foi elaborada, 

partindo de um estudo bibliográfico sobre conteúdos matemáticos passíveis de serem 

articulados aos ambientes de ensino-aprendizado que buscávamos criar para está no 

encalço de nossas intenções. 

Para estabelecer a união entre conteúdo e metodologia, prevalecemo-nos dos 

conhecimentos adquiridos por nossas experiências anteriores com o ensino de 

matemática por atividade em classes de EJA, pois como bem enfatizam Moscovici e 

Jodelet apud Vala (1993) existe uma modalidade de conhecimento socialmente 

elaborada e partilhada, denominada de saber funcional, que nasce da prática pedagógica 

quotidiana e se nutre de teorias científicas, como a Psicologia, a Antropologia, a 

Sociologia, a Filosofia, a Matemática, entre tantas outras, de amplos eixos culturais, de 

ideologias formalizadas, de pesquisas, de experiências de sala de aula e das 

comunicações quotidianas. 

A organização seqüencial dos conteúdos a serem contemplados foi planejada 

para ser ministrada em trinta horas/aulas. O detalhamento da aplicação das atividades é 

tema do IV capítulo de nosso trabalho.  

As informações referentes à aplicação das atividades em sala de aula foram 

obtidas por meio de nossas observações diretas, de anotações em diário de campo, de 

gravações audiovisuais, de entrevistas coletivas semi-estruturadas e de registros orais e 

escritos dos alunos. 

Pelo grande volume de informações geradas na aplicação das atividades, a 

análise das mesmas foi sendo constituída num “[...] processo continuado em que se 

procura identificar dimensões, categorias, tendências, padrões, relações, desvendando-



lhes o significado”. (ALVES-MAZZOTI; GEWANDSZNADJER, 2001, p.170). Dessa 

forma, adotamos um posicionamento flexível em relação à definição dos parâmetros 

norteadores das análises dos resultados serem alcançados. À medida que avançávamos 

na teorização da investigação, modificávamos e/ou acrescentávamos elementos 

passíveis de observações e análises. Podemos afirmar que esse ciclo da pesquisa 

somente foi concluído após algumas atividades serem efetuadas pelos alunos. 

Nossas observações, durante a permanência na sala de aula, foram decisivas para 

a compreensão das conclusões a que chegamos, e elucidaram a elaboração de possíveis 

encaminhamentos para práticas pedagógicas que visem a superação do analfabetismo 

funcional matemático na EJA.  

 

 

 

 
Diagrama 04: Trajeto metodológico percorrido na investigação 

Fonte: Produção própria 
 

 

 

 

 



III 

A experiência com os alunos da Educação de 
Jovens e Adultos: Aprendendo com quem têm 

muito a ensinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podemos concluir perante as opiniões discordantes: o homem inseguro as 
teme; o fanático as afronta; o educador as compreende; e, o ponderado as 

respeita.  
 

Hammed 



Características do ambiente da pesquisa19

 

A Escola Municipal Professor Zuza (Foto 04) situa-se na Avenida Miguel Castro 

s/nº, no bairro Nazaré, zona oeste do município do Natal/RN. Sua criação ocorreu no 

dia 29 de agosto de 1988, sob o Decreto nº. 3.747 da Prefeitura Municipal do Natal/RN, 

publicado no Diário Oficial nº. 6.930 de 19 de novembro de 1988. Com a denominação 

de Escola Municipal de Tempo Integral - “Professor Zuza”, sua concepção inicial previa 

o atendimento em tempo integral de crianças e adolescentes das proximidades da escola 

que estivessem fora dela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Foto 04: Vista Frontal da Escola Municipal Professor Zuza 
Imagem: Daniele Esteves 

 

No dia 08 de fevereiro de 1993, por meio do Decreto de nº. 4.953 da Prefeitura 

Municipal do Natal/RN, publicado no Diário Oficial nº. 7.962 de 10 de fevereiro de 

1993 e, autorizado pela Portaria da Secretaria Municipal de Educação nº. 078/96, 

assinada pelo então Secretário de Educação Luiz Eduardo Carneiro Costa, a escola foi 

renomeada como Escola Municipal Professor Zuza – Ensino de 1º Grau, pois passaria a 

partir daquela data a funcionar em regime de tempo regular e não mais integral. 
                                                 
19 Todas as informações aqui descritas, inclusive os documentos legais, foram fornecidos pela direção da 
Escola Municipal Professor Zuza.  



Como o espaço escolar onde desenvolvemos a pesquisa foi projetado para 

atender aos alunos em tempo integral, a estrutura física do prédio é de ótima qualidade, 

com vários e espaçosos ambientes, que nem sempre são comuns a todas as escolas 

públicas, além de apresentar-se em bom estado de conservação.  

A Escola Professor Zuza é classificada pela Secretaria Municipal de Educação 

como sendo de médio porte, comportando 13 (treze) salas de aula; 01 (um) laboratório 

de informática com 05 computadores em funcionamento; 01(uma) sala de vídeo 

equipada com 02 (dois) aparelhos de DVD, 01 televisor e 01(uma) máquina fotográfica; 

01 (uma) biblioteca com um acervo de livros razoável que está sendo incrementado no 

decorrer do ano letivo de 2007; 01(uma) sala de direção; 01 (uma) sala de professores; 

01 (sala) de artes; 01 (uma) secretaria; 01(uma) cozinha; 01 (um) refeitório; 01(um) 

pátio coberto para recreação; 01(uma) quadra de esportes coberta; 01 (uma) sala de 

apoio pedagógico especializado no atendimento de alunos portadores de necessidades 

especiais; 01 (uma) sala de equipe pedagógica; 04 (quatro) complexos de banheiros, 

sendo 02 (dois) masculinos e 02 (dois) femininos; 01 (um) depósito e 01(uma) dispensa. 

A escola também possui material didático disponível para uso em sala de aula, máquina 

fotocopiadora, carteiras e mobiliário em número suficiente. 

Os recursos financeiros são oriundos de fontes federais e municipais como o 

Programa de Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e os Recursos do Orçamento Municipal 

(ROM). Além disso, a escola gerencia diretamente as verbas destinadas à compra de 

merenda escolar.  

O horário de funcionamento da escola acontece nos turnos matutino, vespertino 

e noturno, perfazendo um atendimento a 954 alunos. O ensino regular funciona em vinte 

e quatro turmas, sendo que doze turmas atendem 351 crianças de 1º ao 5º ano no 

período matinal e, 314 estudantes de 6º ao 9º ano completam no segundo turno de 

funcionamento as outras doze turmas. O período noturno é designado somente para a 

EJA, a qual possui 289 alunos divididos em nove turmas do I ao IV níveis. 

O corpo docente totaliza 52 professores, todos graduados, sendo que 36 

lecionam no ensino regular e 16 atuam na EJA. Desse total, 18 professores do ensino 

regular possuem especialização e 15 da EJA também são especialistas, totalizando 33 

docentes. O quadro de recursos humanos e da equipe pedagógica encontra-se completo. 

Há 07 técnicos ocupando os cargos de supervisores, orientadores e coordenadores 

pedagógicos. A instituição ainda conta com três psicopedagogas, que se dedicam ao 

trabalho com alunos portadores de necessidades especiais da própria escola bem como 

os de outras escolas da região.  



A equipe pedagógica desenvolve, juntamente com os docentes, diversas ações de 

planejamento escolar que visam à melhoria da qualidade do ensino: No período da 

manhã, o planejamento é feito por turmas, enquanto que nos demais turnos são 

executados por disciplinas, de modo que uma vez por semana os professores dedicam-se 

exclusivamente a esse tipo de trabalho. A cada dois meses há um planejamento geral 

envolvendo todas as áreas do conhecimento. Periodicamente, também são oferecidos 

pelos órgãos gestores da escola cursos de capacitação e aperfeiçoamento a todos os 

profissionais que integram a Unidade de Ensino. 

Apesar de todas essas iniciativas que buscam uma melhor articulação entre os 

conteúdos ministrados nas diversas disciplinas e, conseqüentemente a elevação da 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a incorporação de novos elementos 

que contribuam com resultados satisfatórios ao fazer pedagógico, constatamos que o 

ensino na escola ainda é predominantemente tradicional, com aulas sempre expositivas 

e avaliações realizadas unicamente pela aplicação de testes escritos sobre o conteúdo 

ministrado, ignorando-se as orientações curriculares nacionais. 

 

Ainda que se reconheça o inequívoco papel da memória para o conhecimento 
de fenômenos, das etapas dos processos, ou mesmo, de teorias, é preciso 
considerar, nas referências de provas, bem como na oferta de ensino, as 
múltiplas capacidades de operar com informações dadas. Ou seja, está-se 
valorizando a autonomia do estudante em ler informações e estabelecer 
relações a partir de certos contextos e situações. (BRASIL, 2002b, p. 14) 

 

A oferta de um ensino que objetive superar a concepção de provas baseadas no 

saber estritamente enciclopedista, que privilegia a memória em detrimento à valorização 

de conteúdos como conceitos, procedimentos, valores e atitudes nas avaliações e nas 

práticas pedagógicas ainda é a tendência que orienta a maior parte dos currículos 

escolares praticados na EJA.  

Em conversas informais com os professores de matemática e outros docentes da 

escola que atuam na EJA, nos foi revelado que um dos principais obstáculos para a 

implementação de outras abordagens de ensino ou até mesmo de algumas atividades ou 

técnicas que ultrapassem a barreira solidificada do ensino tradicional, consiste no 

excesso de carga horária a qual são submetidos para complementar seus rendimentos 

mensais. Os professores enfrentam diariamente uma tripla jornada de trabalho que 

culmina com o terceiro turno de ensino justamente na EJA, aonde chegam exaustos 

depois de um dia inteiro ministrando aulas. A frenética rotina os deixa sem nenhum 



tempo disponível para planejar ou executar algo que fuja do que as suas consolidadas 

práticas pedagógicas de vários anos já os habituaram a fazer. 

Os professores também alegaram a falta de interesse dos alunos pelos estudos 

como fator desestimulante para a tentativa de praticar algo além de aulas expositivas. 

Algumas turmas são consideradas apáticas, outras são muito “bagunceiras”, e todas não 

possuem conhecimentos escolares prévios necessários ao desenvolvimento dos 

conteúdos. É comum em seus discursos ouvimos que os alunos “não querem nada!” ou 

que “aquele pessoal não tem mais jeito!”. 

Forma-se, desse modo um círculo de culpas e desculpas que tentam justificar a 

forma como é normalmente conduzido o ensino na EJA não somente nesta, como 

também em muitas escolas públicas. De um lado, os alunos (que comumente também 

vêem de uma jornada de trabalho cansativa) mostram-se desinteressados por aulas 

monótonas e sem nenhuma utilidade para suas vidas. Porém, em sua maioria, quando 

são provocados respondem positivamente às expectativas relacionadas à sua 

aprendizagem. De outro, os professores, que responsabilizam os alunos por não 

mostrarem interesse pelo que é ensinado, firmando uma visão negativa de ambas as 

partes sobre a educação de jovens e adultos. 

Talvez algumas soluções para a melhoria do processo educativo estejam 

relacionadas a um conjunto de fatores, formado entre outros, por melhores condições de 

trabalho nas escolas públicas, aliadas ao apoio pedagógico, à diminuição da carga 

horária e salários mais justos, que possa contribuir para a formação de professores com 

um perfil mais flexível, acessível ao diálogo e atento às dificuldades e especificidades 

dos alunos da EJA e que tanto facilitarão na organização e no bom entendimento entre 

todos na sala de aula. 

 

A aproximação com o ambiente da pesquisa  

 

Nossa ligação com a Escola Municipal Professor Zuza começou por intermédio 

de um dos professores de matemática da escola, que trabalha com a EJA e cursava 

conosco disciplinas da Pós-graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Relatamos ao professor nossa necessidade de encontrar um espaço educacional que 

atendesse turmas da EJA e permitisse nossa intervenção na sala de aula, e ele dispôs-se 

a nos levar até a escola na qual trabalhava. 



No dia 21 de março de 2007, visitamos a escola pela primeira vez. Nesta 

ocasião, tivemos a oportunidade de sermos apresentada a diretora, ao outro professor de 

matemática da EJA, a equipe pedagógica, e mais alguns professores presentes. Além de 

nos inteirarmos da rotina e do funcionamento escolar, expusemos também, os motivos 

que nos levaram até aquela Unidade de Ensino, detalhando nossa proposta de trabalho. 

Fomos muito bem compreendidos e recebemos total e irrestrito apoio para realizarmos 

nosso trabalho. A completa aceitação nos deixou bastante confiante e motivada a 

desempenhar com afinco a proposta apresentada, com o intuito de responder à altura 

toda a confiança creditada em nosso trabalho.  

Escolhemos, conjuntamente com a equipe pedagógica e os professores de 

Matemática, a turma que iríamos realizar a seqüência de atividades. Foram relevados 

aspectos como, disponibilidade dos professores, freqüência e disciplina das turmas, 

horários das aulas, e a distribuição do tempo entre nossas atividades e o trabalho regular 

do professor com a turma. 

Entre as opções apresentadas, uma turma de III Nível mostrou-se como sendo a 

escolha mais viável. Por ter as aulas de matemática sempre em horário duplo (2 

horas/aula, com duração de 40 minutos cada), teríamos dois encontros semanais de 40 

minutos cada. Combinamos que a primeira hora/aula seria reservada ao professor 

regente da turma e, o segundo tempo ficaria disponível para intervirmos com nossas 

atividades, a fim de não alterarmos totalmente o andamento da turma. Entretanto, fomos 

alertados para a ocorrência de que apesar da turma está formada, com cerca de 40 

alunos matriculados, os índices de freqüência eram baixíssimos em virtude das aulas 

acontecerem sempre nos últimos horários, nos dois últimos dias da semana escolar 

(quinta-feira e sexta-feira), o que poderia prejudicar o desenvolvimento da seqüência de 

atividades. 

Ponderamos todos os aspectos que se apresentaram tanto como obstáculos como 

pontos favoráveis à escolha da turma e, apostamos conjuntamente (nós e a equipe da 

escola), que talvez nossa proposta de trabalho pudesse contribuir para atenuar ou até 

mesmo reverter a situação dos baixos índices de assiduidade, pois a turma precisava de 

um incentivo, uma motivação extra para freqüentar as aulas de matemática. Acordamos 

todos, desse modo, em iniciarmos os trabalhos na semana seguinte com a turma do III 

Nível B da EJA. 

 

A primeira tentativa 



 

Segundo o acordo firmado, combinamos com a orientadora pedagógica da 

escola e o professor de Matemática responsável pela turma do III Nível B que no dia 

29/03/2007 seria o nosso primeiro encontro com os alunos para realizarmos uma visita 

de reconhecimento. Intencionávamos, primeiramente, conhecer os alunos, justificar 

nossa presença nas aulas de matemática, explicar-lhes os objetivos de nossa proposta, 

estabelecer um elo de ligação, adquirir-lhes a confiança, diminuir o impacto de nossa 

permanência na sala de aula até tornar-se o mais natural possível e, posteriormente 

intervir com as atividades. Acerca dessa aproximação e conquista da turma, Laville e 

Dione (1999, p.181) discorrem: 

 

Sabe-se, por exemplo, que, com o hábito, a sensibilidade à observação 
atenua-se nas pessoas: o observador lhes dará, pois, tempo para se 
familiarizarem com sua presença antes de realmente começar seu trabalho. 
Cuidando da apresentação de seus objetivos, poderá também atenuar as 
reações de resistência ou ansiedade dos participantes.  

 

Entretanto, no dia agendado para o nosso primeiro contato com a turma, sem 

prévio aviso, as aulas foram canceladas em virtude da realização de uma palestra com a 

temática sobre profissões, que foi proferida a todos os alunos da EJA naquela noite. 

Oliveira faz um relato das dificuldades relacionadas à estrutura organizacional 

encontradas em grande parte das escolas públicas do país. 

 

[...] existem ações não programadas que interrompem o ritmo das aulas e 
fazem com que o professor tenha que reavaliar, constantemente, o seu 
planejamento de unidade. Essas interrupções a que nos referimos são 
causadas por: greves, assembléias patrocinadas pelos sindicatos dos 
educadores e paradas de protesto no serviço público, jogos escolares internos 
e externos, greves dos transportes coletivos, feriados e mesmo os dias 
imprensados. Além dos casos citados, existem também, aqueles em que o 
professor entra na sala e percebe que a turma acabou de ser convidada para 
uma palestra. (OLIVEIRA, 2006, p. 39) 

 

Indagamos se era uma prática recorrente o cotidiano da escola ser alterado 

abruptamente. Obtivemos como resposta que quando os discentes são avisados 

antecipadamente sobre uma palestra ou evento similar, os estudantes agem como se 

naquela noite não houvesse aula, diminuindo consideravelmente o número de 

participantes na programação extra-classe, uma vez que eles não consideram estas 

atividades como sendo importantes para sua formação.  



O aluno adulto desenvolve um auto-conceito equivocado, não condizente com o 

desenvolvimento cognitivo próprios da idade, sobre seus limites e possibilidades de 

aprendizagem que são notadas em suas inseguranças, em seus medos de se expor a 

situações consideradas vexatórias e de não conseguir aprender.  

 

Expressam ainda certa resistência a mudanças, talvez porque não é cômodo 
negar concepções arraigadas, construídas ao longo da vida. Parecem ter uma 
relação bastante ‘imediatista’ com o conhecimento, querendo saber onde e 
como irão utilizá-lo, desconsiderando aquele para o qual não percebem uso 
imediato. (BRASIL, 2002a, p. 90-91, grifo do autor).  

 

Nossa primeira visita à turma foi adiada para o dia seguinte. Entretanto, apenas 8 

alunos compareceram à aula naquela noite. Como a outra turma de III Nível que o 

professor de matemática ministrava suas aulas também se apresentou com poucos 

alunos e, encontrava-se em horário vago, o mesmo nos comunicou de sua decisão em 

juntar as duas turmas a fim de evitar uma saída coletiva dos alunos que ficariam 

esperando. Diante disso, nosso primeiro encontro com os alunos do III Nível B ficou 

marcado para a próxima semana, por não acreditarmos ser produtivo a primeira 

aproximação com a turma acontecer logo numa situação atípica, em que os estudantes 

estão misturados a outros de turma diferente para assistir às aulas. 

Mais uma vez, na semana seguinte, em virtude dos feriados da semana santa, 

não foi possível realizar o primeiro encontro com a turma. 

No dia 12 de abril de 2007, numa noite chuvosa20, finalmente nos apresentamos 

aos alunos do III Nível B. Dos 37 estudantes que constavam na lista de freqüência, 

estavam presentes apenas cinco, sendo que um deles chegou bastante atrasado. Todos 

ficaram curiosos em saber o motivo de haver dois professores na sala de aula. 

Explicamos as razões que nos trouxeram até aquela turma e, perguntamos se os alunos 

estavam dispostos a participar das atividades que lhes seriam propostas. Somente um 

aluno mostrou-se interessado, enquanto os demais se mantiveram calados por todo o 

tempo de nossa conversa. 

Ao analisar a relação que os jovens ou adultos estabelecem ao retornar à escola, 

no referente ao silêncio dos alunos quando estimulados na sala de aula, Dayrell (1996 

apud Santos, 2006, p. 24) percebeu que  

 

                                                 
20 O professor de Matemática da turma nos informou que as condições climáticas desfavoráveis são um 
agravante ao problema dos baixos índices de freqüência na escola com as turmas de EJA.  



Os depoimentos deixam clara a relação entre a autoconcepção negativa, a 
palavra e o poder. Essa mesma relação pode ser constatada na dificuldade 
que apresentam, inicialmente, em participar das aulas perguntando, 
questionando, em expressar-se de qualquer forma em público. A aparente 
apatia e passividade, tão reclamada pelos professores dos cursos noturnos, 
fazem parte do mesmo conjunto de problemas. Diante de alguém que 
consideram superior, no trabalho ou na escola, ou num meio que não o deles, 
calam-se, envergonham-se, sentem-se tímidos. De um lado, a insegurança 
diante do código lingüístico dominante, imposto como legítimo, que lhes foi 
negado pela própria escola. Em um e outro, a atribuição individual da culpa: 
o que é a imposição social do silêncio, tornar-se para eles timidez e ‘falta de 
cultura’. Mas não só. O próprio poder da fala entre iguais é relativo. E o é 
porque a questão não se resume apenas no falar, mas também na qualidade do 
que se fala. 

 

O objetivo prioritário naquele momento foi de conquistar a turma, fazendo-a não 

somente a participar, mas também a acreditar no trabalho que desenvolveríamos em 

parceria. Estávamos dispostos a ouvi-los e, principalmente interessados pelo que tinham 

a dizer sobre si mesmos. Éramos conscientes de que a abertura desses espaços os quais 

eles se manifestariam seria lenta e gradual, e que representava de certa forma um 

choque, pois que os alunos da EJA estão habituados a freqüentar escolas “cuja 

pedagogia prima pela transmissão do conhecimento e pela negação de toda e qualquer 

possibilidade de o aluno emergir como sujeito no processo de ensino/aprendizagem” 

(SANTOS, 2006, p. 24). 

A conversa com a turma foi interrompida pela presença do vice-diretor da 

escola, que externou sua preocupação ao saber que apenas 19 alunos estavam 

freqüentando, ainda que irregularmente, às aulas naquela turma. O gestor informou que 

a partir do início da semana seguinte haveria merenda escolar. Foi solicitado aos alunos 

presentes que avisassem sobre a chegada da merenda para os demais colegas de classe, 

a fim de que estes retornassem à escola. 

O atrativo que a merenda escolar exerce na EJA está ligado ao fato dos alunos 

poderem fazer uma refeição intermediária no espaço de tempo compreendido entre a 

saída do trabalho e a chegada em casa, que pode durar até quase cinco horas.  

O segundo encontro com III Nível B, aconteceu no dia subseqüente 

(13/04/2007). Para nossa surpresa, havia apenas quatro alunos em sala de aula e, mais, 

nenhum deles tinha estado presente na noite anterior. Ou seja, teríamos que novamente 

reiniciar a conversa do ponto de partida, pois esses alunos não estavam cientes de nosso 

trabalho. 

Reunimos com a equipe da escola que nos acompanhava para relatar o problema 

das faltas na turma do III Nível B e realizamos uma avaliação dos dois dias que 

havíamos permanecido na classe. Chegamos a um consenso de que no fluxo que o 



processo estava caminhando, com alta taxa de rotatividade a faltas entre os alunos, 

precisaríamos de um tempo bem superior ao que dispúnhamos para realizar as 

atividades. Além de que a seqüência que precisaríamos dar ao trabalho também ficaria 

comprometida.  

A saída encontrada para o impasse foi a de mudança de turma. Fomos 

informados de que havia uma turma de III Nível que possuía um razoável índice de 

freqüência e que talvez lá o trabalho não sofresse tantas interrupções.  

São inúmeros e das mais diversas ordens os motivos que levam os jovens e os 

adultos da EJA ao excesso de faltas escolares. As justificativas mais citadas para as 

ausências masculinas estão relacionadas ao mundo do trabalho (horas-extras, mudança 

de emprego, de atividade, de local de trabalho, etc.). Questões relativas ao cuidado com 

os filhos, casos de doença na família, cansaço, resistência aos estudos por parte de 

familiares (principalmente pelos companheiros) são levantadas como os principais 

empecilhos para as mulheres freqüentarem a escola. (NOGUEIRA, 2006).  

Segundo Brunel (2004), as causas que levam os alunos mais jovens a faltar na 

escola estão relacionadas principalmente a trabalhos temporários, a ajuda aos pais em 

casa, a cuidados com os irmãos menores ou dos avôs enfermos, e a realização de 

pequenos serviços que ajudam no sustento da família. “Estas situações podem, num 

determinado momento, constituírem-se como mais importantes do que ir à escola”. 

(BRUNEL, 2004, p. 80).  

Haddad (2007) também faz uma análise sobre a rotatividade e a ausência dos 

alunos na EJA, e alerta para o fato de que deveriam ser criadas e asseguradas pelo 

Estado as condições para que esse tipo de alunado, que realiza esforços redobrados para 

freqüentar os programas de educação de jovens e adultos, pudesse, efetivamente, 

permanecer na escola. 

 

Como sabemos, em grupos pobres, excluídos de condições sociais básicas, 
com frustradas experiências escolares anteriores, não basta oferecer escola; é 
necessário criar as condições de freqüência, utilizando uma política de 
discriminação positiva, sob riscos de, mais uma vez culpar os próprios alunos 
pelos seus fracassos. (HADDAD, 2007, p. 122). 

As origens das situações de fracasso ou de abandono escolar na EJA estão 

estreitamente ligadas às situações de desigualdades sociais, a problemas econômicos e 

as barreiras familiares que são comuns à realidade social a qual esses educandos 

pertencem. É por isso que diante desses inúmeros obstáculos que se erguem nas 

diversas esferas da vida dos jovens e adultos que retornam aos bancos escolares, a 



escola precisa ter um significado real e fazer verdadeiramente sentido para suas 

realidades, a fim de evitar que novos processos de insucesso escolar sejam reiniciados. 

 

A segunda tentativa 

 

Impulsionados pela grave questão das faltas e, preocupados com o nosso 

cronograma de atividades, resolvemos acatar a sugestão da equipe escolar que nos 

acompanhava e mudamos de turma. 

A visita de reconhecimento à classe do III Nível C aconteceu no dia 16/04/2007. 

Fomos apresentados aos alunos pelo professor de Matemática da turma, que também 

como na turma anterior, dividiria o horário duplo conosco (80 minutos, duas vezes por 

semana), permanecendo na sala de aula durante a aplicação das atividades. 

O III Nível C era formado somente por jovens, com faixa etária variando entre 

15 e 25 anos. Nesse primeiro dia, havia dezenove alunos na sala de aula e, sua grande 

maioria era do sexo masculino (13 alunos). 

O professor nos concedeu um intervalo de tempo para conversar com os 

estudantes. Como feito anteriormente na primeira turma que freqüentamos, expusemos, 

detalhadamente, os motivos, os objetivos, a importância do nosso trabalho, e o interesse 

que tínhamos em desenvolvê-lo nesta classe. Também perguntamos aos alunos se 

estavam disponíveis a participarem do projeto como voluntários. Todos responderam 

afirmativamente. 

Na nossa primeira conversa com a turma já ficou bastante evidente as diferenças 

da turma anterior. Além das diferenças mais óbvias, como o número de alunos e sua 

faixa etária, a indisciplina chamou-nos a atenção. 

O comportamento dos alunos diante de nossa conversa foi de muita euforia. 

Muitos queriam falar simultaneamente, enquanto outros entravam e saiam da sala de 

aula sucessivas vezes. Barulho, assovios e arrastar de cadeiras configuravam o cenário 

de desordem generalizada que acabara por instalar-se na sala. Por diversas vezes 

tivemos que interromper nossa fala, pois era impossível suplantar as vozes dos alunos. E 

também, em vários momentos foi necessária a intervenção do professor de Matemática 

para solicitar aos alunos que fizessem silêncio e ouvissem o que tínhamos a dizer. 

A equipe pedagógica da escola havia nos informado sobre a questão da 

indisciplina no III Nível C. Os professores eram unânimes em afirmar que a turma era 

“trabalhosa” devido a pouca idade dos alunos. 



Em relação ao fenômeno do rejuvenescimento crescente da população que opta 

pela EJA, uma modalidade de ensino que historicamente sempre foi direcionada para os 

adultos, Brunel (2004, p. 19) afirma que devem ser considerados para análise deste 

contexto os “fatores pedagógicos, políticos, legais e estruturais”, que agem como 

facilitadores e até estimulantes do ingresso cada vez mais antecipado dos alunos nesta 

modalidade. 

As profundas transformações sociais e econômicas que o país vem atravessando, 

desfocaram a imagem que povoou os discursos sobre educação de jovens e adultos na 

década de 60. As reais características dos alunos que freqüentam atualmente as escolas 

estão se distanciando da figura de um sujeito adulto, pai de família, trabalhador que foi 

fixada na EJA por longos anos, pelo fato de que os jovens e adolescentes estão se 

tornando a maioria principalmente nos níveis que correspondem do 6º ao 9º ano do 

ensino regular. 

 

Quem ocupa, hoje, as salas de educação de jovens e adultos são adolescentes 
e jovens que tiveram alguma entrada na escola, dela foram excluídos, mas 
não definitivamente. Não saíram da escola nem por certificação nem por 
abandono definitivo: estão nela, intermitentemente, entrando, saindo, 
voltando etc. (JÓIA, 1996, p. 31-32). 

 

A nova realidade que se configura na EJA, com a juventude caracterizando cada 

vez mais o perfil de seus alunos, lança desafios para que a escola ressignifique seu 

espaço e seu papel na vida de alunos que não possuem uma trajetória escolar retilínea e 

uniforme, buscando superar idéias preconceituosas de fracasso, inferioridade e atrasos 

que permeiam as relações pedagógicas com estes jovens. “É preciso que a voz de nossos 

alunos seja respeitada, mas também é precioso ouvir e os professores, pois estes, muitas 

vezes são silenciados, por equipes diretivas autoritárias, imediatistas [...]”. (BRUNEL, 

2004, p. 23).  

Paulo Freire, quando fala de educadores e educandos, refere-se aos sujeitos do 

ato pedagógico. Neste ato, recomenda aos educadores, uma prática reflexiva e crítica 

que incentive o diálogo, a comunicação para que as aulas não sejam apenas dirigidas, 

garantindo a participação de todos no processo pedagógico. Aos educandos, lhes são 

atribuídos o papel de sujeitos de sua própria educação e não apenas um simples objeto 

que recepta conhecimentos, a fim de que possam respeitar o direito dos outros e exercer 

sua liberdade. 



É preciso, pois, que todos os envolvidos, educadores e educandos, possam juntos 

repensar o que realmente querem e esperam desses espaços de educação, para que os 

mesmos possam significar para o jovem ou adulto, mais um lugar onde se aprende 

conhecimentos importantes e de real sentido em suas vidas e, onde professores possam 

repensar e utilizar os currículos, as metodologias e materiais didáticos adequados às 

necessidades dos alunos. 

No nosso segundo dia na turma, demos início à aplicação das atividades com 

doze alunos presentes. Seguindo o roteiro previamente constituído, começamos pela 

atividade 01, que tem entre seus objetivos, estabelecer um diálogo entre nós e os alunos, 

estimulando-os a fala, ao debate, aos registros escritos, a fim de verificar quais as 

concepções que possuíam sobre a forma da Terra, os lugares que ocupam no mundo, 

enfim, instituir um canal aberto entre nós e os alunos, para que eles pudessem se 

expressar e fossem ouvidos por meio da temática apresentada. 

Como no dia anterior, a agitação, o barulho e a desordem imperavam na turma. 

Era muito difícil dar seqüência a um diálogo, pois, tanto nós como os alunos que se 

dispunham a falar, éramos repetidamente interrompidos com assovios, vaias, gritos, 

bater de palmas e outras demonstrações ruidosas. Os alunos também se mostravam 

muitos eufóricos com a presença da câmera filmadora, sempre gesticulando e pulando 

na frente da máquina. 

Alguns alunos pediam a palavra e respondiam com frases desconexas às 

questões que propúnhamos para que os demais colegas interviessem com vaias e 

adjetivos pejorativos. Outros, ao responderem corretamente, provocavam uma 

seqüência interminável de muitos aplausos: 

 
Pesquisadora: Então, vocês têm certeza de que a forma da Terra é redonda? 
 
Aluno 1: É redonda igual a uma bola! (aplausos, gritos e assovios). 
 
Pesquisadora: Mas não seria redonda e achatada como uma moeda ou cd? 
 
Aluno 2: Não, só é achatada nas pontas! (novamente há aplausos, gritos e 
assovios). 
 
Pesquisadora: Mas vocês têm certeza disso? 
 
Aluno 3: Claro! Eu vi a Terra no mapa do Brasil! (muitas vaias e insultos ao 
aluno). 

 

Tivemos muitas dificuldades para darmos um fechamento conclusivo à atividade 

e atingirmos nossos objetivos. Não conseguíamos retomar a fala e dar andamento ao 



diálogo por conta das sucessivas interrupções por parte dos alunos e do professor de 

matemática, que requeria constantemente aos alunos para que colaborassem com o 

nosso trabalho, evitassem o excesso de barulho e as saídas durante a aula. No final do 

horário, encerramos nossa participação sem concluir nossa primeira atividade. 

Mesmo diante dos obstáculos indisciplinares, demos início ao terceiro dia de 

trabalho com 14 alunos na turma. 

Nossa atividade naquele dia, era sobre as linhas imaginárias da Terra (Atividade 

02). Dividimos a turma em dois grupos e, entregamos para um deles um globo terrestre, 

e para o outro o globo de coordenadas. Solicitamos aos alunos que explorassem os 

objetos, manipulando-os e anotando as informações consideradas importantes 

livremente. Depois, essa exploração foi sendo direcionada para as linhas imaginárias. 

Os grupos foram orientados a trocar de material, para que todos tivessem o contato com 

os dois objetos. Após esse primeiro momento, discutiríamos sobre a necessidade das 

linhas imaginárias funcionarem como os “endereços” da Terra. Entretanto, não tivemos 

a oportunidade de encaminhar o trabalho como planejamos. Logo no início das 

atividades, um dos grupos danificou o globo terrestre e tivemos que consertá-lo. Em 

seguida, os grupos não fizeram as anotações, e quando tentamos iniciar a conversa, 

fomos interrompidos novamente pelo barulho e pela saída apressada dos alunos antes do 

término da aula. 

A falta de uma seqüência no desenvolvimento do trabalho estava nos deixando 

aflitos. Dividimos nossa preocupação com a equipe escolar que nos assessorava e, eis 

que surgiu um fato novo no cenário escolar: O outro professor de Matemática da escola 

havia se afastado por problemas de saúde e suas turmas ficariam sem aulas por um 

período indeterminado. A orientadora pedagógica perguntou se estávamos dispostos a 

mudar de turma pela terceira vez, sendo que agora teríamos todos os horários de 

matemática reservados para as atividades, e a possibilidade de negociar outros horários 

para compensar o tempo que passamos nas outras duas turmas. 

Decidimos, mais uma vez, recomeçar o trabalho em outra turma de III Nível.  

 

A tentativa definitiva: A aplicação das atividades. 

 

A turma escolhida para a aplicação das atividades foi o III Nível D. No nosso 

primeiro dia, fomos apresentados à classe pela orientadora pedagógica, que também 

prestou todos os esclarecimentos referentes aos porquês de nossa presença na sala de 



aula. Entre as informações passadas, estava a de que seríamos, a partir daquele 

momento, o professor regente da turma, substituindo o professor de Matemática e, 

portanto, ficaríamos responsáveis pelo conteúdo, a freqüência, o preenchimento do 

diário de classe e as avaliações. 

De forma análoga, iniciamos nosso contato com uma conversa detalhada sobre o 

trabalho que pretendíamos desenvolver, justificando as etapas, os critérios e 

procedimentos que seriam adotados. Enfim, procuramos sanar todas as dúvidas que 

permeavam na atmosfera da sala de aula naquele primeiro momento. Contudo, para nós, 

um dos principais pontos da conversa foi saber que os alunos concordaram em 

participar voluntariamente do projeto.  

Dessa forma, durante 30 horas/aula permanecemos junto aos alunos para o 

desenvolvimento do trabalho. De uma seqüência didática elaborada com vinte 

atividades, executamos dezoito delas na turma. Não atingimos a totalidade em virtude 

de alguns ajustes de planejamento que precisaram ser realizados em função de aulas 

canceladas e necessidades surgidas ao longo da intervenção na sala de aula. 

Muitas atividades tiveram que ser desdobradas em outras menores, ou de 

objetivos equivalentes por solicitação dos alunos sob a alegação de que precisavam de 

um tempo maior para assimilar os conteúdos trabalhados, a metodologia desenvolvida, e 

ainda ter contato mais próximo e direto com os materiais e os procedimentos adotados, 

uma vez que ainda não haviam vivenciado nenhuma experiência similar. Outras vezes, 

ocorria que algumas atividades, por serem consideradas mais complexas e de difícil 

execução pelos participantes, vinham sempre seguidas por uma solicitação de reprise 

para que pudessem melhor aproveitá-las e compreendê-las. 

 

 

 

Quem são os estudantes que participaram da pesquisa? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Foto 05: Alunos da turma do III Nível D da Escola Municipal Prof. Zuza 
Imagem: Daniele Esteves 

 

A turma do III Nível D (foto 05) é uma das quatro turmas da EJA que integram 

o período noturno da Escola Municipal Professor Zuza. A opção por essa classe como o 

espaço para abrigar nossa investigação é justificada pelo fato de não termos obtido êxito 

nas duas tentativas com as outras turmas de mesmo nível da referida escola. Outros 

fatores como, maior disponibilidade de tempo, flexibilidade nos horários e a faixa etária 

mais elevada dos alunos, também contribuíram positivamente para elegê-la como 

participante da pesquisa.  

A escolha por uma escola pública municipal, como campo de nossa 

investigação, é resultado das políticas públicas nacionais norteadoras da educação, as 

quais prevêem a desobrigação da União para com a EJA, delegando para estados e 

municípios a responsabilidade de oferecer vagas aos jovens e adultos com escolaridade 

incompleta. Dessa forma, na cidade do Natal, local da pesquisa, diante do processo de 

municipalização da educação no Estado do Rio Grande do Norte, a EJA é assumida 

como competência do município. 

O perfil do aluno pesquisado foi construído a partir de informações recolhidas 

por meio de um questionário (apêndice B). Dos quarenta e dois alunos matriculados na 

turma do III Nível D, vinte e nove freqüentavam as aulas e desse total, quinze 

responderam às questões. 

O questionário consistiu em quatorze perguntas, entre questões abertas e fechadas, 
que procuravam diagnosticar mais claramente as características socioeconômicas e 
culturais dos alunos. Sua aplicação aconteceu no último encontro com a turma. Em 
seguida, aproveitamos o momento para realizar uma avaliação com os alunos para 
conhecer suas opiniões, sugestões, críticas, os pontos considerados positivos ou 
negativos. Para tal, foram disponibilizados aos alunos 2 horas/aula (80 minutos no 
total) para a leitura das questões e o fornecimento das informações e das instruções 
para o preenchimento das questões.  

Como não era uma prática recorrente no cotidiano escolar desses alunos 

(responder a questionários nas aulas de matemática ou em qualquer outra disciplina), 

tivemos que retomar as orientações por diversas vezes, a fim de que os alunos fossem 



superando as dificuldades encontradas para selecionar as questões fechadas e expor suas 

idéias nas questões abertas. 

Os resultados obtidos estão ilustrados por tabelas e gráficos21 que se seguem e, 

encontram-se acompanhados de uma breve análise interpretativa das informações, por 

concordarmos com o pensamento de Deslandes (1994, p. 68), quando diz que “a análise 

e a interpretação estão contidas no mesmo movimento” e, portanto são indissociáveis. 

Com a grande parte dos estudantes sendo do sexo feminino, a turma analisada 

está em consonância com o movimento de transformação histórica, iniciado no país na 

década de 1940 por meio da democratização dos sistemas de ensino, que contribuíram 

para uma tendência crescente à equiparação e, atualmente, à superação do número de 

mulheres que procuram as escolas. Essa movimentação veio suplantar uma situação de 

desigualdade estagnada por longos anos, na qual os mais baixos índices de escolaridade 

pertenceram ao sexo feminino. 

No caso da turma do III Nível D, como mostra a Tabela 01, o número de alunas 

é expressivamente superior ao de alunos. 67% dos estudantes entrevistados são do sexo 

feminino, o que consolida a firmação da educação feminina que ficou evidenciada, 

principalmente, entre o período de 1990 a 1996, quando houve um acréscimo na média 

de anos de estudos de 4,9 anos para 6,0 entre as mulheres, enquanto que os homens 

aumentaram de 5,1 para 5,7 anos. Apesar dos avanços, a média de estudo em ambos os 

casos encontra-se abaixo do mínimo estabelecido pela Constituição Federal, que é de 

oito anos. 

 

Sexo Nº de Alunos % 
Masculino 05 33 
Feminino 10 67 
Total 15   
Tabela 01: Número de alunos de acordo com o sexo. 

 

Podemos observar no Gráfico 02 que a faixa etária predominante na turma está 

situada entre os adultos com mais de 30 anos de idade. Vale ressaltar que 40% dos 

alunos estão acima dos 40 anos. A idade elevada dos alunos justifica o fato observável 

no Gráfico 06 de que mais da metade da classe, cerca de 54% dos alunos, estava a 10 ou 

mais anos sem freqüentar a escola quando ingressaram na EJA. 

 

                                                 
21 Todos os gráficos e tabelas utilizados na ilustração do questionário são de nossa própria produção. 
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Gráfico 02: Quantidade de alunos por faixa etária. 

 

Como retratam as Tabelas 02 e 03, juntamente com os Gráficos 03, 04 e 05, no 

geral, esses alunos são solteiros ou vivem com companheiros(as), são trabalhadores, 

possuem uma profissão e, ocupam colocações no mercado de trabalho que exigem 

pouca ou nenhuma qualificação profissional. 

 

Estado Civil dos Entrevistados
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Gráfico 03: Número de alunos de acordo com o estado civil. 

 

Número de Alunos que Trabalham
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                   Gráfico 04: Número de alunos que trabalham, ou não 
 

 

 

Tipo de trabalho Masculino Feminino 
Eletricista 01 ---------- 



Assessor 
parlamentar 01 ---------- 

Mecânico 03 ---------- 
Babá ---------- 01 
Empregada 
doméstica ---------- 02 

Manicure ---------- 01 
Não trabalham 00 06 
Total 05 10 

Tabela 02: Tipo de trabalho exercido pelos alunos 

 

 

Você possui alguma profissão?
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Gráfico 05: Número de alunos que possuem 
uma profissão

 

 

Profissão Masculino Feminino 
Eletricista 01 --------- 
Mecânico 03 --------- 
Motorista 01 --------- 
Costureira --------- 03 
Manicure --------- 02 
Total 05 05 

Tabela 03: Tipo de profissões exercidas pelos alunos. 

Ao observarmos o Gráfico 06, verificamos que mais da metade da turma estava 

há uma década ou mais sem estudar. O fato de estarem um longo período afastados da 

escola, foi recorrentemente, retomado pelos alunos durante a aplicação das atividades, 

como forma de explicar o ritmo mais lento de sua aprendizagem, de compreender as 

explicações, e principalmente, participar de atividades como as que propusemos por 

serem muito diferentes da metodologia utilizada na época em que estudavam. 

Os alunos sentiam-se defasados em relação aos que nunca pararam de estudar, 

“fora de forma”, e em situação de desvantagem por não terem acompanhado as 

mudanças e evoluções ocorridas na escola enquanto estavam distantes desse ambiente. 

 



Há quanto tempo você estava sem 
frequentar a escola?

13%

20%

13%13%

41%

M eno s de 1 ano D e 1 a 5 ano s
de 6 a 10 ano s de 10 a 20 ano s
acima de 20 ano s

 
Gráfico 06: Número de alunos, segundo o tempo que passaram sem ir à escola  

 

No Gráfico 07, constatamos que também mais da metade da turma (53% dos 

alunos) parou uma única vez de estudar. Ou seja, os alunos não apresentam um histórico 

de repetência escolar por terem abandonado somente uma vez a escola há bastante 

tempo atrás. 

Em linhas gerais, o afastamento escolar ocorreu no período em que começaram 

ou se intensificaram as atribuições e responsabilidades da vida adulta desses estudantes, 

como prioritariamente a necessidade de trabalhar, (visualizados no Gráfico 08), e o seu 

retorno ocorreu após atingirem certa estabilidade e/ou insatisfação na vida pessoal ou 

profissional. 

O retorno à escola traz consigo o acréscimo das atividades diárias. Trabalho e 

estudo acumulam-se numa dupla jornada de tarefas que, no caso das mulheres chega até 

ser tripla por conta dos afazeres domésticos. O dia-a-dia sobrecarregado potencializa as 

dificuldades que esses jovens e adultos enfrentam para dispor de uma rotina de estudos 

fora da escola e uma assiduidade dentro dela. Entender o universo de trabalho que os 

alunos encontram-se imersos é imprescindível para a compreensão de cenas do 

cotidiano das salas de aula da EJA que funcionam no período noturno, como as 

manifestações de cansaço, a falta de atenção, as dificuldades em entender os conteúdos 

e os trabalhos escolares inacabados ou não iniciados. (PEREIRA, 2007).  

Santos, (2006) confirma a dimensão do impacto que o mundo do trabalho exerce 

sobre os jovens e adultos que decidem conciliar escola e trabalho, ressaltando as 

responsabilidades carregadas pelos alunos ao assumirem-se como estudantes e 

trabalhadores e, dos obstáculos que precisam ser superados para conciliar as duas 

realidades. 

 



A necessidade imperativa de desenvolver a disciplina necessária aos estudos, 
o pouco tempo livre para estudar em casa, o cansaço sentido depois de um 
dia inteiro de trabalho, a percepção de possuírem um ritmo diferente de 
aprendizagem, demandando mais tempo e atenção, tudo isso contribui para 
tornar ainda mais tensa e difícil a retomada da trajetória escolar. (SANTOS, 
2006, p. 32) 
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Qual o principal motivo que o levou 
a abandonar a escola?
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Gráfico 08: Motivos que levaram os alunos a abandonar a escola 

Gráfico 07: Número de alunos, segundo o número de vezes que pararam de estudar. 

 

 

 

Motivados, sobretudo, pela busca por empregos e salários melhores, os alunos 

do sexo masculino justificaram seu retorno à escola (Tabela 04). Já as alunas, 

concentraram suas respostas no desejo de aprender a ler e escrever melhor (Tabela 05). 



Motivações mais simbólicas22 como, “ser alguém na vida”, ”ter um objetivo na vida” 

ou “ter um futuro melhor”, também foram citadas como elementos incentivadores para 

ambos os sexos continuarem seus estudos. 

“Aprender a ler, escrever”, “aprender a fazer contas”, ”ensinar os filhos”. São 

expressões relativas à auto-estima dos alunos e que estão ligadas às suas expectativas de 

retorno aos estudos. As escolas, para esses jovens e adultos, são sinônimos de um 

espaço de oportunidades, de possibilidades de promoção social, de aquisição de 

conhecimentos e partilha de práticas social e culturalmente valorizadas, embora nem 

sempre estes espaços representem efetivamente a garantia de permanência e de sucesso 

nos estudos e, estejam adequadas às especificidades dos alunos da EJA.  

 

 

 

 

Quais os três principais motivos que o levaram a freqüentar a escola 
novamente? 
Masculino   
Motivos   Freqüência % 
Melhores salários   03 20 
Para ajudar os filhos nas tarefas escolares   03 20 
Outros   09 60 
Total   15   

Tabela 04: Motivos que fizeram os alunos a voltar a estudar. 

 

 

 

Quais os três principais motivos que o levaram a freqüentar a escola 
novamente 
Feminino     
Motivos     Freqüência % 
Quero ler e escrever melhor   04 13 
Preciso ter um objetivo de vida   03 10 

Sempre tive vontade de concluir o ensino médio 03 10 

Outros     13 43 
Não respondeu     07 23 
Total     30 100 

Tabela 05: Motivos que fizeram as alunas a voltar a estudar 
                                                 
22 Em 1999, a Profa. Marília Spósito em um “Seminário de Pesquisa” realizado com os alunos da pós-
graduação da linha de pesquisa de Educação de Jovens e Adultos da UFMG mencionou a existência das 
“razões instrumentais e razões expressivas” como motivadoras do retorno à escola por jovens e adultos de 
classes populares. As razões instrumentais seriam aquelas de ordem prática e objetiva, enquanto que as 
expressivas estariam relacionadas a aspectos mais simbólicos, ligadas ao plano da subjetividade. 
(SANTOS, 2006, p. 17) 



 

 

 

Interrogados sobre qual disciplina apresentava ou ainda apresenta mais 

dificuldades para o seu aprendizado, 67% dos alunos (Gráfico 09) responderam que a 

Matemática era a disciplina mais difícil de ser compreendida, o que não significou 

necessariamente uma anormalidade, visto que em todos os níveis e modalidade de 

ensino, os índices de insatisfação diante dos resultados negativos obtidos 

freqüentemente em relação à sua aprendizagem são bastante elevados. 

 

 

Além dos índices que indicam o baixo desempenho dos alunos na área de 
Matemática em testes de rendimento, também são muitas as evidências que 
mostram que ela funciona como filtro social para selecionar alunos que 
concluem, ou não, o ensino fundamental. Freqüentemente, a Matemática tem 
sido apontada como disciplina que contribui significativamente para elevação 
das taxas de retenção. (BRASIL, 1997, p. 24) 

 

 

Qual a disciplina que teve ou tem 
dificuldade de aprendizagem?
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Gráfico 09: Disciplina que os alunos possuem mais dificuldade em aprender 

 

 

Sobre a turma considerar a disciplina de Matemática como sendo a mais difícil 

de aprender, revela que existe uma disparidade no processo de ensino-aprendizagem, 

que não se restringe à EJA, a qual nos remete a refletir sobre os modos de como a 

Matemática é ensinada? O que está sendo ensinado? E por que é ensinado? de tal forma 

que o seu aprendizado é deficitário, desprovido de significados para o aluno, e centrado 

em procedimentos mecânicos considerados por grande parte dos estudantes de difícil ou 



quase impossível compreensão. “É importante destacar que a Matemática deverá ser 

vista pelo aluno como um conhecimento que pode favorecer o desenvolvimento do seu 

raciocínio, de sua capacidade expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua 

imaginação.” (BRASIL, 1997, p. 31).  

Isto posto, entendemos que o desenvolvimento de um trabalho pautado numa 

perspectiva de ensino de Matemática por atividades na EJA, possa contribuir com uma 

proposta viável para a superação de algumas das dificuldades existentes na sua 

aprendizagem, buscando conduzir os jovens e adultos dessa modalidade de ensino - que 

possui dentre suas atribuições qualificar para o trabalho - por caminhos que mostrem a 

Matemática como um conhecimento que precisa ser aprendido por se constituir numa 

ferramenta útil ao enfrentamento das dificuldades diárias e na aquisição de habilidades 

demandadas por uma sociedade cada vez mais complexa e com novos padrões de 

produtividade. 

 

 

 

IV 

A análise das atividades: O que os alunos da 
EJA têm a dizer 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Se ouço, esqueço; se vejo, lembro; se faço, compreendo.  
 
 

Provérbio chinês 
 

A efetivação das atividades na sala de aula  

 

Descreveremos, a seguir, todas as etapas das atividades que foram aplicadas 

durante as 30 horas/aula que permanecemos na sala de aula com a turma do III Nível D 

da EJA. Detalharemos aspectos que se destacaram durante as etapas percorridas nas 

atividades, que consideramos como as mais ricas de informações, tecendo comentários 

sobre os resultados apresentados, segundo uma análise com aporte teórico sustentado 

por referenciais sobre as características e especificidades da Educação de Jovens e 

Adultos, o ensino de matemática por atividades e o uso de materiais manipulativos na 

sala de aula, imersos numa perspectiva de alfabetização funcional matemática.  

Nossas observações foram constituídas a partir da construção de informações 

por meio de anotações no diário de pesquisa, de entrevistas coletivas com os alunos, e 

gravações audiovisuais. 



De uma seqüência composta por vinte e duas atividades, foram aplicadas 

dezenove em sala de aula. A seguir, enfatizaremos os fatos mais marcantes ocorridos 

durante a concretização de algumas delas. 

 

 

 

 

Foto 06: Alunos desenvolvendo atividades 
Imagem: Daniele Esteves 

A Terra é redonda? A visão dos alunos sobre a forma da Terra e o lugar que nela 

ocupam (4 horas/aula) 

 

A Atividade 01 (A forma da Terra) tinha entre seus objetivos discutir com os 

alunos sobre a visão empírica que eles possuíam sobre a forma da Terra e, se essa 

concepção assemelhava-se à visão científica sobre o tema. Era de nosso interesse 

também conhecer como os alunos viam o mundo, qual o lugar que ocupavam e sua 

importância no mundo, as relações que estabeleciam com o mundo, enfim, quais os 

conceitos, impressões, observações e imagens que possuíam do tamanho, da forma e das 

dimensões do mundo em que vivemos. 

 



 

Atividade 01: A forma da Terra 

OBJETIVOS:

Verificar se a concepção empírica dos alunos é igual a concepção científica em relação à forma da 

Terra; 

Construir um entendimento científico sobre a forma da Terra; 

Apresentar a esfera como forma geométrica; 

Propiciar situações que ajudem os alunos a superar o egocentrismo, a fim de que possam ver e 

sentir melhor os pontos de vista dos outros. 

 

PROCEDIMENTOS PARA O PROFESSOR: 

Organizar a turma em um grande círculo; 

Iniciar a atividade com uma conversa sobre o que os alunos pensam a respeito do lugar onde 

vivem; 

Solicitar aos alunos que desenhem a Terra como sendo um observador fora dela; Discutir sobre os 

desenhos apresentados, levantando hipóteses e questionamentos; 

Apresentar algumas formas geométricas; 

Levantar semelhanças e diferenças entre as formas apresentadas (planas e não-planas); 

Enfatizar a forma esférica, detalhando sobre a esfera e seus elementos principais. 

 

Iniciamos a atividade com uma dinâmica de grupo, na qual uma de suas 

finalidades era ‘quebrar o gelo’ entre nós e os estudantes, visto que aquele era nosso 

primeiro contato com a turma. 

MATERIAL: 

Papel sulfite, lápis preto, lápis coloridos, transferidor, canetas hidrocor e borracha. 

Com todos os dezessete presentes naquela noite dispostos num grande círculo, 

foi solicitado a cada aluno que sorteassem o nome de um colega de classe e 

descrevesse-o em seguida para que todos adivinhassem quem era o escolhido. Após 

acertarem o nome da pessoa, permitíamos que o participante descrevesse a si mesmo, 

concordando ou não com as características que haviam sido enunciadas. 

Pretendíamos, dessa forma, incentivá-los ao diálogo, falando de algo que 

deveriam conhecer bastante: seus colegas de classe e eles mesmos. Com isso, 

preparávamos os alunos para a atividade em si, onde precisariam falar e descrever sobre 

a Terra. 

Permanecemos com as carteiras dispostas em círculos, e conduzimos a atividade 

por meio de uma entrevista semi-estruturada, mas com matizes de uma conversa 

informal. 



O estranhamento inicial causado pelas inúmeras diferenças de metodologia 

utilizada nas atividades e na organização da sala de aula foi externado pela fala dos 

alunos, quando revelaram que “nunca haviam assistido uma aula de matemática 

sentados daquele jeito”. (grifo nosso) 

Interrogados sobre o que pensavam a respeito do mundo em que viviam, os 

alunos mostraram-se preocupados com aspectos relacionados à violência, à poluição, à 

degradação do meio ambiente. Entretanto, ressaltaram que o lugar onde viviam 

(Natal/RN) era muito bom e ainda conseguia manter-se de certa forma a margem dos 

graves problemas listados. 

Então, perguntamos se apesar de morarem num lugar “bom para se viver”, se 

eles sentiam-se como integrantes de um mundo maior, bem mais complexo e com 

graves problemas do que a cidade do Natal, ou se todas as notícias veiculadas a respeito 

desses assuntos levantados vinham de lugares muito distantes, longe de suas realidades 

e, portanto, não interferiam em suas vidas e nem eles interferiam nos problemas.  

As respostas obtidas mostraram que os alunos sentiam-se como parte integrante 

de tudo, e que “o mundo somos todos nós!”, e, portanto, estavam também passíveis de 

sofrer as conseqüências de todos os problemas que acometem o planeta. Porém, 

creditavam a sua religiosidade o fato de habitarem um lugar que consideravam “um 

paraíso” e por esse motivo estavam distantes desses fatos caóticos, uma vez que “Essas 

coisas não acontecem por aqui porque Deus protege a gente”. 

A religiosidade também surgiu no momento em que pedimos aos estudantes que 

descrevessem o mundo, desenhando uma espécie de retrato falado da Terra. Logo após, 

narrariam suas características, a exemplo da dinâmica que havíamos realizado no início 

da aula. Pretendíamos a partir dos desenhos (Anexo A) discutir alguns conteúdos 

matemáticos como figuras planas, não-planas e formas geométricas, principalmente a 

esfera. A forma da Terra, que acreditávamos ser um ponto pacífico entre todos, gerou 

uma polêmica discussão, dividindo opiniões na classe sobre essa forma.  

Um trecho do diálogo com a turma ilustra seus conflitos de idéias e opiniões 

entre ciência e religião: 

 
Pesquisadora: Eu quero que vocês falem das características da Terra 
 
Aluna V: Ah! Já sei! Se é redonda, se é quadrada, é isso? 
 



Aluna M23: Eu não sei se é redondo, se é quadrado! As pessoas que estudam 
isso pode tá mentindo. Tem outros planetas que também são terra e ninguém 
sabe como ele é. Se é redondo, se é quadrado. 
 
Pesquisadora: Mas, e os estudos? 
 
Aluna M: Às vezes é muita mentira! 
 
Pesquisadora: E as fotos que os livros mostram? 
 
Aluna V: A Terra é redonda com certeza! 
 
Aluna M: Só quem sabe é Deus! Deus diz uma coisa e tem muita gente que 
diz outra 
 
Pesquisadora: Quem acha que e a Terra é redonda? 
 
Aluno J: Pelo menos é o que dizem. Eu tenho quase certeza 
 
Aluna G: Acho que é quadrada 
 
Aluna L: Mas as estrelas não giram, minha filha! Se a Terra for quadrada, 
como é que ela vai girar? Só se ela der cambalhotas! [risos]. Bota uma roda 
quadrada num carro e vê se ele vai andar! 
 
Aluna V: Eu ouvi dizer que a Terra não é redonda nem é quadrada. Ela tem 
um nomezinho que agora não sei falar 
Pesquisadora: É geóide? É isso? 
 
Aluna V: É esse mesmo! É geóide, né? É por que ela é um pouco achatada 
nas pontas. 
 
Pesquisadora: É só um detalhe... Uma curiosidade que me ocorreu agora. 
Vocês acreditam que o homem já foi na Lua? 
 
Aluna MJ: Ah! Claro que não. Isso é coisa de televisão! 

Após o debate ocorrido sobre a forma da Terra, solicitamos aos alunos que 

resumissem a aula por meio de um desenho, que seria uma espécie de fotografia da 

Terra tirada pelas lentes dos olhos de cada um dos alunos (Anexo A), no qual poderiam 

expressar seu posicionamento a respeito do assunto discutido e, se ainda achassem 

necessário, estaria reservado um espaço de tempo para poderem comentar o que haviam 

desenhado, o que de fato ocorreu. 

Constatamos que, mesmo os alunos que tinham dúvidas e/ou desconheciam a 

forma da Terra, procuravam representá-la na forma arredondada. A partir dos desenhos, 

começamos a discutir sobre as formas geométricas que podiam ser visualizadas nas 

imagens e nos tipos de figuras (planas e não-planas),, contidas na sala de aula, nas ruas, 

nos espaços em geral, focalizando as formas circulares e esféricas, bem como alguns de 

seus elementos, como o centro, o raio, o diâmetro, entre outros. 

 
                                                 
23Foram cometidos erros de concordância verbal e nominal. Nesse estudo, as transcrições feitas estão fiéis 
à fala dos alunos.  



O Primeiro contato com os globos (4 horas/aula) 

 

No segundo dia de aula, detivemo-nos, num primeiro momento, na Atividade 02 

(Os endereços da Terra), a qual tinha como uma expectativa a mais, promover o 

primeiro contato direto na seqüência de atividades entre os participantes com o globo 

terrestre e o globo de coordenadas É importante destacar que os alunos relataram nunca 

haverem manipulado um globo terrestre em aulas de nenhuma disciplina. Apenas dois 

deles, disseram ter assistido às aulas de geografia, nas quais o professor apontou 

algumas demonstrações no globo, mas sem deixá-los tocar no objeto.  

O fato de levarmos o globo para as aulas de matemática causou um grande 

estranhamento na turma, pois segundo o entendimento dos estudantes, o globo deveria 

ser utilizado somente nas aulas de geografia.  

Explicamos que o globo não consistia em propriedade privada de nenhuma 

disciplina e que, portanto, todas poderiam fazer uso do objeto, uma vez que existia ali 

uma variedade enorme de informações que poderiam ser exploradas por diversas áreas 

do conhecimento, inclusive a matemática. Convidamos, então, a turma a ter uma aula de 

matemática de modo diferente, partindo de conteúdos retirados do globo terrestre e do 

globo de coordenadas.  

 

 

Atividade 02: Os endereços da Terra 
OBJETIVOS:

Construir uma idéia sobre localização; 

Levar os alunos a perceber a importância e a utilidade das linhas imaginárias da Terra; 

Mostrar as linhas imaginárias da Terra e seus hemisférios; 

 

PROCEDIMENTOS PARA O PROFESSOR: 

Organizar a turma em um grande círculo; 

Disponibilizar aos alunos o globo terrestre e o globo de coordenadas; 

Deixar que os alunos explorem os dois materiais; 

Incentivar os alunos a comparar as semelhanças e diferenças entre os dois globos; 

Solicitar a localização de países no globo, aumentando gradativamente o nível de dificuldades; 

Pedir aos alunos que criem um modo eficiente para localizar lugares no globo; 

Após as soluções apresentadas, sugerir que os alunos utilizem as linhas traçadas no globo terrestre; 

Apresentar as principais linhas imaginárias da Terra, sua importância, aplicabilidade e a divisão 

dos hemisférios. 



 

MATERIAL: 

Globo terrestre e globo de coordenadas. 

 

 

Com a disposição circular das carteiras, colocamos os dois globos no centro da 

circunferência formada pelos vinte alunos que participaram da aula naquela noite e 

iniciamos uma conversa a respeito dos dois materiais, com o intuito de aprofundar os 

comentários do início da aula, investigar o nível de conhecimento dos alunos sobre o 

globo terrestre, suas experiências anteriores, suas opiniões. Em suma, pretendíamos 

como em todas as outras atividades da seqüência, que os alunos saíssem da posição de 

ouvintes e exercessem a prática do diálogo, expondo sempre seus pontos de vista sobre 

um determinado assunto.  

Após a conversa e instruções iniciais, distribuímos os globos entre os alunos, 

sendo que um percorreu a circunferência no sentido horário e o outro no sentido anti-

horário, de modo que todos pudessem visualizá-los, observá-los e anotassem o que 

tinham considerado interessante. 

Após esse primeiro contato da classe com os globos, que demorou mais do que 

prevíamos em virtude da curiosidade despertada pelos dois materiais, já que como 

mencionamos anteriormente, era a primeira vez que os alunos podiam manipular e 

explorar verdadeiramente um globo na sala de aula.  

Pedimos aos alunos que relatassem o que havia sido observado. Dentre os 

relatos, chamou-nos a atenção aqueles que falaram que o globo terrestre era “todo 

riscadinho”, e o outro globo era “só arame”. Insistimos numa comparação entre os 

riscados e os arames e, se eles possuíam alguma função. Os alunos responderam que 

sim, só não sabiam qual era esta função. Perguntamos se eles haviam achado outras 

coisas em comum nos dois globos e as respostas foram que a forma, o tamanho, o 

movimento e a inclinação eram iguais.  

Esclarecemos que o nome correto dos “riscados” no globo eram as linhas 

imaginárias, denominamos as principais, os hemisférios que por elas eram divididos e, 

ressaltamos que se as linhas imaginárias se encontravam evidenciadas no globo de 

coordenadas para uma melhor visualização.  

Propomos que alguns lugares fossem localizados no globo terrestre. Começamos 

com países mais conhecidos e que eram representados por espaços maiores no globo. 

Inicialmente, foram localizados com facilidade. Entretanto, ao dificultarmos a 



localização, lançando países com pouca extensão territorial e os alunos reclamaram, 

dizendo que tudo era “muito pequeno e que não dava para enxergar nada”.  Sugerimos 

que criassem um modo eficiente para localizar os lugares, a fim de facilitar a procura. 

Várias sugestões foram dadas, porém nenhuma envolvia o uso das linhas imaginárias. 

Informamos aos participantes que as linhas funcionavam como uma espécie de endereço 

da Terra e que sua função era auxiliar nas localizações.  

Os alunos simularam algumas localizações mais simplificadas, do tipo “está 

perto do Equador, está acima ou abaixo do Equador, está no Oeste ou no Leste”, e 

constataram que com essas pistas a localização havia se tornado mais fácil e rápido. 

Após comentários finais dos alunos a respeito da eficácia do método, acrescentamos que 

uma de nossas próximas atividades seria a de trabalharmos um com sistema ainda mais 

veloz, eficaz e preciso para localizar lugares. 

Encerramos o dia de aula com a Atividade 03, que se tratava de uma síntese da 

atividade anterior. Aos alunos foi solicitado que representassem (registro gráfico) numa 

esfera de isopor as Linhas do Equador e do Meridiano de Greenwich, juntamente com 

os hemisférios Norte, Sul, (Foto 07), Leste e Oeste (Foto 08), construindo um sistema 

com as principais linhas imaginárias da Terra: Equador (Foto 09) e Greenwich (Foto 10) 

a fim de que não mantivessem conceitos e idéias equivocadas sobre a posição dos 

hemisférios. 

 

 
Atividade 03: As linhas imaginárias 

OBJETIVOS:

Reconhecer e localizar as principais linhas imaginárias da Terra num globo; 

Representar a Linha do Equador, o Meridiano de Greenwich e os hemisférios Norte, Sul, Leste e Oeste 

numa esfera de isopor. 

 

PROCEDIMENTOS PARA O PROFESSOR: 

Organizar a turma em círculo; 

Disponibilizar à classe o globo terrestre e o globo de coordenadas para que sejam identificadas nos dois 

materiais a existência das linhas e suas denominações; 

A partir das observações, solicitar aos alunos que representem nas esferas de isopor a Linha do Equador, 

o Meridiano de Greenwich e os hemisférios divididos por essas linhas.  

 

MATERIAL: 

Globo terrestre, globo de coordenadas, esferas de isopor, fios coloridos, cola de isopor, transferidor, 

canetas hidrocor coloridas. 

 



 

Foto 07: Representação dos Hemisférios 
Norte e Sul 

Imagem: Daniele Esteves 

Foto 08: Representação dos Hemisférios 
Leste e Oeste 

Imagem: Daniele Esteves 

Foto 10: Representação do Meridiano 
de Greenwich 

Imagem: Daniele Esteves 

Foto 09: Representação da Linha do 
Equador 

Imagem: Daniele Esteves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O globo em terras matemáticas (4 horas/aula) 

 

Com a Atividade 04, pretendíamos aprofundar os conteúdos matemáticos que 

haviam emergido nas atividades antecedentes. Iniciamos a atividade retomando pontos 

significativos das aulas anteriores: A forma quase esférica da Terra, as circunferências, 

semi-circunferências, círculos e semi-círculos que poderíamos obter com as linhas 

imaginárias da Terra. 

 

Atividade 04: As linhas imaginárias e os elementos do círculo e da esfera 
OBJETIVOS:

Apresentar os elementos constituintes de um círculo; 

Destacar os elementos do círculo e da esfera; 



Estimular comparações entre as linhas imaginárias e os elementos apresentados;  

Analisar o raio, o diâmetro, o círculo, a circunferência, as cordas, os ângulos, semelhanças e 

diferenças entre as figuras, entre outros elementos matemáticos da representação construída na 

atividade 03. 

 

PROCEDIMENTOS PARA O PROFESSOR: 

Fornecer aos alunos círculos confeccionados em papel cartão para que sejam assinalados, o centro, 

o diâmetro, o raio, ângulo central, setor circular, arcos, circunferência, círculo.  

Entregar as representações das linhas imaginárias construídas na atividade 03, para que os alunos 

comparem as duas formas (círculo e esfera), afim de que percebam semelhanças e diferenças entre 

as linhas imaginárias e os elementos do círculo e da esfera; 

Estimular comparações com o globo terrestre e o globo de coordenadas. 

 

MATERIAL: 

Globo terrestre, globo de coordenadas, círculos de papel cartão, bolas de isopor, canetas hidrocor 

coloridas, papel sulfite, lápis preto e borracha.  

 

Foi entregue a cada estudante um círculo confeccionado em papel cartão, para 

que os mesmos fossem identificando e assinalando os elementos constituintes de um 

círculo e de uma circunferência. A cada novo elemento destacado e comentado no 

círculo de papel cartão, estimulávamos a comparação com o globo terrestre e o globo de 

coordenadas, para que pudessem identificar os mesmos elementos nas linhas 

imaginárias. 

Os alunos demonstraram muitas dificuldades no decorrer da atividade, pois 

consideravam a nomenclatura dos elementos geométricos complexa, seus significados 

muito próximos uns dos outros e fácil de serem confundidos. Daí, também 

considerarem difícil a comparação com as circunferências do globo de coordenadas. 

Por solicitação dos alunos, retomamos várias vezes os conceitos desenvolvidos 

naquela noite, procurando esclarecê-los pelo enriquecimento de exemplos, situações e 

analogias diferenciadas. 

Ao final, pedimos aos alunos que fizessem um desenho onde contivesse os 

elementos geométricos que havíamos desenvolvido durante a atividade, juntamente com 

um resumo sobre o que haviam aprendido naquela noite. Já demonstrando sinais de 

muito cansaço, os alunos registraram os conhecimentos que consideraram mais 

importantes (Apêndice B), e disseram que a aula naquele dia havia sido “puxada 

demais”.  

 



Representações e escalas: Quando o grande se torna pequeno (4 horas/aula) 

 

As Atividades 05 e 06 que tratam das representações com desenhos de tamanho 
natural e reduzido, desempenham a função preparatória para trabalharmos com as 
escalas da Atividade 07 (Apêndice A). 

 

Atividade 05: Representações 
OBJETIVOS:

Facilitar a compreensão de que a representação significa um desenho fiel da realidade; 

Construir a formação da idéia de escala; 

Possibilitar o entendimento de representação de um objeto real por um desenho de tamanho igual 

ou por um de tamanho reduzido. 

 

PROCEDIMENTOS PARA O PROFESSOR: 

Solicitar aos alunos que façam o contorno da mão em uma folha de papel, com riquezas de 

detalhes; 

Assinar o nome no desenho, como uma outra forma de representação. 

Propor aos alunos que façam o mesmo desenho em uma folha de papel dobrada ao meio e dobrada 

em três partes. 

 

MATERIAL: 

Papel sulfite, lápis preto, lápis coloridos e borracha.  

 

Atividade 06: Representações com tamanho reduzido 
OBJETIVOS:

Reforçar a idéia de representação; 

Trabalhar as noções de redução, largura, comprimento; 

Introduzir idéias de proporcionalidade; 

Construir o conceito de escala. 

 
PROCEDIMENTOS PARA O PROFESSOR: 

Dividir a turma em duplas; 

Solicitar aos alunos que meçam com uma fita métrica a largura e o comprimento da sala de aula, 

anotando-as em seguida; 

Repetir o procedimento para as portas, janelas, quadro negro, mesa, entre outros objetos presentes 

na sala de aula; 

Os alunos devem representar em uma folha de papel as dimensões da sala de aula e dos outros 

objetos, utilizando uma régua milimetrada como ferramenta de ajuda para fazer a conversão 



proporcional entre as medidas reais dos objetos reais e de suas representações;  

Os alunos devem informar a proporção que utilizaram entre as medidas 

 

MATERIAL: 

Papel sulfite, lápis preto, fita métrica, régua milimetrada e borracha.  

 

A Atividade 05 transcorreu tranquilamente, pois foi considerada de fácil execução e 
entendimento pelos alunos (Anexo C). 

A Atividade 06 (Fotos 11 e 12) causou um grande burburinho na turma, 

deixando-os muito eufóricos e motivados para realizar as medições na sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Francisco24, um aluno de 46 anos de idade, que trabalha como pintor de 

paredes, foi um dos que mais demonstrou afinidade e entusiasmo com as medições. 

Enquanto media as dimensões da sala, pediu para que fossem ensinados os cálculos de 

áreas, pois esse era um de seus grandes sonhos: saber como os engenheiros das obras 

em que trabalhavam faziam para calcular a colecionar de tintas necessárias para pintar 

uma parede. Perguntamos se em todos esses anos de experiência na profissão ele não 

havia desenvolvido nenhum método para calcular as áreas e a tinta necessária. “Ah! 

Claro que sim! O meu cálculo sai igual ao deles, às vezes é até melhor. O problema é 

que eu quero saber como eles fazem, pra eu poder falar quando tiver errado e testar 

pra saber se tá certo”. 

Foto 11: Medições na sala de aula 
Imagem: Daniele Esteves 

Foto 12: Medições na sala de aula 
Imagem: Daniele Esteves 

Acatando a sugestão do Sr. Francisco, depois que os alunos mediram as 

dimensões da sala de aula, paramos a atividade, passando a calcular áreas de figuras 

planas no quadro de giz. 

                                                 
24 Nome fictício 



A mudança de metodologia nas aulas de matemática mais uma vez foi sentida 

pelos alunos. Novamente, naquela noite, reclamaram que as aulas estavam deixando-os 

exaustos, por não estarem acostumados a toda aquela movimentação na sala de aula. 

Quase no término da aula, os sinais de cansaço após um dia inteiro de trabalho eram 

visivelmente expostos em seus semblantes. Decidimos dar continuidade e fechamento à 

atividade apenas no dia seguinte. 

Finalizamos a atividade, desafiando os alunos a criarem uma forma de 

representar em tamanho reduzido e o mais fielmente possível, a sala de aula e alguns 

objetos que haviam medido em uma folha de papel sulfite.  

Muitas dificuldades foram apresentadas. Alguns alunos não conseguiam 

compreender os sistemas de conversão criados pelos colegas. Não entendiam, por 

exemplo, como 1 metro poderia ser convertido em 1 centímetro, que foi a conversão 

padrão adotada pela turma para representar a sala de aula no desenho. Entretanto, no 

decorrer da atividade, muitos alunos já mostravam mais segurança no assunto, 

arriscando conversões mais avançadas, do tipo que envolviam números decimais e 

proporções diferentes de 1:1. 

Cada grupo de alunos apresentou suas representações para a turma, detalhando 

as conversões que haviam utilizado para adaptar as dimensões da sala às dimensões da 

folha de papel. Ao término das apresentações, explicamos que o procedimento utilizado 

pelos alunos denominava-se de escala e que era semelhante aos que os globos e mapas 

faziam uso para representar tantos detalhes num espaço reduzido. Aproveitamos o 

ensejo para incentivar os alunos a investigarem as escalas utilizadas nesses dois tipos de 

material, caso tivessem alguma oportunidade, pois seria o assunto de nossa aula do dia 

seguinte.  

Na seqüência, realizamos a Atividade 07 (Apêndice A), a qual consideramos 

como sendo uma atividade de ligação, por consistir numa continuação e num 

aprofundamento da Atividade 06, e por ser também uma prévia das Atividades 10 e 11 

da seqüência, no momento em que começa a oferecer situações onde há a necessidade 

de padronização das medidas de comprimento.  

Continuamos o trabalho com as escalas no desenvolvimento da Atividade 08. 

 

As escalas dos mapas e dos globos (4 horas/aula) 

 



Como havíamos adiantado, a Atividade 08 seria dedicada à leitura e à 

interpretação das escalas contidas em alguns mapas e no globo terrestre.  

 

Atividade 08: As escalas dos mapas e do globo 
OBJETIVOS:

Ler e interpretar as escalas utilizadas em mapas e no globo; 

Converter as medidas das escalas. 

 
PROCEDIMENTOS PARA O PROFESSOR: 

Dividir a turma em grupos pequenos; 

Disponibilizar na sala de aula, vários mapas com escalas diferentes e o globo terrestre; 

Solicitar que cada grupo percorra todos os materiais para que sejam feitas a leitura e conversões 

das diversas escalas; 

No final, cada grupo fica responsável em relatar para a turma as interpretações feitas num dos 

mapas ou no globo. 

 
Material: 
Mapas, globo terrestre, papel sulfite, lápis e borracha. 

 

Divididos em grupos com 4 ou 5 participantes, explicamos à turma que os 

grupos deveriam realizar um circuito, passando por todos os materiais disponíveis na 

sala de aula. Enquanto visitavam os mapas e o globo, deveriam atentar-se para os 

elementos referentes às escalas utilizadas em cada material. Posteriormente, cada grupo 

ficaria responsável por um dos mapas ou pelo globo, e relataria aos demais colegas as 

informações coletadas. 

Todos os alunos tiveram dificuldades iniciais com a linguagem simbólica 

utilizada nas escalas, pois até então, representavam as escalas por eles construídas nas 

atividades anteriores de maneira informal. Aproveitamos para esclarecer que existia 

uma formalidade e um padrão para que todos pudessem ler e compreender as 

informações repassadas pelas escalas, daí a necessidade de padronizarmos, a exemplo 

do que havia acontecido com as medidas de comprimento da Atividade 07. 

Durante as explicações feitas no quadro, identificamos um outro obstáculo que 

impedia os alunos de compreender as informações contidas nas escalas. Percebemos que 

os mesmos tinham grandes dificuldades na leitura de números elevados; não 

conseguiam distinguir, principalmente, as classes de milhar, milhão e bilhão, 

dificultando ainda mais a compreensão dos números envolvidos nas escalas. 



Os alunos solicitaram que ensinássemos a leitura desses números. Demos uma 

pausa no desenvolvimento da atividade e atendemos ao pedido, com uma pequena aula 

expositiva sobre o assunto. 

Vários conflitos vieram à tona nessa aula. Os alunos demonstraram muita 

resistência para executar a última parte da atividade. Estavam inseguros por terem que 

falar para a turma, pois ainda não dominavam completamente a nomenclatura dos 

números elevados e as conversões das escalas.  

Muitos perguntaram se iriam perder pontos caso não registrassem oralmente o 

que analisaram. Outros disseram que as coisas já estavam ficando complicadas demais, 

e que se continuassem daquele jeito eles não participariam mais das atividades. 

Conversamos com a turma sobre as dificuldades apresentadas, seus medos e 

suas angustias. Reforçamos a idéia de que não iríamos prejudicar ninguém, muito 

menos puni-los pela apresentação. Apenas gostaríamos que a atividade fosse finalizada 

para que todos pudessem ter mais uma oportunidade de aprendizagem de uns com os 

outros. 

Convencidos da importância de continuarmos o processo de aprendizagem, cada 

grupo elegeu um relator para concluir os trabalhos daquela noite. 

 

Uma viagem pelo Brasil e pelo mundo (2 horas/aula) 

 

A atividade 12 iniciou-se com uma proposta para que os alunos elaborassem, a 

partir dos mapas disponíveis na sala de aula, um roteiro de viagens por lugares que 

gostariam de revisitar ou conhecer. Após a elaboração do roteiro, levantamos algumas 

questões práticas sobre a viagem como o tempo que gastariam com as distâncias a 

percorrer, os custos, sobre muitos aspectos relacionados a alguns como a cultura, a 

história, a moeda corrente, as relações comerciais entre os países, entre muitas outras 

variáveis que surgiram durante a conversa. 

 

Atividade 12: Cálculo de distâncias em uma viagem pelo Brasil 
OBJETIVOS:

Calcular distâncias num mapa; 

Converter medidas de comprimento; 



Ressaltar características das regiões e estados do Brasil; 

Mostrar a importância de se estabelecer padrões de medidas 

 

PROCEDIMENTOS PARA O PROFESSOR: 

Dividir a turma em dupla; 

Disponibilizar vários mapas pela turma; 

Solicitar que os alunos tracem um roteiro de viagem, justificando suas escolhas com comentários 

sobre as características dos lugares escolhidos; 

Entregar para cada aluno uma fotocópia do mapa do Brasil, juntamente com a escala utilizada; 

Sugerir que informações adicionais sobre as localidades selecionadas sejam procuradas além da 

sala de aula; 

Incentivar a procura por um meio alternativo para calcular as distâncias entre as cidades 

escolhidas; 

Comparar e comentar as respostas encontradas; 

Sugerir que as distâncias sejam calculadas com o auxílio de uma régua milimetrada; 

Utilizando a escala do mapa, converter em quilômetros as medidas encontradas em centímetros.  

 

MATERIAL: 

Fotocópia do mapa do Brasil, mapas diversos, papel sulfite, lápis preto, calculadora, régua 

milimetrada e borracha.  

 

 

 Perguntamos se era possível obter essas respostas a partir de informações 

retiradas dos mapas que se encontravam na sala de aula. Os alunos responderam que 

talvez fosse possível, entretanto não sabiam como fazer. Sugerimos que procurassem 

um meio para calcular as distâncias entre as cidades nos mapas, lembrando-lhes que um 

possível caminho seria utilizar as escalas contidas nesses mapas. Várias tentativas foram 

ensaiadas, utilizando palmos, polegadas, dedos, lápis, borrachas, réguas, entre outros 

artifícios para medir as distâncias. Entretanto, no momento de convertê-las para a 

medida usual de longas distâncias (quilômetro), os alunos não conseguiam avançar. 

Sugerimos que fizessem uso da régua milimetrada e, anotassem em centímetros as 

distâncias do roteiro de viagens. Após, informamos que os conhecimentos adquiridos 

com as escalas deveriam ser aplicados.  

 De posse dessas informações, a atividade desenvolveu-se normalmente. 

Entregamos um pequeno mapa do Brasil com algumas distâncias traçadas, nas quais os 

alunos poderiam continuar os cálculos. Os alunos solicitaram que esses cálculos fossem 

corrigidos no quadro, para que todos pudessem conferir os resultados e, também que 

proporcionássemos durante as atividades momentos em que eles pudessem “escrever 



contas no caderno para resolver”, pois, desse modo acreditavam que “aprendiam 

melhor a matemática”.  

 A fim de que se sentissem mais tranqüilizados, os informei de que existiam 

outras maneiras de se aprender matemática além da que estavam habituados, e que para 

que ficassem mais tranqüilos, procuraríamos atender suas solicitações e sugestões em 

relação à organização das atividades.  

 Finalizamos a aula, lançando um desafio para o próximo encontro: como os 

alunos fariam para calcular distâncias numa região não-plana, tipo o globo terrestre? 

Marcamos para o nosso próximo encontro analisar as respostas encontradas. 

 

Como encontrar um endereço nos mapas e no globo? (12 horas/aula) 

 

As Atividades 16, 17, 18 e 19 formam parte da seqüência na qual 

desenvolvemos um trabalho intenso com os sistemas de localização e as coordenadas 

geográficas. Foram as atividades consideradas pelos alunos as mais difíceis e 

trabalhosas de serem executadas. Por diversas vezes, tivemos que repeti-las, adaptá-las e 

desdobrá-las em outras menores. A seguir, esboçamos um resumo dos principais fatos 

ocorridos em cada uma delas. 

 

 Atividade 16: Plano cartesiano 
OBJETIVOS:

Levar o aluno a localizar pontos no plano cartesiano a partir de pares ordenados; 

Desenvolver a localização, a organização espacial, a lateralidade e a orientação no plano cartesiano; 

Trabalhar e aprofundar os conceitos e noções relativas ao plano cartesiano. 

 

PROCEDIMENTOS PARA O PROFESSOR: 

Fornecer fotocópia da atividade para cada aluno; 

Informar que o preenchimento da tabela deve seguir as posições de cada ponto no plano; 

Acrescentar informações relativas ao posicionamento dos pontos, como por exemplo: quadrantes, 

eixos, pares ordenados, números inteiros. 

 

MATERIAL: 

Fotocópia da atividade, lápis e borracha 

 

 



A aplicação desta atividade demorou o dobro do tempo previsto (4 horas/aula), 

pelo fato de que os alunos demonstraram muitas dificuldades para executá-la, uma vez 

que estavam envolvidos conteúdos matemáticos que os mesmos não dominavam, como 

os números inteiros, pares ordenados e eixos das coordenadas. 

Como não conseguíamos avançar com a atividade, resolvemos paralisá-la para 

que esclarecêssemos as dúvidas coletivas da turma sobre os conteúdos matemáticos 

requisitados.  

Após as explicações, continuamos vagarosamente com a atividade, pois os 

alunos a consideraram “complicada demais” e precisariam de “mais explicações e 

exercícios” sobre os assuntos envolvidos naquela aula. 

 

 

 

 

 

 

 
Atividade 17: Medindo os ângulos com o transferidor 

OBJETIVOS:

Associar ângulos a figuras geométricas; 

Associar a medida de um ângulo a sua abertura; 

Medir os ângulos usando transferidor; 

Classificar e reconhecer ângulos retos, agudos e obtusos em figuras e situações práticas.  

 

PROCEDIMENTOS PARA O PROFESSOR: 

Discutir com a turma sobre os ângulos, situações em que aparecem na vida cotidiana, 

estimulando comparações; 

Entregar a cada aluno cópias de um conjunto de figuras geométricas que contem ângulos 

variados para que sejam medidos com o auxílio do transferidor,  

Discutir sobre a classificação dos ângulos quanto a sua medida. 

 

MATERIAL: 

Fotocópia da atividade, transferidor, lápis e borracha 

 



A maior dificuldade encontrada na Atividade 17 foi que os alunos nunca tinham 

manuseado um transferidor (Foto 13). Nenhum aluno conhecia seu nome ou sua 

utilidade. “Aquele negócio redondinho”, denominação dada ao transferidor pela classe, 

foi a grande novidade da aula naquela noite. Tivemos que “alfabetizar” cada um dos 

alunos quanto ao seu uso e nomenclatura. 

 

 

 

 

 

 

 

Como era a primeira vez que utilizavam o transferidor, nos foi solicitado para 

que estendêssemos um pouco mais a atividade, oferecendo-lhes mais algumas situações 

em que pudessem manipular o objeto. Atendidas as solicitações, a maioria da turma 

demonstrou habilidades no manuseio do transferidor, passando a ajudar aqueles que 

ainda apresentavam dificuldades no seu uso. 

 

Atividade 18: Latitude 
OBJETIVOS:

Relacionar a forma da Terra à da esfera; 

Medir ângulos; 

Relacionar medidas de ângulos e latitude; 

Dar significado ao conhecimento de conceitos e relações espaciais; 

Possibilitar a construção de um conceito para latitude; 

Facilitar a compreensão da diferença entre a medida da latitude (graus) e a medida da distância 

entre duas latitudes (quilômetros) 

PROCEDIMENTOS PARA O PROFESSOR: 

Dividir a turma em duplas; 

Foto 13: Aluno utilizando transferidor 
Imagem: Daniele Esteves 



Distribuir as esferas de isopor e os demais materiais da atividade; 

Incentivar comparações entre a esfera de isopor e os globos terrestre e de coordenadas; 

Enfatizar observações nas linhas e nos ângulos do globo de coordenadas;  

Instruir os alunos para que assinalem na esfera de isopor um círculo correspondente à linha do 

Equador; 

Os alunos também devem marcar seis pontos na superfície da esfera, junto ao corte, utilizando a 

letra N para identificar a parte que corresponde ao hemisfério Norte e S para o hemisfério Sul; 

O transferidor deve ser colocado no centro da esfera para se fazer a leitura dos ângulos formados 

entre o centro da esfera, a linha do Equador na esfera e um dos pontos; 

A “latitude” de cada ponto será indicada pelo valor em graus e pela letra N ou S;  

O procedimento deve ser repetido com uma esfera de isopor menor, inclusive com os pontos 

marcados em posições aproximadas às marcadas anteriormente; 

Solicitar que a dupla que, com o auxílio de um barbante, meça nas duas esferas a distância entre a 

linha do “Equador” e o ponto mais próximo a ela que tenha sido marcado na superfície da esfera; 

Levantar questionamentos sobre a latitude encontrada e a medida da distância calculada com o 

barbante; 

A atividade é finalizada com os alunos procurando no globo terrestre, uma cidade ou acidente 

geográfico que tenha a latitude correspondente a um dos pontos marcados na esfera 

MATERIAL: 

Duas esferas de isopor com tamanhos diferentes, fio de barbante, globo terrestre, globo de 

coordenadas, canetas hidrocor coloridas, transferidor, lápis, papel sulfite e borracha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 19: Longitude 
OBJETIVOS:

Relacionar a forma da Terra à da esfera; 

Medir ângulos; 

Relacionar medidas de ângulos com a longitude; 

Dar significado ao conhecimento de conceitos e relações espaciais; 

Possibilitar a construção de um conceito para longitude; 

Facilitar a compreensão de que as coordenadas geográficas indicam uma posição única na 

superfície terrestre. 

 

PROCEDIMENTOS PARA O PROFESSOR: 



Dividir a turma em duplas; 

Distribuir as esferas de isopor e os demais materiais da atividade; 

Incentivar comparações entre a esfera de isopor e os globos terrestre e de coordenadas; 

Enfatizar observações nas linhas e os ângulos do globo de coordenadas;  

Instruir os alunos para que assinalem na esfera um círculo correspondente à linha do Equador e 

um número de meridianos adequado ao tamanho da esfera; 

Depois serão traçados os círculos correspondentes aos trópicos e aos círculos polares; 

As esferas de isopor deverão ser abertas ao meio, segundo o plano do Equador, para serem 

marcados com caneta os ângulos correspondentes às medidas de longitude; 

Os ângulos assinalados serão medidos com o transferidor; 

A atividade é finalizada com os alunos procurando no globo terrestre, uma cidade ou acidente 

geográfico que tenha a longitude correspondente a um dos pontos marcados na esfera 

MATERIAL: 

Duas esferas de isopor com tamanhos diferentes, estilete, globo terrestre, globo de coordenadas, 

canetas hidrocor coloridas, transferidor, lápis, papel sulfite e borracha. 

 

 

As Atividades 18 e 19 eram complementares e deveriam acontecer na mesma 

seqüência de aulas, sem interrupções de um dia para o outro. Devido ao elevado número 

de instruções e de etapas a cumprir, essas atividades foram consideradas cansativas e 

desestimulantes pelos alunos.  

“Acho melhor copiar”. Desabafou D. Neuza25, uma aluna de 49 anos de idade. 

“As aulas da semana passada foram melhores. Aprendi mais coisas” continua 

D. Neuza, justificando seu cansaço naquela noite. 

“Esse dever de hoje é feio. Sei lá ! Não gostei” reclama Derci26. 

“Enquanto ela fala, a gente também aprende. A gente não só aprende quando 

copia. A gente também aprende assim”. Retruca o Sr. Eustáquio27, tentando 

acompanhar as instruções da atividade. 

Diante dos relatos dos alunos, decidimos desdobrar o último procedimento das 

atividades (utilização do globo terrestre) em outras atividades menores, a fim de que os 

conhecimentos pudessem ser aprofundados e melhor compreendidos pela turma. 

Propomos que utilizássemos os mapas e o globo terrestre para discutirmos as 

idéias e a aplicações envolvidas nos conceitos de latitude e longitude.  

Dividimos a turma em grupo, disponibilizando em cada um deles um planisfério. 

Informamos que o globo terrestre e a bússola ficariam no centro da sala a disposição de 
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todos. Sugerimos para cada equipe uma lista de lugares para serem encontradas as 

coordenadas geográficas. Recomendamos que outros lugares poderiam ser 

acrescentados à lista. 

Em seguida, invertemos a dinâmica da atividade, fornecendo uma lista de 

coordenadas geográficas, solicitando aos alunos que informassem o lugar pertencente a 

cada uma dela. 

A atividade foi finalizada por meio de uma avaliação feita pelos alunos. Nesse 

momento, foi relatado que após as modificações, a aprendizagem havia melhorado. 

Entretanto, os alunos afirmaram que o tempo era exíguo para executarmos muitas 

tarefas na mesma noite, daí as atividades se tornarem tão cansativas e difíceis. Foi 

sugerido também que na próxima aula eu fornecesse a fotocópia individual de um 

planisfério, para que cada um pudesse trabalhar melhor com as coordenadas 

geográficas. 

Acatando a sugestão dos alunos, adiamos a atividade programada para o 

próximo encontro e continuamos com o trabalho com as coordenadas geográficas em 

um planisfério (Apêndice C) fornecido para cada aluno. 

 

A análise das atividades 

 

A seqüência de atividades, em linhas gerais, teve um bom grau de aceitabilidade 

pela turma onde foi desenvolvida. Todavia, não podemos esquecer que antes de sua 

efetivação na turma, houve duas tentativas mal sucedidas que nos levaram a refletir 

sobre a eficácia e aplicabilidade dessas atividades em classes da EJA.  

As duas experiências reafirmaram ainda mais nosso posicionamento de que na 

EJA, mais do que em qualquer outra modalidade de ensino, suas particularidades e 

especificidades precisam ser consideradas, respeitadas e compreendidas, a fim de que 

estejam assegurados nas unidades escolares a ampliação de seus espaços; a legitimidade 

de seus direitos; a adequação dos materiais didáticos e metodologias de ensino 

utilizadas e, principalmente, o reconhecimento da diversidade de seus freqüentadores. 

Não podemos negar também que muitas resistências tiveram que ser vencidas e 

inúmeras barreiras precisaram ser suplantadas ao longo das trinta horas/aula que 

passamos com a turma escolhida para a aplicação das atividades. 



Um exemplo que explana com muita propriedade o tipo de resistência oferecida 

pelos alunos é o choque que as mudanças metodológicas provocam na sala de aula. Na 

fala de Loreta28, 47 anos, uma aluna bastante presente e atuante em todas as atividades 

aplicadas, notamos como estão arraigados na vida escolar dos alunos, anos a fio de um 

ensino centrado na figura do professor, uma condição de coadjuvante dos alunos e o uso 

restrito do giz e do quadro-negro como únicos recursos utilizáveis 

 

Professora, a senhora tem que entrar no ritmo do ensino do Rio Grande Do 
Norte.  
Aqui não é o Pará! 
Aqui o professor ensina e o aluno aprende! 
A senhora tem que passar exercício no quadro, corrigir, como todos os outros 
professores. 
Porque aqui só a senhora sabe e agente não sabe de nada! 

 

Esse tipo de discurso dos alunos expõe, além de um comportamento de 

passividade cristalizado por anos seguidos de uma educação centrada na figura do 

professor, uma escola secularmente moldada nos estilos estratocráticos europeus de 

organização escolar. D’Ambrosio (1995, p. 21) explicita claramente como as escolas 

estruturam-se até os dias atuais em conformidade com os padrões da Europa do século 

XVII: 

 

 

Esse estilo se manifesta na sala de aula, com carteiras cartesianamente 
dispostas, professores na frente, às vezes elevado, quadro-negro como foco 
único de curiosidade e de atenção intelectual, e tendo como material de 
ensino livros e cadernos padronizados, listas de chamada organizadas por 
critérios rígidos, testes, tarefas, elogios e críticas públicas, notas com prêmios 
e punições, e outras características mais. 

 

A religiosidade manteve-se sempre presente na fala dos alunos, principalmente 

para responder a questionamentos relativos à vida cotidiana, e a tudo que diz respeito ao 

planeta em que vivemos: Sua forma, seus movimentos, sua preservação, suas diferenças 

climáticas, suas diferenças de horários, os desastres naturais, entre os diversos assuntos 

levantados no decorrer das atividades. 
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Nossa postura durante toda a seqüência de atividades esteve sintonizada de 

acordo com o que entendemos ser a função da educação escolar na EJA, incluindo a 

Educação Matemática, diante de um contexto no qual os jovens e adultos convivem 

com múltiplas fontes de informação (igreja, escola, mídia, centros comunitários, 

espaços de lazer, etc.). Essa função deve ser a de assegurar a multiplicidade de 

interpretações, o convívio com a diversidade de teorias, para então garantir um 

aprendizado que permita a reflexão, a análise e a assimilação crítica de informações, 

garantindo a construção pelos educandos de seus próprios pareceres. 

A primeira atividade aplicada nos proporcionou um acalorado debate sobre um 

conhecimento que considerávamos que era do domínio de todos da turma: a forma da 

Terra. Após incentivarmos a exposição e defesa de idéias divergentes dos alunos, 

conduzimo-los a refletirem sobre as questões que haviam levantado, acrescentamos 

informações adicionais, para que pudessem formar sua própria opinião em relação à 

esfericidade da Terra.  

Além do debate, os alunos tiveram a oportunidade de demonstrar seus 

posicionamentos sobre o tema por meio de seus registros gráficos entregues no final da 

atividade (Apêndice A). Observamos um efeito positivo das discussões em relação aos 

alunos que não acreditavam ou desconheciam o formato arredondado da Terra, pois 

também expressaram em seus desenhos que haviam mudado ou construído uma opinião 

diferente da que possuíam no inicio da aula. 

Freire (2005) acredita que por meio do diálogo, os homens se transformam e 

transformam o mundo, tomam consciência de si mesmos ao falar e ao escutar o outro e, 

conseqüentemente, participam e interagem na construção de seus conhecimentos. 

“Quanto mais assumam os homens uma postura ativa na investigação de sua temática, 

tanto mais aprofundam a sua tomada de consciência em torno da realidade e, 

explicitando sua temática significativa, se apropriam dela.” (FREIRE, 2005, p. 114).  

É notório que a forma da Terra é um conteúdo integrante dos currículos 

escolares desde os anos iniciais, que sua imagem é recorrentemente visualizada em 

meios de comunicação e que é comum a presença de um globo na maioria das escolas. 

Apesar disso, nos deparamos com um desconhecimento sobre a temática tratada que 

demonstra como o ensino das Ciências e de outras disciplinas encontra-se isolado em 

conteúdos escolares que não são aplicados a situações reais e que desconsideram que os 

alunos são bombardeados por informações de distintas fontes.  

Esse isolamento também é presente entre as disciplinas. Ao utilizarmos o globo 

terrestre nas primeiras atividades, os alunos esboçaram reações de espanto e precisaram 



de um tempo para compreender que o globo terrestre e os mapas poderiam ser utilizados 

tanto nas aulas de matemática, quanto de outras disciplinas. 

 

[...] o globo terrestre parece ser pouco explorado nas situações de 
aprendizagem nas escolas. Enquanto os alunos têm certo fascínio por ele, 
movimentando-o e procurando informações, muito professores o 
desconhecem. Quando existe na escola, não raro é visto como elemento 
decorativo nas salas-ambiente, nas de recursos audiovisuais, nas salas de 
direção e nas bibliotecas, mais do que como material para exploração ativa 
pelos alunos. (SCHÄFFER et al. 2003, p. 12) 

 

O caráter multidisciplinar das atividades precisou também de tempo para ser 

compreendido pelos alunos, que demonstraram em seus depoimentos orais e escritos 

(Anexo D) que necessitaram vivenciar algumas atividades para entender que vários 

temas de mais de uma disciplina poderiam ser abordados durante as aulas.  

Muitos dos conteúdos matemáticos desenvolvidos eram inéditos para os alunos. 

A falta de familiaridade com a Geometria restringiu a abordagem dos conteúdos a 

noções elementares de cada tópico. Um reduzido número de alunos que demonstrava 

mais habilidades e conhecimentos, sempre explorava mais as atividades, aprofundando 

questionamentos que eram socializados para toda a turma. 

Uma das respostas prováveis para justificar o fato dos alunos não terem ainda 

estudado os assuntos de geometria que foram apresentados, talvez possa está 

relacionada às concepções e práticas dos professores que atuam tanto na EJA quanto no 

ensino regular. Segundo os resultados obtidos por uma consulta a mais de 1000 

professores das redes estaduais e municipais de todo o país que promovem a EJA, 

realizada pela COEJA (Coordenação de Educação de Jovens e Adultos), coordenadoria 

vinculada à Secretaria de Educação Fundamental do Ministério da Educação 

(MEC/SEF), contatou-se que “conteúdos de geometria, medidas e tratamento da 

informação não são considerados importantes” (BRASIL, 2002a, p. 74, grifo nosso). 

Ainda na mesma pesquisa ficou evidenciado que  

 

[...] conteúdos de geometria não são desenvolvidos com a devida atenção, 
embora contribuam decisivamente para o desenvolvimento de capacidades 
intelectuais como a percepção espacial, a criatividade, o raciocínio 
hipotético-dedutivo, além de permitirem várias relações entre a Matemática e 
a arte, a Matemática e a natureza, etc. É preciso, portanto, incorporar a 
geometria aos cursos de jovens e adultos, não como um estudo estático de 
figuras e suas respectivas nomenclaturas, mas como um estudo dinâmico do 
espaço em que se vive. (BRASIL, 2002a, p. 23, grifo do autor) 



 

Em relação ao desenvolvimento ou ao aprimoramento da capacidade de 

orientação, os alunos que freqüentaram medianamente a seqüência de atividades 

apresentaram uma evolução nos seus níveis cognitivos, evidenciada pelo aumento de 

suas habilidades e na aquisição de conhecimentos. Verificamos em momentos distintos 

que: 

i. A utilização dos mapas e do globo terrestre tornou-se uma prática comum 

na sala de aula. Os alunos aprenderam a manipular os mapas e os globos 

e a ler as informações contidas nas legendas e nas escalas; 

ii. Houve um incremento no vocabulário técnico dos alunos. Entre os 

exemplos, temos o que antes era “riscadinho” no globo passou a ser 

chamado de linhas. O “negócio redondinho” recebeu a denominação 

correta de transferidor; 

iii. O uso contínuo dos mapas e do globo terrestre favoreceu a identificação 

dos hemisférios da Terra e da aquisição de um certo domínio sobre os 

conceitos de latitude e longitude; 

iv. As coordenadas e a noção de localização desenvolvidas no plano 

cartesiano foram associadas às coordenadas geográficas pelos alunos 

quando trabalhadas no planisfério e no globo terrestre; 

v. A localização das coordenadas geográficas foi se tornando uma tarefa 

cada vez mais fácil para os alunos; 

vi. Os alunos puderam relacionar os conteúdos matemáticos à Geografia e à 

situações cotidianas. Por exemplo, fizeram uso do cálculo de distâncias 

para descobrir quantos quilômetros percorreriam numa viagem e, 

utilizaram os conhecimentos sobre os pontos cardeais (N, S, L, O) para 

se localizarem no município do Natal; 

vii. Muitas concepções equivocadas foram sendo superadas. Os alunos 

passaram a compreender que quando “a Terra gira e nada cai de cima 

dela” e que “não dava pra girar sendo quadrada”. 

 

Embora muitos desses procedimentos e atitudes não foram passíveis de 

observação em parte da turma devido ao elevado número de faltas, consideramos que 

com os avanços dos conteúdos de matemática trabalhados, como das leituras e 

interpretações dos textos esquemáticos utilizados, algumas habilidades espaço-visual 

puderam ser notadas nos alunos. Essa manifestação favorece a compreensão de que o 



modelo de ensino de matemática adotado contribuiu para um dos componentes do 

processo de alfabetização funcional matemática dos alunos participantes das atividades. 

 

Considerações finais: a leitura do mundo por meio de diversos olhares 

 

Ao nos remetermos à questão norteadora dos rumos que esse trabalho seguiu, 

persistindo na busca de seus objetivos, deparamo-nos com a indagação de que se era 

possível desenvolver um tipo de ensino de matemática capaz de auxiliar o processo de 

alfabetização funcional de alunos da EJA. 

Despontamos da indagação em direção à ação: Elaboramos uma seqüência de 

atividades voltadas para o ensino de geometria que faziam uso de metodologias de 

ensino e recursos didáticos que, pelos referenciais teóricos investigados e a experiência 

com o ensino de matemática nas turmas de EJA, nos remetiam a apostar “todas as 

nossas fichas” no sucesso da experiência. 

De fato a experiência não nos decepcionou. Após tentativas frustradas, ajustes de 

pormenores (que nos acompanharam por toda a aplicação das atividades) e, finalmente, 

o encontro com uma turma que aceitou o desafio de vivenciarmos juntos, formas 

alternativas de ir ao encontro de conhecimentos, obtivemos a valiosa oportunidade de 

refletir sobre a nossa própria forma de ensinar, de explicar, de fazer, de acontecer, de 

compreender e principalmente de conhecer. E melhor, dividimos com os alunos, embora 

em situações diferentes, esses mesmos espaços de reflexão, onde também puderam 

realizar conjeturar sobretudo a respeito de suas próprias formas de aprender. 

Em todos os movimentos realizados, encontramos evidências de que nossos 

objetivos foram alcançados. 

Ao selecionarmos os conteúdos matemáticos que poderiam ser desenvolvidos a 

partir da exploração de mapas e do globo terrestre, percebemos que tínhamos em mãos 

uma proposta metodológica multidisciplinar, que ultrapassa os domínios da Matemática 

e, portanto, nos ofereceu reais possibilidades de contextualização e resignificação do 

ensino de matemática, conferindo-lhe também um caráter menos árido, mais 

interessante de ser ensinado por professores e aprendido por alunos. 

Ao optarmos por um ensino de conteúdos matemáticos que se encontram 

indissociáveis das representações gráficas, estamos contribuindo para uma leitura e 



compreensão do mundo que não poderia ser realizada sem o domínio de habilidade 

espaço-visual, que envolvem tanto conhecimentos geográficos quanto matemáticos.  

Na elaboração das atividades e na escolha das metodologias, buscamos sempre 

criar ambientes de aprendizagem onde fosse possível o convívio dos alunos com 

situações em que pudessem interpretar, organizar relações, desenvolver noções 

científicas, conhecer fenômenos, compreender processos e debater problemas de 

interesse geral.  

A criação dos ambientes propícios ao tipo de ensino-aprendizagem que 

procurávamos foi em grande parte alcançada em virtude do potencial dos recursos 

didáticos que compuseram o cenário das atividades. Na utilização desses recursos, 

visualizamos que os globos e os mapas são ferramentas que oferecem muitas outras 

situações de ensino multidisciplinar e interdisciplinar além das desenvolvidas nas 

atividades . 

Em Geografia, foram discutidas as relações entre as coordenadas geográficas e 

as coordenadas cartesianas, os hemisférios, os movimentos da Terra, as diferenças de 

horário, as linhas imaginárias e suas divisões em continentes, países, cidades. 

Nas Ciências Naturais a forma da Terra e seus aspectos físicos foram levantados, 

além de falarmos sobre outros planetas, satélites, estrelas, cometas. 

O meio ambiente foi tema de muitas preocupações dos alunos: sua preservação, 

a destruição das matas, poluição das águas e a qualidade de vida. Assuntos relacionados 

às Ciências Sociais como a violência, as condições de vida, o trabalho e assuntos 

cotidianos veiculados nos meios de comunicação também estavam presentes. 

A História foi contemplada nos momentos em que vários lugares foram visitados 

por meio dos mapas e dos globos. Esses lugares despertaram nos alunos o interesse em 

conhecer a cultura dos povos, seus hábitos e costumes locais. A economia de cada lugar, 

a moeda local e o modo como os produtos de outros países chegam até o Brasil também 

foram assuntos discutidos em nossas aulas. 

A criatividade dos alunos foi incentivada por meio de seus desenhos, nos quais 

foi possível o desenvolvimento do senso artístico e criativo, um importante item do 

ensino das Artes. 

Sugerimos aos professores que, ao trabalharem com os globos e os mapas, estes 

materiais estejam ao alcance de todos os alunos e, preferencialmente, que exista mais de 

um globo na sala de aula para que todos possam participar simultaneamente das 

atividades. 



A aplicação das atividades corou a teoria por meio da prática. Nesse movimento, 

evidenciamos nossos erros, acertos, sugestões, adequações, considerações a serem 

tecidas, possíveis caminhos a serem seguidos e resultados alcançados. 

Foi também, na efetivação das atividades na sala de aula que percebemos, de 

forma bem nítida que as habilidades envolvidas no processo de alfabetização funcional 

estão interligadas. Essa visualização foi sendo evidenciada à medida que precisávamos 

fazer ajustes nas atividades propostas.  

Por diversas vezes, precisamos parar a atividade para ministrar aula sobre o 

conteúdo envolvido nas atividades. Como exemplo, quando trabalhamos com as 

legendas, os alunos desconheciam a leitura, a escrita e a ordenação de números naturais 

elevados. Em outra ocorrência com atividade sobre o plano cartesiano, o conjunto dos 

números inteiros tornou-se o tema da aula naquela noite. 

Notamos que, geralmente, estes ajustes envolviam conhecimentos relacionados 

às outras habilidades relacionadas ao alfabetismo funcional. As habilidades relacionadas 

à capacidade de ordenar, de quantificar e de resolver problemas, apesar de não fazerem 

parte de nossos objetivos, mostraram-se indissociáveis das habilidades referentes à 

capacidade de orientação.  

Os entrelaçamentos das habilidades matemáticas apontam para a necessidade de 

aprofundarmos as investigações futuras no sentido de trabalharmos métodos de ensino 

na EJA que envolvam e enfatizem as outras habilidades matemáticas qualificadoras do 

alfabetismo funcional matemático, bem como suas articulações. 

Em outras situações, tivemos que readaptar as atividades. Atividades muito 

longas, com um número elevado de procedimentos, tiveram que ser reformuladas e 

reaplicadas, como aconteceu com as atividades sobre latitude e longitude. 

Na EJA, evidenciamos que devemos evitar comparações com outras 

modalidades de ensino, respeitar os alunos em suas limitações, exigir-lhes 

responsabilidades para com os estudos e considerar que suas trajetórias escolares e 

extra-escolares foram construídas de maneira irregular e sempre encontraram 

adversidades durante esse caminho. 

Buscar conhecer, compreender e valorizar os conhecimentos que os alunos da 

EJA trazem para a escola, resultado de suas experiências enriquecedoras de vida dentro 

e fora da escola, também se faz necessário quando pretendemos assumir com 

responsabilidade a docência nessa modalidade de ensino. 

Elevar e adequar o nível de formação dos professores de matemática que atuam 

na EJA, traçar o perfil dos alunos que freqüentam essa modalidade de ensino, produzir 



materiais didáticos específicos, programar metodologias de ensino adequadas e propor 

organizações curriculares que atendam às expectativas desses jovens e adultos que vêem 

a escola como um modo de inserção ou qualificação no mundo do trabalho, talvez 

possam despontar como diretrizes em busca de soluções para sanar o problema das 

reduções e simplificações sem critérios dos componentes curriculares matemáticos da 

EJA. 

Os espaços de diálogos abertos no ensino de matemática, por meio da utilização 

das atividades, oportunizou aos educandos a exposição de suas concepções sobre 

determinada temática, colocando-as em xeque. Desmistificar conceitos arraigados, 

desenvolver a capacidade argumentativa, opinar sobre questões atuais, também foram 

atitudes observáveis durante a atividade, que podem contribuir para a formação desse 

novo cidadão harmonizado com as crescentes demandas da sociedade contemporânea. 

Procedimentos e atitudes referentes a indícios de que o ensino de matemática 

estava contribuindo para o desenvolvimento, a aquisição ou o aprimoramento das 

habilidades relacionadas à capacidade de orientação também foram observadas, como já 

mencionamos anteriormente. 

Os resultados obtidos despontam para caminhos sugestivos de que outras 

situações análogas às desenvolvidas nesse trabalho, que optem pela exploração de 

outros tipos de recursos didáticos, que façam a leitura e interpretação de diferentes tipos 

de textos esquemáticos e numéricos aliada ao ensino de matemática podem significar 

novos direcionamentos para a superação do analfabetismo funcional matemático na EJA 

focalizado nas outras capacidades que compõem o quadro da alfabetização funcional 

matemática. 

Em conseqüência de todo o exposto, nos colocamos favoráveis ao uso de mapas 

e do globo terrestre em atividades para o ensino de geometria na EJA, por 

considerarmos que seu uso contribuiu para a ampliação ou aperfeiçoamento da 

capacidade de orientação dos jovens e adultos que participaram da experiência, ao 

estimular o desenvolvimento de habilidades espaço-visual, por meio da leitura, da 

compreensão, da interpretação de textos esquemáticos, de informações numéricas e 

gráficas encontradas nesses materiais, o que culminou com influenciando positivamente 

no processo de alfabetização funcional matemática desses alunos e, conseqüentemente, 

de melhor compreensão e inserção no mundo em que todos vivemos.  
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A vida é um tecido, quase um texto. Melhor dizendo, um texto é um tecido 
feito não só de palavras, como, também, de experiências e de visões. 

 

Octávio Paz 

APÊNDICE A - Seqüência didática das atividades elaboradas 

 

Atividade 01: A forma da Terra 

Objetivos: 



Verificar se a concepção empírica dos alunos é igual a concepção científica em 

relação à forma da Terra; 

Construir um entendimento científico sobre a forma da Terra; 

Apresentar a esfera como forma geométrica; 

Propiciar situações que ajudem os alunos a superar o egocentrismo, a fim de que 

possam ver e sentir melhor os pontos de vista dos outros. 

 

Procedimentos para o professor: 

Organizar a turma em um grande círculo; 

Iniciar a atividade com uma conversa sobre o que os alunos pensam a respeito do 

lugar onde vivem; 

Solicitar aos alunos que desenhem a Terra como sendo um observador fora dela; 

Discutir sobre os desenhos apresentados, levantando hipóteses e questionamentos; 

Apresentar algumas formas geométricas; 

Levantar semelhanças e diferenças entre as formas apresentadas (planas e não-planas); 

Enfatizar a forma esférica, detalhando sobre a esfera e seus elementos principais. 

Material: 

Papel sulfite, lápis preto, lápis coloridos, transferidor, canetas hidrocor e borracha. 

 

Atividade 02: Os endereços da Terra 

Objetivos: 

Construir uma idéia sobre localização; 

Levar os alunos a perceber a importância e a utilidade das linhas imaginárias da Terra; 

Mostrar as linhas imaginárias da Terra e seus hemisférios; 

Procedimentos para o professor: 

Organizar a turma num grande círculo; 

Disponibilizar aos alunos o globo terrestre e o globo de coordenadas; 

Deixar que os alunos explorem os dois materiais; 

Incentivar comparações entre os dois globos; 

Solicitar a localização de alguns países no globo, aumentando, gradativamente o nível 

de dificuldades; 

Pedir aos alunos que criem um modo eficiente de localizar lugares no globo; 



Após as soluções apresentadas, sugerir que utilizem as linhas traçadas no globo. 

Apresentar as principais linhas imaginárias da Terra (Equador, Greenwich, trópicos e 

círculos), sua importância, aplicabilidade e os hemisférios Norte, Sul, Leste e Oeste. 

Material: 

Globo terrestre e o globo de coordenadas.  

 

Atividade 03: As linhas imaginárias  

Objetivos: 

Reconhecer e localizar as principais linhas imaginárias da Terra num globo; 

Representar a Linha do Equador, o Meridiano de Greenwich e os hemisférios Norte, 

Sul, Leste e Oeste numa esfera de isopor. 

Procedimentos para o professor: 

Organizar a turma em círculo; 

Disponibilizar à classe o globo terrestre e o globo de coordenadas para que sejam 

identificadas nos dois materiais a existência das linhas e suas denominações; 

A partir das observações, solicitar aos alunos que representem nas esferas de isopor a 

Linha do Equador, o Meridiano de Greenwich e os hemisférios divididos por essas 

linhas.  

Material: 

Globo terrestre, globo de coordenadas, esferas de isopor, fios coloridos, cola de isopor, 

canetas hidrocor coloridas.  

 

Atividade 04: As linhas imaginárias e os elementos da esfera 

Objetivos: 

Apresentar os elementos constituintes de um círculo; 

Destacar os elementos do círculo e da esfera; 

Estimular comparações entre as linhas imaginárias e os elementos apresentados;  

Analisar o raio, o diâmetro, o círculo, circunferências, cordas, ângulos, semelhanças e 

diferenças entre as figuras, entre outros elementos matemáticos da representação 

construída na atividade 03. 

Procedimentos para o professor: 

Fornecer aos alunos círculos confeccionados em papel cartão para que sejam 

assinalados, o centro, o diâmetro, o raio, ângulo central, setor circular, circunferência, 

círculo; 



Entregar as representações das linhas imaginárias construídas na atividade 03, parra que 

os alunos comparem as duas formas (círculo e esfera), afim de que percebam 

semelhanças e diferenças entre as linhas imaginárias e os elementos do círculo e da 

esfera; 

Estimular comparações com os globos terrestre e de coordenadas. 

Material: 

Globo terrestre, globo de coordenadas, círculos de papel cartão, bolas de isopor, 

transferidor, canetas hidrocor coloridas, lápis preto e borracha.  

 

Atividade 05: Representações 

Objetivo: 

Facilitar a compreensão de que a representação significa um desenho fiel da realidade; 

Construir a formação da idéia de escala; 

Possibilitar o entendimento de representação de um objeto real por um desenho de 

tamanho igual ou por um de tamanho reduzido. 

Procedimentos para o professor: 

Solicitar aos alunos que façam o contorno da mão em uma folha de papel, com riquezas 

de detalhes; 

Assinar o nome no desenho, como uma outra forma de representação; 

Propor aos alunos que façam o mesmo desenho em uma folha de papel dobrada ao meio 

e dobrada em três partes.  

Material: 

Papel sulfite, lápis preto, lápis coloridos e borracha. 

 

Atividade 06: Representações com tamanho reduzido  

Objetivos: 

Reforçar a idéia de representação; 

Trabalhar as noções de redução, largura, comprimento; 

Introduzir idéias de proporcionalidade; 

Construir o conceito de escala. 

Procedimentos para o professor: 

Dividir a turma em duplas; 

Solicitar que os alunos meçam com uma fita métrica a largura e o comprimento da sala 

de aula, anotando-as em seguida; 



Repetir o procedimento para as portas, janelas, quadro negro, mesa, entre outros objetos 

presentes na sala de aula; 

Os alunos devem representar em uma folha de papel as dimensões da sala de aula e dos 

outros objetos, utilizando uma régua milimetrada como ferramenta para ajudar na 

conversão proporcional entre a medida real dos objetos e de suas representações; 

Os alunos devem informar a proporção que utilizaram na conversão das medidas.  

Material: 

Papel sulfite, lápis preto, borracha, fita métrica e régua milimetrada. 

 

Atividade 07: Escalas 

Objetivos: 

Trabalhar as mudanças de escala; 

Estabelecer relações entre escalas e proporcionalidade; 

Mostrar a necessidade das medidas padrão. 

Procedimentos para o professor: 

Solicitar aos alunos que meçam com passos o comprimento e a largura da sala de aula; 

Em seguida, deverão representar em uma folha de papel as medidas encontradas, 

começando com as escalas de 1 para 1, simulando, posteriormente, situações com 

escalas variadas, até se chegar na mais adequada para representar as dimensões da sala 

de aula; 

Os registros são feitos introduzindo-se a notação de escala quantitativa; 

Os alunos repetirão o mesmo procedimento de medição e representação usando fita 

métrica. 

Material 

Papel sulfite, fita métrica, lápis, borracha e régua milimetrada. 

 

Atividade 08: As escalas dos mapas e do globo 

Objetivos: 

Ler e interpretar as escalas utilizadas em mapas e no globo; 

Converter as medidas das escalas. 

Procedimentos para o professor: 

Dividir a turma em grupos pequenos; 

Disponibilizar na sala de aula, vários mapas e globo, com escalas diferentes; 



Solicitar que cada grupo percorra todos os materiais para que sejam feitas a leitura e 

conversões das diversas escalas; 

No final, cada grupo fica responsável em relatar para a turma as interpretações feitas 

num dos mapas ou no globo. 

Material: 

Mapas, globo terrestre, papel sulfite, lápis e borracha. 

 

Atividade 09: Legendas 

Objetivos: 

Ressaltar a importância das legendas como uma forma de comunicação utilizada em 

mapas e globos 

Ler, interpretar e criar legendas; 

Estabelecer relações entre o objeto representado e a imagem apresentada. 

Procedimentos para o professor: 

Dividir a classe em grupos de 3 a 4 participantes; 

Entregar a cópia da atividade; 

Localizar pontos de referência representados no mapa; 

Levantar questionamentos do tipo: Como é possível tantos detalhes em espaço 

reduzido? Encontre as casas, quantas são? Que edifício é o hospital? O que a linha 

fechada pintada de azul representa? Os pontos de referência são facilmente 

identificáveis? Como estão representados? Em qual rua estão localizadas a escola e a 

igreja?Quantos prédios? Onde estão localizados?  

Os alunos deverão criar uma legenda para os retângulos de cor laranja e rosa; 

Acrescentar algum símbolo que esteja na legenda e não esteja no mapa; 

Identificar e interpretar as legendas apresentadas em mapas e no globo. 

Material: 

Mapas variados, globo terrestre, fotocópia da vista aérea29, lápis coloridos, lápis preto, e 

borracha. 

 

 

 

  

  
                                                 
29 A figura da vista área é uma adaptação do livro SMOOTHEY, M. Atividades e jogos com escalas. São 
Paulo: Scipione,1997a. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 10: A importância de padronizar as medidas 

Objetivos: 

Estimular o uso de medidas não-usuais; 

Criar situações de conflito entre as medidas alternativas utilizadas; 

Discutir para encontrar uma medida que seja considerada a mais adequada 

Compreender a necessidade das medidas padrão 

Procedimentos para o professor: 

Dividir a turma em grupos, de modo que cada grupo fique responsável em percorrer um 

circuito de objetos que precisam ser medidos sem a utilização dos sistemas padrões de 

medida; 

Pode ser utilizado o quadro, as mesas, as janelas, as portas, as cadeiras, entre outros 

objetos da sala de aula; 

Cada grupo socializa suas respostas para cada objeto medido, a fim de se chegar em 

uma medida que seja a mais adequada, que será considerada como medida-padrão. 

Material: 

Papel sulfite, lápis preto, borracha e mobiliário da sala de aula. 

 

Atividade 11: Um pouco sobre o surgimento das medidas 

Objetivos: 



Introduzir conhecimentos referentes ao surgimento e evolução das medidas de 

comprimento; 

Discutir um texto sobre medidas preparatório para a atividade de número 10. 

Procedimentos para o professor: 

Fornecer um texto sobre o surgimento e a evolução nas formas de medida de 

comprimento; 

Levantar questões que aconteceram ao longo da história e aspectos que tenham 

acontecido durante a atividade 08 para que os alunos teçam relações entre os dois 

aspectos, compreendendo os padrões de medidas de comprimento atuais que serão 

utilizados na atividade 10. 

Material: 

Fotocópia do texto sobre medidas 

 

Atividade 12: Cálculo de distâncias em uma viagem pelo Brasil. 

Objetivos: 

Calcular distâncias num mapa; 

Converter medidas de comprimento; 

Ressaltar características das regiões e estados do Brasil; 

Perceber a importância de se estabelecer padrões de medidas. 

Procedimentos para o professor: 

Dividir a turma em duplas; 

Disponibilizar vários mapas pela classe; 

Solicitar que os alunos tracem um roteiro de viagem, justificando suas escolhas com 

comentários sobre as características dos lugares escolhidos; 

Sugerir que informações adicionais sobre as localidades selecionadas sejam procuradas 

além da sala de aula; 

Incentivar a procura por um meio alternativo de calcular as distâncias entre as cidades 

escolhidas; 

Comparar e comentar as respostas encontradas; 

Sugerir que as distâncias sejam calculadas com o auxílio de uma régua milimetrada; 

Utilizando a escala do mapa, converter em quilômetros as medidas encontradas em 

centímetros.  

Material: 



Fotocópia do mapa do Brasil30, mapas diversos, régua milimetrada, lápis, borracha, 

calculadora e papel sulfite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 13: Como medir distâncias num globo terrestre? 

Objetivos 

Calcular distâncias em uma região não-plana; 

Calcular distâncias no globo utilizando ângulos; 

Ler e interpretar informações no globo; 

Destacar que existem outros de tipos de representação; 

Apresentar o globo terrestre como a representação mais próxima da Terra e, 

conseqüentemente, do mundo em que vivemos e estamos inseridos. 

Procedimentos para o professor: 

Conversar sobre a representação da terra por meio do globo, identificando, continentes, 

países, oceanos, o Brasil, suas capitais e o local onde moramos; 

Solicitar aos alunos que marquem alguns pontos no globo; 

Estimular os alunos a buscarem outras formas de medir distâncias no globo, discutindo 

as estratégias encontradas; 

                                                 
30 A figura é uma adaptação do livro LE SANN, J. G. A caminho da geografia: uma proposta 
metodológica. 2. ed. Belo Horizonte: Editora Dimensão, 2005. 



Entregar pedaços de fio de barbante; 

Orientar os alunos a transpor a medida do fio equivalente a distância que desejam 

calcular para a linha do Equador, verificando a correspondência em graus e, 

posteriormente sua conversão para quilômetros; 

Material: 

Globo terrestre, fio de barbante, papel sulfite, lápis, borracha e calculadora. 

 

Atividade 14: A localização na superfície terrestre 

Objetivos: 

Construir uma rede de coordenadas;  

Destacar o papel das coordenadas como forma eficiente de localizar desde as formas 

mais elementares até as que exigem grande precisão; 

Possibilitar que o aluno perceba a relação entre localização e sistema de coordenadas. 

Procedimentos para o professor: 

Apresentar à turma uma esfera de isopor com vários alfinetes coloridos fincados; 

Solicitar aos alunos que observem as posições dos alfinetes, para em seguida serem 

feitos questionamentos de como podemos localizá-los na superfície da esfera?  

A cada solução apresentada, discussões sobre a viabilidade das respostas devem ser 

consideradas, até que seja proposta a utilização de referências, como as utilizadas em 

endereços, com o nome da rua e o número da casa; 

Os alunos devem transpor a idéia para a esfera, com o uso da rede de coordenadas como 

referência, riscando com as canetinhas cores diferentes para as linhas verticais e 

horizontais, dando destaque para as linhas de referência inicial (Equador e Greenwich); 

Orientar os alunos para que enumerem as linhas horizontais em ordem crescente, a 

partir do Equador; assim como as linhas verticais deverão ser marcadas com letras; 

Feita a rede de coordenadas, os alunos deverão localizar com alfinetes alguns pontos 

escolhidos e discutir como pode ser feita a escrita dessa localização de forma que 

qualquer um encontre o ponto sem erros de localização;  

Com o globo terrestre é dada continuidade a atividade com a transferência da noção de 

coordenadas e de localização de objetos ou lugares na superfície terrestre.  

Material: 

Globo terrestre, esferas de isopor, alfinetes coloridos, canetas hidrocor coloridas. 

 

Atividade 15: Passeio turístico pelo Rio Grande do Norte 



Objetivos: 

Associar um sistema de coordenadas a pontos pertencentes a um mapa ou globo; 

Localizar pontos a partir de coordenadas previamente definidas; 

Construir uma definição de coordenadas; 

Introduzir noções de latitude e longitude; 

Obter informações sobre alguns principais pontos turísticos do Rio Grande do Norte. 

Procedimentos para o professor: 

Dividir a turma em grupos de 3 ou 4 participantes; 

Distribuir para cada equipe o material da atividade; 

Delimitar o tempo do jogo; 

Instruir os alunos sobre o jogo; 

Os jogadores deverão entrar em acordo para decidir quem iniciará o jogo. Cada jogador, 

na sua vez, lançará os dados simultaneamente. A letra e o número sorteados fornecerão 

uma coordenada, sobre a qual o jogador colocará seu marcador na respectiva casa do 

mapa. O objetivo do jogo é visitar o maior número de atrações turísticas possíveis. Cada 

ponto turístico visitado valerá 1 ponto no jogo, sendo o vencedor aquele que atingir a 

maior pontuação num tempo estabelecido pela turma; 

Fazer associações entre a noção de coordenadas que foi estabelecida pelo jogo e a 

localização de lugares por meio de coordenadas no globo terrestre, com o propósito de 

destacar a necessidade de localização no globo pelo sistema de coordenadas geográficas 

(latitudes e longitudes). 

Material: 

Globo terrestre, cópia da atividade, fichas de papel cartão colorido, dado numérico e 

dado alfabético.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 16: Plano cartesiano 

Objetivos: 

Levar o aluno a localizar pontos no plano cartesiano a partir de pares ordenados; 

Desenvolver a localização, a organização espacial, a lateralidade e a orientação no plano 

cartesiano; 

Trabalhar e aprofundar os conceitos e noções relativas ao plano cartesiano; 

Associar os conceitos trabalhados às idéias de latitude e longitude. 

Procedimentos para o professor: 

Os alunos observam a posição de cada ponto, no plano cartesiano, registrando suas 

posições na tabela fornecida. A seguir, marcam-se os pontos cuja as posições estão 

assinaladas em outra tabela. Questionamentos relacionados ao posicionamento dos 

pontos são levantados, como por exemplo: Em qual quadrante está localizado um 

determinado ponto? Quais pares ordenados pertencem ao eixo das abscissas?  

Material: 

Fotocópia da atividade, lápis e borracha. 

 
 

PARES ORDENADOS31

 
Nas tabelas abaixo estão faltando alguns locais e pares de números. Complete-as usando a planta 

desenhada. Numere também os eixos do plano cartesiano. Considere a prefeitura como o ponto inicial  
(0, 0): 

 

                                                 
31 A figura da atividade é adaptada do livro “Tudo é matemática” de Luiz Roberto Dante São Paulo: 
Ática, 2002 v.1. 



 
 LOCAL PAR 

Igreja  
 (2,-2) 
 (-5,-3) 

Clube  
Floricultura  

 (4,2) 
Cemitério  

 (-4,3) 

LOCAL PAR 
 (-1,-3) 

Sorveteria  
 (0,2) 

Farmácia  
Hospital  

 (4,-4) 
Correios  
Jardim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 17: Medindo os ângulos com o transferidor 

Objetivos: 

Associar ângulos a figuras geométricas; 

Associar a medida de um ângulo a sua abertura; 

Medir os ângulos usando transferidor; 

Classificar e reconhecer ângulos retos, agudos e obtusos em figuras e situações práticas.  

Procedimentos para o professor: 

Discutir com a turma sobre os ângulos, situações em que aparecem na vida cotidiana, 

estimulando comparações; 

Entregar para cada aluno cópias de um conjunto de figuras geométricas que contem 

ângulos variados para que sejam medidos com o auxílio do transferidor; 

Discutir sobre a classificação dos ângulos quanto a sua medida.  

Material: 

Fotocópia da atividade32, transferidor, lápis e borracha. 

 
                                                 
32 Contém apenas parte do conjunto de atividades fornecidas aos alunos. A figura é adaptada do livro 
SMOOTHEY, M. Atividades e jogos com ângulos. São Paulo: Scipione, 1997b. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 18: Latitude 

Objetivos: 

Relacionar a forma da Terra à da esfera; 

Medir ângulos; 

Dar significado ao conhecimento de conceitos e relações espaciais; 

Possibilitar a construção de um conceito para latitude; 

Facilitar a compreensão da diferença entre a medida da latitude (graus) e a medida de 

distância entre duas latitudes (quilômetros). 

Procedimentos para o professor: 

Dividir a turma em duplas; 



Distribuir as esferas de isopor e os demais materiais da atividade; 

Incentivar comparações entre a esfera de isopor e os globos terrestre e de coordenadas; 

Enfatizar observações nas linhas e nos ângulos do globo de coordenadas; 

Instruir os alunos para que assinalem na esfera de isopor um círculo correspondente à 

linha do Equador; 

Os alunos devem marcar seis pontos na superfície da esfera, junto ao corte, e identificar 

com a letra N a parte que corresponde ao hemisfério Norte e S para o hemisfério Sul; 

O transferidor deve ser colocado no centro da esfera para fazer a leitura dos ângulos 

formados entre o centro da esfera, a linha do Equador na esfera e um dos pontos; 

A “latitude” de cada ponto será indicada pelo valor em graus e pela letra N ou S; 

O procedimento deve ser repetido com uma esfera de isopor menor, inclusive com os 

pontos marcados em posições aproximadas às marcadas anteriormente; 

Solicitar que a dupla, com o auxílio de um barbante, meça nas duas esferas a distância 

entre a linha do “Equador” e o ponto mais próximo a ela que tenha sido marcado na 

superfície da esfera; 

Levantados questionamentos sobre a latitude encontrada e a medida da distância 

calculada com o barbante; 

A atividade é finalizada com os alunos procurando no globo terrestre, uma cidade ou 

acidente geográfico que tenha a latitude correspondente a um dos pontos marcados na 

esfera. 

Material: 

Duas esferas de isopor com tamanhos diferentes, globo terrestre, globo de coordenadas, 

canetas hidrocor coloridas, transferidor, lápis, papel sulfite e borracha. 

 

Atividade 19: Longitude 

Objetivos: 

Relacionar a forma da Terra à da esfera; 

Medir ângulos; 

Dar significado ao conhecimento de conceitos e relações espaciais; 

Possibilitar a construção de um conceito para longitude; 

Facilitar a compreensão de que as coordenadas geográficas indicam uma posição única 

na superfície terrestre. 

Procedimentos para o professor: 

Dividir a turma em duplas; 



Distribuir as esferas de isopor e os demais materiais da atividade; 

Incentivar comparações entre a esfera de isopor e os globos terrestre e de coordenadas; 

Enfatizar observações nas linhas e nos ângulos do globo de coordenadas; 

Instruir os alunos para que assinalem na esfera de isopor um círculo correspondente à 

linha do Equador e um número de meridianos adequado ao tamanho da esfera; 

Depois serão traçados os círculos correspondentes aos trópicos e aos círculos polares; 

As esferas de isopor deverão ser abertas ao meio, segundo o plano do Equador, para 

serem marcados com caneta os ângulos correspondentes às medidas de longitude; 

Os ângulos assinalados serão medidos com o transferidor; 

A atividade é finalizada com os alunos procurando no globo terrestre, uma cidade ou 

acidente geográfico que tenha a longitude correspondente a um dos pontos marcados na 

esfera. 

Material: 

Esferas de isopor, transferidor, globo terrestre, globo de coordenadas, canetas hidrocor 

coloridas, lápis, papel sulfite e borracha.  

 

Atividade 20: Os fusos horários 

Objetivos: 

Relacionar a hora marcada no relógio ao movimento de rotação da Terra e a convenção 

internacional; 

Compreender a idéia e a funcionalidade dos fusos horários; 

Compreender a necessidade do estabelecimento de uma linha para a mudança de data e 

suas implicações; 

Diferenciar que os minutos e segundos dos graus das medidas angulares não são os 

mesmos minutos e segundos da medida de tempo dos relógios 

Procedimentos para o professor: 

Dividir a turma em duplas; 

Cada dupla de aluno receberá uma lata vazia de refrigerante e uma fotocópia de um 

planisfério, com os fusos horários assinalados e na medida adequada para envolver a 

lata; 

Utilizando uma lanterna, o globo terrestre é iluminado, simulando os efeitos da luz 

solar, e discutindo-se suas conseqüências relacionadas aos diferentes horários no Brasil 

e no mundo; 

Os alunos deverão destacar no planisfério o Meridiano de Greenwich e seu 

antimeridiano, bem como algumas cidades solicitadas; 



Diversas situações podem ser criadas para apontar a necessidade de estabelecer uma 

linha para a mudança de data, como por exemplo, saber que horas são no antimeridiano 

se em Londres são meio-dia? 

Material: 

Lata de refrigerante vazia, cópia do planisfério, globo terrestre, lanterna, globo de 

coordenadas, lápis, papel sulfite e borracha. 

 

Atividade 21: Movimentos da Terra, as estações do ano e a contagem do tempo. 

Objetivos: 

Apresentar os movimentos de rotação e translação da terra, as estações do ano e a 

duração dos dias;  

Estimular comparações e questionamentos entre os elementos apresentados; 

Estabelecer as relações entre os elementos apresentados. 

Procedimentos para o professor: 

Arrumar a turma num grande círculo; 

Mostrar no globo terrestre o movimento de rotação que a Terra faz, utilizando uma 

lanterna para simular os raios solares; 

Questionar com os alunos sobre as conseqüências do movimento e o que ocorre em 

pontos diversos do globo em relação à luminosidade; 

Demonstrar o movimento de translação, juntamente com perguntas a cerca das estações 

do ano; 

Concluir quando os alunos estabelecerem relações entre os movimentos da Terra com a 

duração dos dias e as estações do ano 

Material: 

Lanterna e globo terrestre. 

Atividade 22: Ângulos à vista 

Objetivos: 

Aplicar os conhecimentos sobre ângulos e orientação; 

Associar ângulos com orientação em relação a algum referencial (pontos cardeais); 

Desenvolver a localização, a organização espacial, a lateralidade e a orientação. 

Procedimentos para o professor: 

Dividir a turma em duplas; 

Fornecer a cópia da atividade, juntamente com as instruções do jogo; 

Enfatizar os conteúdos matemáticos que serão desenvolvidos na atividade.  



Material: 

Fotocópia do mapa da cidade de Natal33 e das instruções do jogo, transferidor, régua, 

lápis e borracha.  

Instruções do jogo:  

 

Onde está o símbolo potiguar? 

 

Um turista recém-chegado a cidade de Natal, resolve aceitar o desafio de um morador e decide conhecer a 

cidade de uma forma diferente: Seguindo as instruções similares as usadas em cartas de navegação e, 

orientando-se de acordo com os pontos cardeais, distâncias e os ângulos de navegação. Dessa forma, o 

turista segue “pousando” e partindo sempre em busca de outros lugares. No mapa da cidade aparecem os 

dois primeiros lugares que ele já “pousou” (Etapas 0 e 1). Entretanto, no último lugar que pousar, após sete 

etapas, encontrará um importante símbolo potiguar. Onde está esse símbolo? Ganha quem encontrá-lo 

primeiro. 

 

Atenção: Todos os ângulos da carta são medidos em relação à linha norte-sul. 

 

Carta de navegação 

 

ETAPAS LUGAR ÂNGULO DIREÇÃO DISTÂNCIA  
0 Aeroporto 155º OESTE 11,5 cm 
1 Estádio Machadão 50º LESTE 7 cm 
2  170º OESTE 5 cm 
3  185º OESTE 16,5 cm 
4  15º LESTE 6,5 cm 
5  230º OESTE 4,5 cm 
6  5º LESTE 4 cm 
7 CHEGADA 215º OESTE 6cm 

 

RESPOSTAS 

2. Centro de 
Convenções 

3. Forte dos 
Reis Magos 

4. Farol de 
Mãe Luiza 

5. Teatro 
Alberto 

Maranhão 

6. Museu 
Câmara 
Cascudo 

7. Pôr-do-sol 
no Rio Potengi 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 A figura é adaptada da lista telefônica 2005/2006 da cidade do Natal. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B - Questionário sobre o perfil socioeconômico dos alunos do 3º Nível da 

EJA da Escola Municipal Professor Zuza 

 
1. Idade: ______anos  
 
 
2. Sexo: 
    (   ) masculino 
    (   ) feminino 
 
 
3. Número de filhos: _________filhos 
 
 
4. Estado civil: 



    (...) solteiro               (   ) casado                (   ) viúvo                     
    (   ) separado             (   )divorciado           (   ) vive com alguém. 
 
 
5. Você trabalha? 
    (   ) sim                         (   ) não 
 
 
6. Em que você trabalha? _________________________________________________ 
 
 
7. Você possui alguma profissão? 
    (   ) sim                         (   ) não 
 
 
8. Em caso positivo na pergunta 7, responda qual é a sua profissão? 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
9. Há quanto tempo você estava sem freqüentar a escola?_____________________anos 
 
 
 
10. Quantas vezes você parou de estudar?__________vez(es) 
 
 
 
11. Qual o principal motivo que o levou a abandonar a escola? 
      (   ) repetiu duas ou mais  
      (   ) precisou trabalhar 
      (   ) mudou de endereço 
      (   ) casou-se 
      (   ) gravidez  
      (   ) outros. Qual?__________________________________ 
12. Quais os três principais motivos que o levaram a freqüentar a escola novamente? 

 

      (   ) oportunidade de crescer dentro do local de trabalho 
      (   ) preciso ter maior grau de escolaridade 
      (   ) preciso arrumar um emprego 
      (   ) preciso arrumar um emprego melhor 
      (   ) melhores salários 
      (   ) exigências de onde trabalha  
      (   ) preciso ter um objetivo na vida 
      (   ) estou com vontade de estudar 
      (   ) quero ajudar meus filhos com suas tarefas escolares 
      (   ) quero aprender para crescer 
      (   ) sempre tive vontade de concluir o ensino médio 
      (   ) preciso me sentir útil 
      (   ) sinto falta dos estudos 
      (   ) quero ler e escrever melhor 



      (   ) quero melhorar minha vida 
      (   ) preciso cuidar mais de mim 
      (   ) nunca parei de estudar 
 

 

 

13. Qual a disciplina que você teve ou ainda tem mais dificuldade de aprendizagem? 
 
      (   ) Língua Portuguesa 
      (   ) Matemática  
      (   ) História  
      (   ) Geografia  
      (   ) Ciências 
 

 

 

14. Qual(is) o(s) conteúdo(s) de matemática você aprendeu ou gostaria de ter aprendido 
durante a aplicação das atividades? Dê também sua opinião sobre as atividades 
trabalhadas. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

APÊNDICE C – Atividade complementar com o planisfério34

 

No planisfério seguinte encontram-se algumas cidades assinaladas. Informe a coordenada geográfica 
(latitude e longitude) aproximada de cada uma delas. Não esqueça de identificar se as latitudes são Norte 

(N) ou sul (S) e, se as longitudes são Leste (L) u Oeste (O) 

 

 

 

                                                 
34 A figura é adaptada do site http://www.geocities.com/capecanaveral/hall/3423/coordenadas.htm. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE D – Termo de concessão de imagens 

 

Termo de Concessão de Imagens 
 
 

Pesquisa para Dissertação do Curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em 

Educação da UFRN 

Título da Dissertação: Globos e mapas ao alcance das mãos: Ensino de Matemática 

numa perspectiva de alfabetização funcional na EJA  

Pesquisadora: Daniele Esteves Pereira 

Orientador: Profa. Dra. Bernadete Barbosa Morey  



 
O propósito desta dissertação foi elaborar uma proposta metodológica para o 

desenvolvimento de conteúdos de matemática relacionados à exploração e leitura de 

textos esquemáticos (mapas e globo terrestre). Para tanto, foram conduzidas sessões de 

aulas com alunos do III Nível D da EJA, na Escola Municipal Professor Zuza, durante o 

horário normal de aulas. Os registros feitos no decorrer das aulas por meio de 

filmagens, fotografias e gravações, poderão ser divulgadas publicamente, sem nenhum 

ônus para os divulgadores e organizadores. 

 

Este TERMO é para certificar que eu, _______________________________________, 

concordei em participar como voluntário do projeto científico acima mencionado.  

Por meio deste, dei permissão para ser filmado e fotografado e que todas as informações 

pudessem ser gravadas. Estou ciente de que, ao término da pesquisa, essas informações 

e os resultados poderão ser divulgados publicamente.  

 
Natal, _____ de _____________ de 2008. 

 
__________________________________________ 

Aluno 

RG:......................................................... 

 
____________________________________________ 

Pesquisadora 

 

Anexos 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

Ninguém lembra sem imaginar. Memória e imaginação são siamesas 
indissociáveis. 

 

Augusto Boal 

ANEXO A – Registro dos alunos em relação à forma da Terra 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B – Registro dos alunos sobre o círculo e seus elementos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO C – Registro sobre representação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO D – Avaliação final dos alunos sobre as atividades  
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Joe Miller  
	Atividade 06: Representações com tamanho reduzido

