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RESUMO: Este Artigo possibilitará para os leitores uma análise e conhecerem de maneira 

mais crítica a Matemática na Educação de Jovens e Adultos na cidade de Trizidela do Vale - 

MA. Nesse contexto, sabemos que uma boa Didática enquanto campo de estudo visa propor 

princípios, formas e diretrizes que são comuns ao aprendizado de todas as áreas de 

conhecimento. Não se restringe a uma prática de ensino, mas se propõe a compreender a relação 

que se estabelece entre três elementos: professor, aluno e a matéria a ser ensinada. Ao investigar 

as relações entre o ensino e a aprendizagem mediadas por um ato didático, procura compreender 

também as relações que o aluno do EJA estabelece com os objetos do conhecimento, pois estes 

não tiveram ensino na idade certa e buscam ir atrás do tempo perdido na escola. Para isso 

privilegia a análise das condições de ensino e suas relações com os objetivos, conteúdos, 

métodos e procedimentos de ensino. 
 

PALAVRAS – CHAVE: Aprendizagem. Didática. Ensino de Matemática. 

 

 

ABSTRACT: This article will provide readers with an analysis and a more critical knowledge 

of Mathematics in Youth and Adult Education in the city of Trizidela do Vale - MA. In this 

context, we know that a good Didactics as a field of study aims to propose principles, forms 

and guidelines that are common to learning in all areas of knowledge. It is not restricted to a 

teaching practice, but aims to understand the relationship that is established between three 

elements: teacher, student and the subject to be taught. In investigating the relationship between 

teaching and learning mediated by a didactic act, it seeks to understand also the relationships 

that the student of the EJA establishes with the objects of knowledge, since these have not had 

education at the right age and seek to go after the lost time in the school. For this, it privileges 

the analysis of teaching conditions and their relations with the objectives, contents, methods 

and teaching procedures.  

KEY WORDS: Learning. Didactics. Mathematics Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aprendizado da matemática na Educação de Jovens e Adultos - EJA pode garantir aos 

mesmos um conhecimento que não tiveram na fase da infância, de tal modo é imprescindível 

que a educação facilita e abre portas para o mundo. No entanto sabemos que muitos não tiveram 

uma educação privilegiada, não conseguiram concluir os ciclos das séries no período correto, 

então com o passar dos anos acabaram deixando a educação como última alternativa. E como 

sabemos, para fazer parte da sociedade é preciso no mínimo ter uma boa escolaridade, assim 

foi criado uma alternativa de educar aqueles que se perderam no tempo escolar, para que 

pudessem ter toda uma educação igualitária, a EJA – Educação de Jovens e Adultos. 

 Muitas disciplinas requerem um especial estudo, como fazer com que os jovens e 

adultos que não tiveram uma base, aprender de forma simples a disciplina de Matemática, 

considerada tão complicada? Qual a didática necessária para que ela seja uma matéria prazerosa 

de entender? Quais os meios necessários para “abrir a mente” desses alunos que já possuem um 

vasto conhecimento de mundo para também encaixar a matemática sistematizada em suas 

vidas? 

A presente pesquisa visa mostrar para a sociedade a importância sobre a discussão da 

educação do ensino de Matemática na EJA no contexto Trizidelense, uma vez que esta é 

provocada por fatores sociais, onde muitos dos alunos no caso dos Jovens e Adultos ingressam 

na Educação no período tardio, na maioria das vezes por motivos financeiros, onde muitos 

abandonam os estudos para trabalhar e ajudar no sustento da família, no entanto eles têm o 

dever de assimilar os diversos conteúdos que lhes são oferecidos na instituição, em especial a 

Matemática considerada uma disciplina difícil de entender e aprender. É necessário salientar 

que a base da educação está no período da infância onde a mente dos alunos ainda está livre de 

diversas informações, ou seja, onde é possível fazer com que os mesmos aprendam de maneira 

simples os conteúdos dados pelos professores da escola. 

Pretende-se buscar informações sobre a didática utilizada pelos educadores para 

perceber quais os pontos positivos e negativos em relação ao processo de ensino-aprendizagem. 

Sabe-se que para chegar ao ponto principal da educação, é preciso levar o conhecimento para 

os demais, o professor deve conhecer o individuo não somente em sala de aula, mas fora dela, 

é de fundamental importância saber a singularidade de cada um, com isso percebeu o grau de 
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necessidade para abordar todas essas questões. Através desse contexto realizar-se-á um estudo 

sobre as diversas modificações no ensino de Matemática na EJA da cidade de Trizidela do Vale 

– MA, tendo com objetivo geral: conhecer qual a didática utilizada pelos professores para 

enfrentar as dificuldades encontradas na sala de aula, buscando mostrar a relação professor-

aluno diante à disciplina de Matemática. E os objetivos Específicos: demonstrar os pontos 

positivos e negativos no processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Matemática na EJA; 

mostrar o que deve ser feito para que os jovens e adultos compreendam não somente a disciplina 

de Matemática mais as outras disciplinas de forma que não desistam dos estudos; analisar de 

forma explicativa o que levam muitos desses jovens e adultos a buscarem a educação no período 

tardio de suas vidas. 
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2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa em questão será produzida com dados bibliográficos, dados explicativos, e 

resultados no campo da educação, estes dados serão confrontados com a teoria para ter uma 

base como o ensino de Matemática está sendo passado pelos professores nesse âmbito 

educacional. Buscando conhecer quais as inovações tecnológicas, os métodos de ensino, e como 

os alunos estão se saindo como receptores nessa modalidade. 

O estudo possibilitará para os leitores conhecerem de maneira mais critica a educação 

dos Jovens e Adultos na cidade de Trizidela do Vale – MA, onde o professor tem o papel 

principal de motivar os alunos a continuarem na busca pelo conhecimento, fazendo que os 

mesmos tenham o prazer de estudar, para então usarem na pratica os cálculos e as equações 

matemáticas, instigando-os a se desenvolverem como cidadãos exploradores e pesquisadores. 

A presente pesquisa será realizada nas escolas que possuem a EJA-Educação de Jovens 

e Adultos na Trizidela do Vale – MA, onde serão coletados dados para uma melhor análise do 

tema estudado. 

 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (BRASIL, 2010 

Art.205), nesse contexto pretende-se buscar informações sobre a educação no Brasil em 

especial a Educação de Jovens e Adultos-EJA, programa que garante a vários jovens e adultos 

a concluírem ou a começarem os estudos, sobre o ensino de Matemática, na cidade de Trizidela 

do Vale – MA. 

 A Educação de Jovens e Adultos – EJA foi implantada no Brasil com o intuito de 

melhorar o conhecimento para aqueles que não puderam concluir o ensino básico ou não 

tiveram sequer um pouco de conhecimento. Pode-se dizer que as disciplinas e o conhecimento 

a ser passado para esses alunos possibilita que estes busquem está inseridos na sociedade. No 
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entanto, há algumas disciplinas que necessita de um estudo mais avançado em especial a 

Matemática, esta por sua vez, temida por todos os educandos. 

Para o ser humano exercer a cidadania é necessário saber calcular, medir, raciocinar, 

argumentar e resolver situações-problema. Assim, aprender Matemática é um direito básico de 

todas as pessoas e uma necessidade individual e social do ser humano e sendo por isso, 

fundamental na formação de jovens e adultos.  

A relação da Matemática com os alunos nas diversas instituições de ensino que possuem 

essa modalidade de educação mostram que há diversas dificuldades para se trabalhar a 

aprendizagem, podemos dizer que a busca pelo conhecimento é inevitável e sabe-se que para 

chegar até ele devemos ir ao seu encontro. Então o programa recebe jovens e adultos que não 

conseguiram concluir os níveis básicos no tempo correto e aqueles que procuram aprender a ler 

e a escrever, estes possuem um vasto conhecimento empírico. A história da educação de jovens 

e adultos no Brasil é muito recente. “Embora venha se dado desde o período do Brasil Colônia, 

de uma forma mais assistemática, as iniciativas governamentais no sentido de oferecer 

educação para os jovens e adultos são recentes”. (PORCARO, 2007?). 

Pode-se dizer que a Educação para jovens e adultos, ganha seus primeiros passos na 

década de 90, pois se acreditava que um jovem ou adulto sem nenhum conhecimento abriria 

portas para a marginalização, “[...] fazendo com que os mesmos fossem excluídos da sociedade, 

impossibilitando-os de conseguir bons empregos” (PORCARO, 2007?).  

O programa foi institucionalizado pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional) Lei 9.394/1996 pela portaria MEC 2.080/2005 – Estabelece ofertas de cursos de 

educação profissionalde forma integrada aos cursos de ensino médio, na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos. 

BRASIL (2010) dispõe na LDB em seu Art. 37 diz que: “A educação de Jovens e 

Adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria”. No entanto, ao chegar à escola o professor se depara 

com diversas situações que incluem estresse do aluno, desmotivação, cansaço pelo trabalho, 

etc.. Fazendo com que o ensino se torne mais complicado, o educador deve levar em conta a 

realidade do aluno e o nível de ensino deve ser no mesmo patamar destes, pois a maioria dos 

programas da EJA funciona na parte noturna. Ensinar, na EJA, conceitos da matemática escolar 

deve ser um momento de inclusão, ou seja, uma oportunidade oferecida dos bens culturais do 

cotidiano, por meio de processos "de sistematização, de reelaboração e/ou alargamento de 

alguns conceitos, de desenvolvimento de algumas habilidades e mesmo treinamento de algumas 
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técnicas requisitadas para o desempenho de atividades heurísticas e algorítmicas" (FONSECA, 

2002, p. 51). 

  Horiguti apud Beluzo; Toniosso (2015, p. 198) afirma que “Por essas novas concepções, 

educador e educando devem interagir. São criados novos métodos de aprendizagem, por meio 

dos quais o alfabetizador trabalha o conteúdo a ser ensinado”. Assim o processo de ensino-

aprendizagem será harmonioso e a linguagem passada pelo professor estará de acordo com a 

realidade do aluno. 

 

3.1 A metodologia do professor de matemática no EJA. 

 

 No contexto atual a Educação de Jovens e Adultos buscou um aprimoramento nesse 

âmbito educacional, onde o professor é mais do que um simples mediador do conhecimento, o 

educador nesse caso é considerado como um herói pelos alunos, por que ao chegar na sala de 

aula e ver as mais diferentes situações, o professor tem que ter um “jogo de cintura” para passar 

o conhecimento de matemática, a leitura deve ser da forma mais clara possível de entendimento 

dos alunos, intercalar a realidade do aluno com a sala de aula, Cabral; Fonseca (2009, p.127) 

afirma que: 

 

 

O que expressam os alunos da EJA sobre suas dificuldades com a matemática não é, 

pois, apenas, consequência de um estranhamento com o modo escolar de perceber e 

divulgar o conhecimento matemático, mas, também, resultado da elaboração de 

discursos sobre a matemática proferidos em diferentes instâncias da sociedade. 

 

 

 Isso nos revela que muitos desses alunos por possuírem grandes preocupações acabam 

deixando a escola por não conseguirem entender o conteúdo a serem oferecidos pelo professor, 

outros motivos é que na EJA há um “mix” de pessoas mesclando entres adolescentes, jovens e 

adultos, no caso dos adolescentes, estes buscam esse âmbito de ensino por ser mais fácil, 

fazendo com que aja um constrangimento dos mais velhos, isto por sua vez, por acharem que 

não estão no mesmo nível de aprendizado, uma das grandes dificuldades citadas por Araújo 

(2007, p.32) é: 

 

As pessoas com idade mais avançada se sentem desestimulados e, geralmente, 

subestimados pelos adolescentes, que, na maioria das vezes, entendem as explicações 

mais rapidamente e não têm paciência para esperar o professor repetir as explicações 

aos adultos. 
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Um dos fatos importantes que pode ser citado é que na EJA a educação deve privilegiar 

a todos independentemente da classe social ou idade, o professor de Matemática deve relacionar 

o estudo com a realidade do aluno, envolvendo cálculos do dia-a-dia com a sala de aula, 

possibilitando que estes tenham uma assimilação mais rápida do conteúdo. 

 

Nesses casos, o ensino da Matemática poderá contribuir para um novo episódio de 

evasão da escola, na medida em que não consegue oferecer aos alunos e às alunas da 

EJA razões ou motivação para nela permanecerem e reproduz fórmulas de 

discriminação etária, cultural ou social para justificar insucessos dos processos de 

ensino-aprendizagem (FONSECA, 2002, p.37). 

 

 

Na Educação de Jovens e Adultos, o papel do professor é propor situações que levem o 

grupo a usar uma linguagem do cotidiano para adentrar as propriedades matemáticas. Trazendo 

para o contexto trizidelense a educação da cidade passa por grandes mudanças onde já se tem 

a educação de Jovens e Adultos na maioria das escolas, por sua vez, se tratando de ser um 

município no interior os professores de Matemática não tem muitos recursos para se trabalhar 

a disciplina de maneira mais tecnológica, e o grau de conhecimento dos alunos são baixíssimos, 

tendo até como função principal do professor de Matemática ensinar a ler e a escrever. No 

entanto, existem vários métodos em que o professor deve se habituar ao local de ensino para 

conhecer a singularidade de cada um dos seus alunos.  

Existe uma proposta curricular, destinada a subsidiar o trabalho desenvolvido no 

Segundo Segmento do Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos, é 

orientada pelas proposições da LDBEN n.º 9.394/96 e das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos,[...] e as escolas em que a EJA se 

insere, chegando ao detalhamento máximo nos planos específicos dos cursos e do 

planejamento de cada professor. (BRASIL, 2002 p.79). 

 

 

A didática do Professor de Matemática deve ser diferenciada, a ciência por ser exata e 

deve haver resultado concreto, então o mediador do conhecimento busca as melhores formas 

de passá-lo para os alunos, em Trizidela do Vale – MA, os professores de matemática procuram 

colocar situações em que o educando consiga descrevê-las, trazendo para a sua realidade, ao 

aprender matemática, “o indivíduo produz o conhecimento matemático e, por isso, conhece esse 

tipo de conhecimento, suas características, seus critérios de verdade e as formas de sua 

produção” (NASCIMENTO [200-] p.7). 

Em estudo mais abrangente na referida cidade, o ensino de Matemática caminha a passos 

lentos, pois, o professor precisa ser cauteloso, paciente e também bastante dinâmico para poder 

repassar o conteúdo de maneira simples de absorção pelos indivíduos da EJA, os muitos alunos 



12 
 

inseridos nesta modalidade compreendem um vasto conhecimento empírico o que pode ser de 

grande ajuda para os professores para integrar a realidade e a sala de aula.  

 

 

Alguns professores têm procurado elaborar instrumentos para registrar observações 

sobre os alunos. Um exemplo são as fichas para o mapeamento do desenvolvimento 

de atitudes, que incluem questões como: Procura resolver problemas por seus próprios 

meios? Faz perguntas? Usa estratégias criativas ou apenas as convencionais? Justifica 

as respostas obtidas? Comunica suas respostas com clareza? Participa dos trabalhos 

em grupo? Ajuda os outros na resolução de problemas? Contesta pontos que não 

compreende ou com os quais não concorda? (BRASIL, 1997, p.37). 

 

 

  

 De acordo com o autor o professor deve ter a didática necessária para conhecer a sala 

de aula como um todo, buscando os pontos positivos e negativos, onde precisará melhorar no 

ensino de matemática, o professor nunca será um artista para sempre dar um show de aula, mas 

terá bons frutos nessa metodologia de ensino, com isso, a educação da cidade de Trizidela do 

Vale-MA, no programa EJA teve grandes avanços e o processo educacional dos Jovens e 

Adultos está sendo visto como uma modalidade de ensino igualitária regular.   
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4 CONCLUSÃO 

 

Após a conclusão da presente pesquisa, foi possível observar que em sua maioria as 

instituições da EJA-Educação de Jovens e Adultos da cidade de Trizidela do Vale – MA, os 

professores tem buscado melhores práticas de ensino dentro da sala de aula. É de suma 

importância que todos os envolvidos no processo de ensino/aprendizagem dentro de uma 

escola, tenham como estratégia de ensino a construção do conhecimento e que busquem realizar 

tarefas vivenciadas no cotidiano para envolver não somente o âmbito escolar, mas toda a 

sociedade que o circundam. 

No universo da educação, especialmente no ambiente escolar a palavra didática está 

presente de forma imperativa, afinal são componentes fundamentais do cotidiano escolar os 

materiais didáticos, livros didáticos, projetos didáticos como um instrumento qualificador do 

trabalho do professor em sala de aula. A partir do significado atribuído à didática no campo 

educacional, é comum ouvir que o professor x ou y é um bom professor porque tem didática. 

Uma boa didática na verdade favorece o conhecimento destes alunos que estão buscando 

pelo conhecimento na EJA, como também do professor, pois os dois precisam pesquisar para 

buscar soluções de problemas desafiadores, problemas estes que aguçam a curiosidade e 

estimulam a todo o momento o aumento do conhecimento, formando assim, alunos e 

professores pensantes, atuantes e ativos no meio em que estão inseridos.  

Foi confirmada a expectativa do início do trabalho, onde a didática dos professores de 

matemática deve ser condizente com a realidade do aluno, propiciando novas técnicas de 

ensino, sendo primordial nas instituições de educação infantil, para desenvolver de forma 

integral os alunos da EJA na sua formação e trazendo contribuições para o processo escolar. 
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