
1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E 

PRIVADOS DE LIBERDADE 

 

 

Taline Foletto 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE AS RELAÇÕES COM O SABER 
MATEMÁTICO ESCOLAR: O CASO DE ALUNOS 

JOVENS E ADULTOS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL 
DE GUAÍBA/RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

Setembro/2012 

 



2 

 

Taline Foletto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE AS RELAÇÕES COM O SABER MATEMÁTICO 
ESCOLAR: O CASO DE ALUNOS JOVENS E ADULTOS DE 

UMA ESCOLA MUNICIPAL DE GUAÍBA/RS 
 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 

como parte das atividades para obtenção do 

título de Especialista em Educação de Jovens e 

Adultos e Privados de Liberdade do curso de 

Especialização da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 

 

 

Profª orientadora:  Helena Dória Lucas de Oliveira 

 
 
 

 

 

Porto Alegre, 2012 
 



3 

 

Resumo 

 

Este trabalho, desenvolvido junto a alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia, da cidade de Guaíba/RS, 

buscou investigar a natureza da relação estabelecida pelos alunos com os saberes matemáticos 

que aprendem na escola. Para a coleta de informações, realizei observações participativas em 

aulas e produzi diários de campo; elaborei um material constituído por seis questões abertas 

que foram respondidas pelos alunos e, também, solicitei a eles que relatassem, em forma de 

história, algo que tivesse acontecido com eles durante suas trajetórias escolares envolvendo a 

matemática. A análise do material empírico foi realizada tendo como referencial teórico os 

estudos de Bernard Charlot (1996, 2000) sobre a noção da Relação com o Saber. Mediante a 

identificação e a descrição de elementos que configuram a relação com o saber dos alunos 

participantes desse meu estudo, caracterizei as três dimensões que estruturam essa relação, 

quais sejam: a identidária, a epistêmica e a social (Charlot, 2000). Concluo ter encontrado 

fortes indícios que me levaram a compreender que, nessa escola, a natureza da relação desses 

alunos com tais saberes se constroe em sua dimensão identidária. Ainda, que as marcas dessa 

dimensão identidária com o saber estabelecem diferenças nas relações de alunos jovens e 

alunos adultos com os saberes matemáticos escolares: os alunos jovens parecem configurar 

uma frágil relação com esses saberes enquanto a relação dos alunos adultos com esses saberes 

se apresenta mais estruturada. 

 

 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Aprendizagem Matemática; Relações com 
os Saberes.   

 

 

 

  



4 

 

SUMÁRIO 

 

 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 5 

2. ESTUDANDO PRODUÇÕES TEÓRICAS: SITUANDO MINHA INVESTIGAÇÃO.............. 10 

2.1. SOBRE A APRENDIZAGEM MATEMÁTICA DE ALUNOS JOVENS E ADULTOS ... 10 

2.2. SOBRE A RELAÇÃO COM O SABER: DISCUSSÕES CONCEITUAIS ......................... 14 

2.3. RELAÇÃO COM O SABER E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: ALGUNS ESTUDOS 18 

3. A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA SANTA RITA DE CÁSSIA .......... 24 

3.1. AS OBSERVAÇÕES DAS AULAS ..................................................................................... 25 

3.2. O CONJUNTO DE QUESTÕES E A ELABORAÇÃO DE UMA HISTÓRIA .................. 27 

3.3. OS SUJEITOS DO ESTUDO ............................................................................................... 28 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS ......................................................................... 30 

4.1. DIMENSÃO IDENTIDÁRIA DA RELAÇÃO COM O SABER ........................................ 30 

4.2. DIMENSÃO EPISTÊMICA DA RELAÇÃO COM O SABER ........................................... 36 

4.3. DIMENSÃO SOCIAL DA RELAÇÃO COM O SABER .................................................... 37 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................................ 40 

6. REFERÊNCIAS ............................................................................................................................ 43 

7. ANEXOS ....................................................................................................................................... 45 

ANEXO 1 – Conjunto de questões ................................................................................................... 46 

ANEXO 2 – Elaborando uma história ............................................................................................... 47 

ANEXO 3 – Tabela de análise dos dados empíricos: Reprovações em Matemática ........................ 49 

ANEXO 4 – Tabela de análise dos dados empíricos: Sexo X Série que parou de estudar ............... 50 

ANEXO 5 – Tabela de análise dos dados empíricos: Trabalho ........................................................ 51 

ANEXO 6 – Tabela de análise dos dados empíricos: Planos Futuros ............................................... 52 

 

 

  



5 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

A escolha da temática ‘Educação de Jovens e Adultos e a Educação Matemática 

Escolar’ para o desenvolvimento desse estudo está relacionada a minha trajetória de formação 

inicial e a alguns questionamentos que surgiram a partir da minha primeira experiência como 

educadora. Assim, considero relevante iniciar esse texto fazendo uma retomada do caminho 

percorrido por mim até a ideia de desenvolvimento do presente estudo, junto ao Curso de 

Especialização em Educação de Jovens e Adultos e Privados de Liberdade. 

Ingressei no curso de Graduação em Matemática – Licenciatura Plena e Bacharelado 

da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no primeiro semestre de 2005, e colei grau 

em julho de 2010.  

Durante todo o período da minha graduação, participei de diferentes atividades de 

extensão e de pesquisa, como bolsista de projetos ou como voluntária.  

Dentre as atividades de extensão desenvolvidas, destaco minha participação na 

organização de um curso de formação continuada oferecidas aos professores de matemática 

da rede pública da região de Santa Maria - no âmbito do projeto de extensão “Ações 

Pedagógicas Inovadoras e Espaços de Formação em Educação Científica, Tecnológica, 

Matemática e Ambiental – APIEF”, desenvolvido no decorrer do ano de 2006 – onde tive a 

oportunidade de conhecer, através dos relatos dos professores cursistas, um pouco sobre a 

realidade e situações típicas de salas de aula de matemática e sobre o trabalho do professor.  

Eu ouvia, naquelas ocasiões, relato de professores sobre a dificuldade em despertar 

nos seus alunos o interesse em aprender a matemática e em manter um comportamento 

adequado dos mesmos em aula. Essas experiências motivaram-me e instigaram-me a 

continuar pesquisando sobre assuntos ligados à Educação e à Educação Matemática. 

Dentre as atividades de pesquisa desenvolvidas no período de minha graduação, 

destaco aquelas referentes ao estudo sobre dificuldades de aprendizagem em matemática e a 

utilização de materiais concretos no ensino e sobre as perspectivas da Resolução de 

Problemas como método científico e como Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação. 

E, devido às particulares experiências vivenciadas em salas de aulas mediante a realização dos 

dois estágios curriculares obrigatórios, estudei sobre a relação dos alunos com o saber, em 

especial o saber matemático, e sobre as relações interpessoais desenvolvidas pelos alunos num 
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ambiente escolar, tendo por base teórica os estudos de Bernard Charlot sobre a noção da 

Relação com o Saber. 

No que se refere à experiência profissional obtida durante o período de graduação, 

além dos estágios curriculares e extracurriculares realizados, destaco minha atuação como 

educadora matemática no curso Pré-Vestibular Popular PRÁXIS, oferecido pela Pró-Reitoria 

de Assuntos Estudantis da UFSM aos alunos carentes da rede pública da região de Santa 

Maria. Essas experiências possibilitaram-me vivenciar a posição de professora/educadora e 

perceber então, ainda de forma inicial, os desafios de ensinar matemática para jovens que, na 

sua grande maioria, apresentavam aversão a essa disciplina. 

Destaco, também, algumas experiências de formação complementar que me 

auxiliaram a entender melhor sobre os sistemas de ensino. De um lado, a minha participação 

como bolsista de um Programa de Intercâmbio Cultural numa universidade argentina, durante 

o 1º semestre letivo de 2009; e, de outro lado, a minha participação no Projeto Rondon na 

cidade de Arari no Maranhão, em julho de 2010. 

A experiência de intercâmbio propiciou-me conhecer e vivenciar algumas diferenças 

culturais existentes entre a região sul do Brasil e o norte Argentino. No que diz respeito à 

educação básica, a percepção dessas diferenças ficou evidente para mim por ter participado de 

atividades propostas por uma disciplina curricular que me possibilitou contatos com escolas e 

possibilidades de participação como ouvinte de aulas de matemática da educação básica. Tais 

atividades me permitiram, por exemplo, conhecer e vivenciar o ambiente de sala de aula de 

quatro escolas distintas: escola feminina, escola preparatória para as lidas comerciais, escola 

técnica da universidade e escola normal. 

A minha participação nas atividades do Projeto Rondon resultaram em uma importante 

experiência de formação complementar. O Projeto Rondon é um projeto desenvolvido pelo 

Ministério da Educação em parceria com as universidades e tem como objetivo engajar jovens 

universitários na busca de alternativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável de 

comunidades com baixo rendimento econômico e ampliem o bem-estar dessa população. 

Na cidade de Arari-MA, juntamente com outros três colegas da área de educação, 

desenvolvi oficinas com professores da Educação Básica da rede municipal de ensino. No 

âmbito dessas oficinas, propus e realizei atividades sobre o Sistema Decimal de Numeração e 

o uso do Material Dourado, a utilização de estratégias de motivação em aulas de matemática e 

a utilização da Resolução de Problemas como Metodologia de Ensino. 
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Desenvolvendo essas atividades, fui percebendo algumas diferenças no que tange à 

formação de professores (norte e sul do país) e ao trabalho desenvolvido por eles nas escolas. 

A grande maioria dos professores que participaram das atividades e que ensinavam 

matemática de 5º ao 9º ano nas escolas não tinha a titulação de Licenciado em Matemática. 

Muitos deles eram pedagogos que ‘gostavam de matemática’ ou então comerciantes que ‘se 

davam bem com os números’ e eram contratados pela prefeitura para lecionar matemática. 

Porém, se por um lado essas pessoas não tiveram a oportunidade e nem condições financeiras 

de cursar um curso de graduação, por outro, elas relatavam e demonstravam grande interesse 

em participar de cursos de atualização, tais como os oferecidos pela Fundação VALE1, 

semestralmente. 

Após concluir minha graduação, com o intuito de continuar os estudos, mudei de 

cidade e passei a residir em Porto Alegre. Acreditando ser de extrema importância para a 

qualidade de uma pesquisa em educação a ligação direta do pesquisador com a prática escolar 

e de sala de aula, procurei uma escola para lecionar. Foi então que surgiu a oportunidade de 

eu trabalhar como Educadora Social em uma Organização não Governamental na cidade de 

Canoas-RS, onde desenvolvi atividades de formação no âmbito de um curso 

Profissionalizante em Assistente Administrativo para Jovens Aprendizes2. Foi nesse momento 

que ingressei no curso de Especialização em Educação de Jovens e Adultos e Privados de 

Liberdade.  

Os sete meses de experiência docente que tive junto a esses alunos levaram-me a 

refletir sobre as relações deles com os saberes que aprendiam naquele ambiente de formação. 

As reflexões que eu fazia se somavam às discussões realizadas nas aulas do curso de 

especialização e às conversas informais com colegas cursistas. Essas reflexões versavam 

sobre a aparente baixa auto-estima e desmotivação apresentada por um  grande número de 

jovens com histórias de vida muito parecidas: o histórico de fracasso escolar e desistências. 

Me questionava, então, sobre o que mantinha esses alunos naquele curso de formação, do qual 

era docente; sobre as relações que eles mantinham com a escola e com os colegas; e, em 

especial, sobre as possíveis relações estabelecidas entre esses alunos, os conteúdos de 

matemática aprendidos no ambiente escolar e a utilização dessas noções nos seus ambientes 

de estágio como Jovens Aprendizes (noções de matemática financeira, contabilidade, 

                                                           
1
 A Fundação VALE, em parceria com a prefeitura municipal de Arari, oferece, semestralmente, cursos de 

atualização pedagógica aos professores da rede municipal de ensino. 
2 Programa de aprendizagem voltado para a preparação e inserção de jovens no mundo do trabalho, criado pela 
Lei nº 10.097/2000.  
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estatística). Dessa maneira, foi despertando em mim a necessidade de estudar e compreender 

melhor sobre as relações desses alunos com os saberes aprendidos e as relações interpessoais 

desenvolvidas por eles na escola e fora dela. 

Em agosto de 2011, aprovei no concurso docente do município de Guaíba, cidade da 

região metropolitana de Porto Alegre, fui nomeada professora das séries finais do ensino 

fundamental e foi necessário interromper minhas atividades junto ao curso profissionalizante 

para Jovens Aprendizes, citado anteriormente. 

Em Guaíba, somente algumas escolas municipais oferecem a modalidade Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Felizmente, fui designada para lecionar na maior escola municipal, a 

qual possui aproximadamente 80 alunos na modalidade EJA. Logo nos primeiros dias de 

trabalho nessa escola, entrei em contato com a supervisora da EJA e relatei sobre meu curso 

de especialização e meu desejo de realizar um trabalho com os alunos dessa modalidade de 

ensino. Prontamente, a professora supervisora explicou-me sobre como a EJA estrutura-se na 

escola, sobre o público atendido e os principais desafios encontrados pelos professores da 

escola em sala de aula dessa modalidade de ensino. Dentre os desafios citados por ela, 

encontra-se a significativa quantidade de alunos jovens oriundos do ensino regular da própria 

escola, em contraponto à presença – mesmo que em menor quantidade - de adultos 

trabalhadores que voltaram a estudar depois de muito tempo longe das salas de aula; a 

mediação das aulas para turmas com esses dois perfis de alunos bastante distintos; o 

desinteresse e a falta de comprometimento de muitos alunos com os conteúdos escolares 

ensinados; a drogadição e a violência, dentre outros desafios. Expus à supervisora que tinha 

interesse em assistir algumas aulas de matemática da EJA e fui, então, encaminhada à 

professora titular de matemática para combinarmos datas e horários das observações. 

Foi observando essas aulas que percebi sentimentos e comportamentos  similares 

àqueles observados durante minha experiência como educadora de Jovens Aprendizes: 

sentimento de fracasso escolar -  principalmente em matemática e explícito em comentários 

como: “Nunca fui boa em matemática”, “Larguei os estudos por causa da matemática” - falta 

de comprometimento de alguns alunos e, em particular nas aulas da EJA observadas, a relação 

estabelecida entre os alunos jovens (um tanto quanto sem motivação em estudar) e os alunos 

adultos, em seus tempos de aprendizagem diferenciados. 

A partir dessas minhas observações e de minhas conversas com a professora titular de 

matemática e a supervisora da EJA, decidi estudar e buscar compreender melhor sobre essas 

relações desses alunos com a disciplina de matemática, em seus contextos de vida pessoal e 
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social. Para isso, tomei por base os conhecimentos teóricos de Bernard Charlot sobre a noção 

da Relação com o Saber. Sendo assim, neste trabalho, tais inquietações estão explicitas como: 

i) Qual a natureza da relação com os saberes matemáticos escolares estabelecidas por 

alunos jovens e adultos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita de 

Cássia? 
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2. ESTUDANDO PRODUÇÕES TEÓRICAS: SITUANDO MINHA INVEST IGAÇÃO 

 

Neste capítulo, busco situar minha investigação no âmbito das produções desenvolvidas 

na área da Educação Matemática e referentes à Aprendizagem Matemática de alunos jovens e 

adultos. Mais especificamente, busco situar essa minha investigação dentre os trabalhos 

desenvolvidos nessa área e acerca da noção da Relação com o Saber de Bernard Charlot. 

 

 

2.1. SOBRE A APRENDIZAGEM MATEMÁTICA DE ALUNOS JOVENS E ADULTOS 

 

 

Nesta seção, apresento alguns trabalhos desenvolvidos no âmbito da pesquisa em 

Educação Matemática, relacionadas à temática “Aprendizagem Matemática de alunos jovens 

e adultos”. Busquei reunir estudos que possam me auxiliar na compreensão de como ocorre o 

processo de aprendizagem de noções matemáticas em salas de aula de Educação de Jovens e 

Adultos. Diversas foram as pesquisas encontradas e que se referem a esta temática.  

Maria da Conceição Fonseca é uma pesquisadora da área da Educação Matemática que 

possui diversos trabalhos no âmbito da Educação Matemática na EJA. Dentre seus trabalhos, 

destaco dois deles, os quais abordam a significação na aprendizagem matemática na EJA.  Por 

significação, a autora refere-se ao processo pelo qual se produz novos significados e 

interpretações para aquilo que já sabemos, dizemos e fazemos. 

Em sua comunicação intitulada “Aproximações da questão da significação no ensino-

aprendizado da matemática da EJA”, Fonseca (2002) aborda sobre os sentidos que os alunos 

da EJA conferem ao ensinar e aprender escolares, dando ênfase à siginificação da Matemática 

que é ensinada e aprendida por esses alunos na escola. 

A pesquisa caracteriza-se como sendo de cunho bibliográfico. A autora reuniu estudos e 

relatos de experiências na Educação Matemática da EJA realizados nas décadas de 80 e 90, 

onde buscou identificar tendências nos modos de abordar a questão do sentido da Educação 

Matemática na EJA a partir do enfoque que as experiências e propostas conferiam à 

significação da Matemática que se ensina e se aprende nesse nível de ensino. 

Uma das primeiras tendências a ser analisada é a da re-inclusão de elementos próprios dos 

fenômenos humanos na abordagem da Matemática escolar, elementos deixados de lado 

durante o Movimento da Matemática Moderna, ocorrido nas décadas de 60 e 70. A autora 
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relata que a partir dos anos 80 começam a surgir, em trabalhos produzidos e nas formulações 

de currículos para a EJA, uma preocupação em estabelecer relações entre a matemática e o 

“real”, o que mostrava a importância da matemática como um modelo útil e possível da 

realidade. Dessa maneira, nesse período,  o trabalho do professor em sala de aula deveria 

direcionar-se para o pronto re-estabelecimento da relação entre a matemática e o objeto ou 

fenômeno que seria expresso por ela. Surgem, então, metodologias que buscam tornar o 

ensino da matemática mais significativo para quem aprende: a Modelagem Matemática e a 

Resolução de Problemas. Em particular, essas duas metodologias foram (e são) amplamente 

utilizadas em classes de EJA, visto a facilidade de estabelecer relações entre a matemática e o 

cotidiano vivido. 

Desse modo, a autora estudou melhor as noções de Sujeito e Objeto. Realizou pesquisas 

voltadas a compreensão dos alunos da EJA como sendo “sujeitos culturais”; os quais 

reconhecem as marcas de suas culturas nos seus modos de ser e de agir, em seus objetos e nas 

suas motivações e recursos de matematicar.  

Após buscar caracterizar os movimentos de re-inclusão do objeto, do sujeito e da história 

como estratégias de ensino e de significação da matemática escolar, Fonseca (2002) conclui 

que a metodologia utilizada no estudo possibilitou o entendimento do ensino-aprendizagem 

da matemática escolar na EJA como processos discursivos, de questionamentos, restrições, 

validações, resgate de significados, visto que os sujeitos dos estudos são sujeitos sociais 

marcados por relações de poder e pelos efeitos da memória que permeiam sua cultura e que os 

constituem. 

Em seu artigo intitulado “Lembranças da matemática escolar: a constituição dos alunos da 

EJA como sujeitos da aprendizagem”, Fonseca (2001), aborda a temática da enunciação de 

reminiscências da matemática escolar protagonizadas por alunos Jovens e Adultos que cursam 

o equivalente à 5ª série do Ensino Fundamental num projeto de EJA da Universidade Federal 

de Minas Gerais e busca revelar essas reminiscências como um componente fundamental na 

constituição dos alunos da EJA como sujeitos da aprendizagem e, principalmente, do próprio 

processo de escolarização. 

Nesse estudo, a autora analisa trechos de interações entre ela e os alunos durante a 

resolução de expressões aritméticas propostas em sala de aula. Dessa análise, a autora destaca 

que a mobilização das reminiscências matemáticas exercem o papel de resgatar conceitos, 

procedimentos, formas, diagramas de  matemática, assim como oportunidades de reviver 

sentimentos envolvidos na relação daqueles alunos com aquela matemática escolar, 
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possibilitando uma re-construção coletiva desta, mediante a interação discursiva. Ainda, 

destaca a autora, essas reminiscências não se configuram apenas como lembranças individuais 

da vida escolar. A análise dos enunciados (que, em geral, eram conjugados no pretérito 

imperfeito) dos alunos da EJA sugerem que tais reminiscências soam como interpretações de 

experiências que servem como caracterização de um tempo passado, como construção de um 

sentido da sua história, da sua história escolar. Enfim, destaca Fonseca, tais reminiscências, 

entendidas como sendo uma nova oportunidade escolar de aprendizado e, motivadas e 

realizadas mediante a interação discursiva em sala de aula, instituem a uns e outros como 

sendo atores sociais e constituem tais alunos como sujeitos dos processos de ensino-

aprendizagem. 

Em sua comunicação, Fantinato (2004) apresenta resultados decorrentes da pesquisa 

realizada durante o seu curso de doutorado em que analisou alunos Jovens e Adultos do 

Morro São Carlos -  comunidade de baixa renda da cidade do Rio de Janeiro – onde buscou 

compreender as formas próprias de conhecimento matemático construídos por aqueles alunos 

em contextos de vida cotidiana.  

Naquele estudo, Fantinato buscou respostas às seguintes questões: i) Que tipos de 

conhecimento matemático são construídos por alunos jovens e adultos da classe 

trabalhadora, em seus contextos de vida social, profissional ou doméstica?; ii) Que relações 

esses conhecimentos produzidos em contextos extra-escolares, possuem com os 

conhecimentos matemáticos escolares? e iii) Como uma melhor compreensão dos diferentes 

tipos de conhecimento matemático, construídos por jovens e adultos do ensino fundamental, 

pode contribuir para práticas educativas voltadas para essa clientela? 

A pesquisa realizada foi categorizada como sendo etnográfica, na qual Fantinato 

acompanhou a rotina de duas turmas de Educação de Jovens e Adultos da comunidade, 

realizou registros minunciosos em cadernos de campo e, também, observações da vida 

comunitária, visitando moradias e pontos de referências locais. Ainda, para a coleta de 

determinadas informações, realizou entrevistas gravadas - com alunos, professores e 

moradores da comunidade – fazendo uso também da documentação fotográfica e de 

documentos escritos (formais e informais). 

A autora realizou um estudo das informações coletadas, o que resultou na construção de 

três categorias para análise: relações quantitativas e espaciais na comunidade, os 

conhecimentos matemáticos na vida cotidiana e a matemática escolar e a matemática do dia-a-

dia. 
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Na primeira categoria de análise “relações quantitativas e espaciais na comunidade”, 

destaca-se a peculiaridade na numeração das casas da favela: a sequência numérica nem 

sempre é crescente, devido à ocupação não planejada do morro. Por exemplo, uma casa que 

fica entre as de números 20 e 21 pode passar a ser 20a. Quanto à organização espacial, um 

aspecto significativo é a inversão de mão de direção na rua, o que facilita a subida de veículos 

automotores na ladeira –principal acesso à comunidade. 

Quanto aos ‘conhecimentos matemáticos na vida cotidiana’, os alunos entrevistados citam 

a utilização da matemática nas atividades de compras no mercado e os processos de cálculos 

por eles utilizados: a estimativa, ou seja, o arredondamento para mais (se algo custa R$ 2,70 

arredonda-se para R$ 3,00); assim como a utilização, quase que diária, do cálculo mental 

(fazer cálculo ‘de cabeça’). 

As informações reunidas na categoria de análise denominada “matemática escolar e a 

matemática do dia-a-dia” deixa claro a tendência de diferenciação, por parte dos pesquisados, 

entre a matemática da vida diária e a matemática aprendida na escola. A matemática da escola 

seria mais exata, complexa, teórica, enquanto que na vida diária seria mais flexível, menos 

precisa, mais prática. 

Da análise das informações coletadas, a autora constatou que para esses alunos do Morro 

São Carlos, existem diferentes tipos de conhecimentos matemáticos pertencentes a dois 

mundos distintos: um tipo de saber atende às necessidades de um mundo prático, enquanto 

outros tipos de saberes atendem às necessidades do outro mundo (escolar). Para muitos 

alunos, matemática é somente aquilo que se aprende na escola; aquilo que se aplica na prática 

(estimativas, medidas, cálculos mentais...) atende primordialmente às necessidades de 

sobrevivência econômica e social. Decorrente dessas análises, a autora conclui que a 

valorização do saber escolar hegemônico, apresentada pela comunidade, pode ser um dos 

fatores que leva os alunos a re-ingressar na escola, ainda que tardiamente. 

Este estudo das produções teóricas acerca da questão da aprendizagem de noções 

matemáticas por alunos jovens e adultos, possibilitou-me entender sobre a importância da 

siginificação na aprendizagem de matemática, principalmente para esse grupo de alunos.  

Ficou claro para mim que, para que a siginificação de noções matemáticas aconteça,  o 

ensino e a aprendizagem dessa matéria devem ser entendidos e tratados como processos 

discursivos – ou seja, devem ser mediados por questionamentos e validações – buscando 

resgatar significados produzidos pela memória dos alunos aos conteúdos estudados e que os 

constituem. 
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2.2. SOBRE A RELAÇÃO COM O SABER: DISCUSSÕES CONCEITUAIS 

 

 

O referencial teórico mais amplo no qual se insere esta investigação é o estudo de Bernard 

Charlot3 e sua noção de Relação com o Saber. Por Relação com o Saber, Charlot refere-se ao 

“conjunto das relações que um sujeito mantém com um objeto, (...), uma atividade, uma 

relação interpessoal, um lugar, uma pessoa, uma situação, uma ocasião, uma obrigação, etc., 

ligados de uma certa maneira com o aprender e o saber (...)”( CHARLOT, 2000, p.81).  

Dentre os estudos na área da educação referentes ao saber e ao aprender, destacamos 

aqueles realizados por Bernard Charlot acerca da noção de Relação com o Saber. Em especial, 

aprofundo, neste trabalho, àqueles seus estudos que apresentam um entendimento sobre o 

fracasso/sucesso escolar relacionando-os com a singulariedade dos sujeitos, em contrapartida 

aos estudos da sociologia da reprodução. 

Os estudos da sociologia da reprodução buscam analisar as situações de fracasso e de 

sucesso escolar vivenciados por alunos em termos das diferenças entre posições sociais. 

Durante os anos de 60/70, as pesquisas desenvolvidas por P. Bourdieu no âmbito sociológico 

da educação, voltaram-se ao estudo sobre as relações entre desigualdade social e 

escolarização, sobre a existência da reprodução das diferenças sociais em uma familia, uma 

comunidade, por exemplo. Segundo Charlot 

 
Bourdieu raciocina em termos de sistema de diferenças: às diferenças de posições 
sociais dos pais correspondem diferenças de posições escolares dos filhos e, mais 
tarde, diferenças de posições sociais entre esses filhos na idade adulta. Há a 
reprodução das diferenças. (Charlot, 2000, p.20) 
 

Para o autor, o sociólogo Bourdieu afirma existir uma relação direta entre a posição 

social dos pais e a posição dos filhos na escola, compreendendo, dessa forma, o fracasso 

escolar como diferença e como falta. Como diferença: entre alunos, entre currículos, entre 

escolas, entre posições sociais e, como falta: a falta de estudo para alcançar a aprovação, a 

ausência de resultados, a transgressão a regras. 

                                                           
3 Charlot desenvolveu seus estudos acerca da noção de Relação com o Saber em escolas secundárias da França, 
no final da década de 80. Realizou investigações com alunos de escolas da periferia do norte e do sul de Paris, e 
comparou as produções deles com o objetivo de compreender como se estabelece a relação dos alunos com o 
saber apreendido na escola. 



15 

 

 Para Charlot, “o sucesso na escola não é questão de capital [cultural], mas de 

trabalho; mais exatamente: atividades, práticas.” (CHARLOT, 2000, p.22). Nesse sentido, 

destaca o autor, para estudarmos o fracasso escolar devemos considerar que tal fracasso 

escolar “tem algo a ver” com a posição social da família, mas não se encontra diretamente 

relacionado, como supõem as teorias da reprodução. Devemos, sim, buscar entender as 

histórias particulares e singulares de cada aluno, além de considerar os significados que cada 

um confere a sua posição social e as suas práticas e atividades escolares.  

Agindo dessa maneira, afirma Charlot, estaremos realizando uma leitura “positiva” da 

realidade de alunos em situação de fracasso, o que possivelmente  auxiliaria professores e 

pesquisadores na interpretação e nos entendimentos de acontecimentos ocorridos nas salas de 

aula, nas escolas, nos bairros, em situações sociais.  

Charlot afirma que o ‘fracasso escolar’ não existe: não existe um objeto “fracasso 

escolar” que possa ser estudado. O que existe são alunos em situação de fracasso, histórias 

escolares que terminam mal, alunos fracassados. São esses alunos, essas suas histórias, essas 

situações escolares que merecem ser estudadas e pesquisadas e não “algum objeto misterioso, 

ou algum vírus resistente, chamado “fracasso escolar”” . (CHARLOT, p.16, 2000).  

O autor continua enfatizando que  

o fracasso escolar não é apenas diferença. É também uma experiência que o aluno vive 
e interpreta. [...] A expressão ‘fracasso escolar’ designa: as situações nas quais os 
alunos se encontram em um momento de sua história escolar, as atividades e condutas 
desses alunos, seus discursos. [...] ele constrói uma imagem desvalorizada de si... 
(Charlot, 2000, p.17-18) 

Em meu trabalho empírico, realizado junto a alunos da EJA da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia, busquei realizar uma leitura “positiva” da realidade 

desses alunos da EJA, que, na sua grande maioria, carregam consigo histórias marcadas por 

situações de fracasso escolar, principalmente fracasso na disciplina de matemática. Nesse 

sentido, no decorrer da investigação realizada, busquei compreender as relações desses alunos 

da EJA com a sua escola, sua história, suas condutas, seus discursos: sua relação com o saber.  

Para Charlot, Relação com o Saber é “relação de um sujeito com o mundo, com ele 

mesmo e com os outros” (Charlot, 2000, p.78) e alicerça-se nas noções de atividade, 

mobilização e sentido. Por Saber, Charlot compreende tudo quanto é aprendido. 

Para o autor, a Relação com o Saber se estabelece como um processo que vai se 

desenvolvendo no tempo e que implica em atividade. “Para haver atividade, a criança deve 

mobilizar-se. Para que se mobilize, a situação deve apresentar um significado para ela.” 
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(CHARLOT, p.54, 2000). Assim, outro aspecto importante da noção da Relação com o Saber 

refere-se à mobilização, ou seja, àquilo que mobiliza alguém para ir e estar em algum lugar, 

fazendo o que está fazendo. Em particular nesse estudo, o alguém são os alunos da EJA e o 

lugar é a escola.  

É importante destacar que a Relação com o Saber de Charlot tem por base a noção de 

sentido: sentido produzido quando o sujeito estabelece relações dentro de um sistema, de uma 

situação, nas relações com os outros e com o mundo. Sendo assim, algo somente fará sentido 

a uma determinada pessoa quando esta estabelecer relações com outros aspectos de sua vida, 

situações que já vivenciou, questionamentos que já se propôs. Dessa forma, algo pode ter 

sentido a um sujeito e pode não ter para outro, em situações onde o segundo não consiga 

estabelcer relação com algo que tenha lhe acontecido.  

Desse modo, essa “relação com o saber” a qual Charlot refere-se deve ser entendida 

como uma forma de relação com o mundo, já que para ele, o mundo é dado aos sujeitos 

através do que o sujeito percebe, sente, pensa e age nesse mundo. Sendo assim, faz sentido 

também, tratar essa “relação com o saber” como sendo uma relação de um sujeito – 

confrontado com a necessidade de aprender – com ele mesmo e com os outros. Segundo o 

autor, “Não há saber sem uma relação do sujeito com esse saber”. (Charlot, 2000, p.63).  

Para Charlot, aprender é uma ação que  

(...) faz sentido por referência à história do sujeito, às suas expectativas, às suas 
referências, à sua concepção de vida, às suas relações com os outros, à imagem que 
tem de si e à que quer dar de si aos outros. (Charlot, 2000, p.72).  

 
Dessa forma, segundo o autor, aprender é muito mais do que o aprendizado de 

determinados enunciados. Para ele, o aprendizado de determinados enunciados não é 

equivalente, nem de longe, ao aprendizado da própria atividade. Por exemplo, podemos 

pensar que, aprender a jogar futebol é procurar dominar uma atividade; enquanto que,  

aprender sobre futebol, refere-se a aprender um conjunto de regras e normativas que 

constituem a atividade jogar futebol. 

Para Charlot, aprender trata-se de uma forma de apropriação do mundo, como forma 

de relação com o outro e consigo mesmo: ... trata-se de ter domínio de determinadas formas 

de se relacionar com os outros e consigo mesmo”. (Charlot, 2000, p.70),.  

Em meu estudo investigativo, buscquei compreender qual a natureza da relação com 

os saberes matemáticos e o saber/aprender matemática que os alunos da EJA daquela escola 

estabelecem.  
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Cabe, nesse momento, retomar a noção de Saber em Charlot (2000) como sendo tudo 

quanto é aprendido, e destacar a importância das teorizações do autor sobre as noções de que 

não há Saber sem Relação com o Saber. Segundo Charlot,  

não há saber senão para um sujeito, não há saber senão organizado de acordo com as 
relações internas, não há saber senão produzido em uma “confrontação interpessoal” 
(...) a idéia de saber implica a de sujeito, de atividade do sujeito, de relação do sujeito 
com ele mesmo (...), de relação desse sujeito com os outros. (Charlot, 2000, p.61). 

 
Para o autor, o aluno somente irá se apropriar de saberes ensinados na escola quando 

ele estudar, quando ele se envolver em uma atividade intelectual e se mobilizar em relação 

aos saberes que ali são ensinados. Porém, para que essa mobilização aconteça é necessário 

que a aprendizagem de tais saberes faça algum sentido para ele, que responda a um desejo 

seu. 

Charlot (2000) apresenta três dimensões que configuram sua noção de Relação com o 

Saber: a dimensão identidária, a dimensão social e a dimensão epistêmica. 

Na perspectiva identidária - a primeira dimensão da noção de Relação com o Saber - 

aprender só faria sentido a uma determinada pessoa quando esta desenvolver suas próprias 

expectativas, concepções e referências em torno de determinado saber. Para o autor, as 

pessoas que agem dessa maneira conseguem transformar a relação com o saber numa relação 

com o “próprio eu”.  

Charlot destaca que essa relação identidária, pode vir a desencadear na vida dos 

sujeitos, dois “processos” distintos na construção de si mesmos. De um lado, o alcance do 

sucesso escolar; processo que irá desencadear a manifestação de fatores que contribuirá 

positivamente na construção de sua identidade.  

No âmbito desse meu estudo, o bom desempenho escolar e até mesmo profissional e a 

conquista de alguma meta ou superação de algum desafio, são exemplos de fatores que podem 

vir a contribuir positivamente na construção da identidade dos alunos jovens e adultos. 

Conforme afirma Charlot  

 

Os alunos para quem o saber tem, ao que parece, “um sentido e um valor como tal” 
são os que conferem um sentido e um valor ao saber-objeto sob sua forma 
substancializada; o que supõe relações de um tipo particular com o mundo, consigo e 
com os outros. (Charlot, 2000, p.64). 
 

De outro lado, o não alcance do sucesso escolar; processo que acaba por desencadear 

no sujeito fatores que influenciam negativamente na construção de sua identidade. O saber 
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tornar-se-ia uma fonte de sofrimento psicológico pessoal e o sujeito tenderia a desvalorizar 

esse saber que o desvaloriza. Para o autor, a depressão, a violência, o uso de drogas, a 

desistência em relação aos estudos, a desmotivação, etc, poderiam ser eventuais 

conseqüências desse processo.  

Partindo do pressuposto de que não há sujeito senão em um mundo e em relação com 

o outro, Charlot (2000) descreve a Relação com o Saber como uma relação social no sentido 

de que essa relação demonstra as condições sociais de existência do indivíduo e consfigura 

portanto a segunda dimensão da noção da Relação com o Saber. Em minha investigação, 

esses sujeitos são alunos jovens e adultos com suas histórias marcantes em relação ao 

aprender matemática e que, ao retornar para a escola ou se transferir para a EJA, demonstram 

acreditar na importância de estar ali, naquele ambiente educacional, principalmente para 

garantir um futuro melhor a si e a seus familiares. 

A terceira dimensão que configura a noção da Relação com o Saber de Charlot é a 

epistêmica: “ aprender é uma atividade de apropriação de um saber que não se possui, mas 

cuja existência é depositada em objetos, locais, pessoas” (Charlot, 200, p.68). Em sala de 

aula, essas pessoas a qual Charlot se refere somos nós: os professores, os agentes mediadores 

da aprendizagem. 

Com o intuito de compreender sobre a natureza da relação com os saberes 

matemáticos dos alunos da EJA participantes dessa minha investigação, busquei informações 

mediante observações de aulas; análise de histórias produzidas pelos alunos – sobre eles e a 

matemática da escola – e, também mediante o estudo das respostas dadas por eles a um 

conjunto de perguntas preparadas para esse fim. As informações produzidas foram 

examinadas e, em seguida, categorizadas segundo as três dimensões que configuram a noção 

da Relação com o Saber: a identidária, a epistêmica e a social. 

 

 

2.3. RELAÇÃO COM O SABER E A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: ALGUNS ESTUDOS 

 

 

Nesta seção, examino pesquisas acadêmicas da área da Educação Matemática que se 

apoiam nas teorizações de Bernard Charlot relacionadas à noção da Relação com o Saber e o 

aprender Matemática, em diferentes espaços educativos. O estudo desses trabalhos me 

auxiliou ora na elaboração dos instrumentos de coleta de informações utilizados na minha 
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pesquisa de campo, ora na construção das categorias de análise e no estudo das informações 

coletadas. 

Em seu trabalho, Pires (2004), procurou identificar algumas das relações que alunos 

do terceiro ano do curso de Licenciatura em Matemática 2002, da Universidade Estadual de 

Londrina, mantinham com o saber matemático, situando-os em sua relação com a 

universidade e o curso. Para a coleta de informações, utilizou uma prova de conhecimentos 

matemáticos, composta por questões consideradas de matemática básica e, também, realizou 

entrevistas com os alunos do curso. Pires observou que a maioria dos alunos chegaram à 

universidade com históricos de sucesso na disciplina curricular de matemática, fator que, por 

vezes, se modificou no decorrer dos 2 anos do curso, já concluídos. A partir do material 

empírico organizado, constatou indícios de uma relação frágil desses alunos com saberes da 

Matemática Básica, evidenciados nas produções de suas provas. Constatou, também, que as 

relações dos alunos com os saberes matemáticos e com o curso são mais satisfatórias a 

medida que eles atribuem sentido às atividades desenvolvidas ali, o que foi percebido nas 

justificativas elaboradas por eles no desenvolvimento das questões constantes na prova de 

conhecimentos matemáticos; além de verificar demonstrações da importância atribuída pelos 

alunos aos estabelecimentos de relações sociais baseadas em princípios de respeito e 

solidariedade entre colegas e professores, aspecto que deveria prevalecer em todas as 

disciplinas do curso, segundo eles.  

Os resultados desse estudo realizado por Pires e as histórias de sucesso em matemática 

escolar relatadas por alunos participantes da pesquisa, me auxiliaram a pensar sobre a estreita 

ligação existente entre a relação com o saber e o desejo de aprender matemática.  

Minhas reflexões, neste momento, versam sobre as histórias apresentadas pelos alunos 

participantes do meu estudo: histórias que, em sua grande maioria, relatam situações de 

reprovação, de não alcance do sucesso na aprendizagem de matemática, de desmotivação. 

Questiono-me, por exemplo, sobre como as situações vivenciadas pelos alunos da EJA na 

escola e participantes do meu estudo constituem na configuração da relação deles com os 

saberes matemáticos aprendidos ali. E, também, sobre os desejos que motivam (ou não) esses 

alunos a continuar estudando matemática na escola. Essas reflexões e esses questionamentos 

me acompanharam no momento da análise das informações produzidas, apresentada no 

decorrer deste estudo. 

Em sua dissertação de mestrado, Melo (2003) buscou responder a seguinte questão de 

pesquisa: “ Qual a natureza da relação que os alunos estabelecem com os saberes 
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matemáticos escolares?”. A investigação foi realizada com alunos da 1ª série do Ensino 

Médio de uma escola particular de Belo Horizonte e buscou mapear elementos da relação 

desses alunos com os saberes matemáticos escolares. As relações foram mapeadas segundo as 

três dimensões da noção da Relação com o Saber – a social, a identitária e a epistêmica. Como 

instrumentos de coleta de informações, utilizou-se observações em sala de aula, entrevistas e 

teste de matemática. 

A análise do material evidenciou representações, crenças e atitudes sobre a matemática 

e sobre o ato de aprender matemática na escola, as expectativas futuras dos alunos e seus 

hábitos de estudo de matemática. Como resultado do estudo, também, a autora encontrou 

fortes evidências de que existiriam elementos do campo afetivo que influenciaria os alunos na 

aprendizagem da matemática escolar. Por exemplo, uma das alunas entrevistadas por Melo, 

relata que são raros os momentos em que ela aprende; por outro lado, afirma gostar de 

matemática quando consegue aprender. Outro aluno entrevistado afirma gostar de matemática 

e demonstra interesse em aprender matemática até mesmo fora da escola.  

Casos como esses instigaram a autora a refletir acerca das crenças que os jovens têm 

sobre si mesmo e as crenças sobre a matemática e a aprofundar os seus trabalhos sobre a 

imagem de si e a aprendizagem matemática, o que posteriormente resultou na elaboração de 

sua tese de doutorado. 

Valeida Anahi da Silva (2008) apresenta resultados de uma pesquisa realizada com 

362 alunos, estudantes da 1ª a 5ª série do ensino fundamental de uma escola de Sergipe, 

durante os anos de 2004-2008. Nessa pesquisa, buscou responder à seguinte questão: “Qual é 

a relação dos alunos com a matemática, enquanto disciplina ensinada na instituição 

escolar?”. Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário composto por 14 perguntas 

abertas, distribuídas em três categorias de análise: i) a importância e utilidade da matemática e 

da sua aprendizagem, ii) o êxito e fracasso em matemática e iii) a relação pessoal do aluno 

com a matemática. As informações coletadas foram analisadas sob a perspectiva da Relação 

com o Saber, de Bernard Charlot. 

Em sua análise, a autora constata que os alunos consideram que todos podem aprender 

matemática, porém é uma disciplina difícil e importante. Eles consideram que, para ser bem 

sucedido em matemática, é preciso estudar. Segundo a autora,  

 

A maioria dos alunos [pesquisados] da 1 ª à 5 ª série não raciocina a sua relação com a 
matemática em uma lógica do dom ou da carência sociocultural, mas sim em uma lógica de 
estudo, da atividade intelectual, da mobilização: quem estuda será bem-sucedido, quem não 
estuda o suficiente fracassará. (Silva, 2008, p.156) 
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Nas produções dos alunos, a autora verificou que eles consideram importante aprender 

matemática pois é imprescindível na vida cotidiana; como por exemplo, para verificar o troco, 

comprar produtos, contar dinheiro, dentre outras atividades diárias. 

Verificou, também, que para esses alunos, aprender matemática é importante para se 

ter um bom emprego, o que mostra que o desejo de aprender matemática, ao que parece, não é 

a própria matemática mas, sim, o que ela pode trazer: um bom emprego. Eles argumentam, 

por exemplo, que “é grave fracassar em matemática porque quem fracassa não consegue um 

bom emprego; a matemática é importante para o Brasil tornar-se mais rico.” (Silva, 2008, 

p.157). 

Tendo como referência as teorizações de Charlot sobre a noção de Relação com o 

Saber e realizando uma leitura dessas constatações apresentadas pela autora, identifiquei a 

presença das três dimensões que configuram a noção da Relação com o Saber (neste caso, o 

saber matemático escolar ) dos alunos pesquisados. A identidária, quando se referem ao 

desejo em estudar matemática; a social, quando afirmam que a matemática é importante para 

se relacionar com outras pessoas, por exemplo, em uma situação de compra e venda, e a 

epistêmica, quando os alunos consideram que todo mundo pode aprender matemática. 

 No decorrer dos meus estudos acerca de produções teóricas desenvolvidas no âmbito 

da Educação Matemática e que se apoiam nas teorizações de Bernard Charlot, encontrei 

poucos trabalhos que analisam a Educação Matemática de Jovens e Adultos sob a perspectiva 

da noção da Relação com o Saber. Mais especificadamente, os trabalhos encontrados, e 

descritos a seguir, são os desenvolvidos por Alves (2009) e por Silva (2008).  

O trabalho realizado por Alves (2009) busca compreender sobre o que leva um aluno e 

o que o mantém em um curso de Jovens e Adultos a partir de suas relações com saberes 

aprendidos em sala de aula. Nesse estudo, as idéias de Bernard Charlot sobre sentido e desejo 

são as principais referências teóricas. O autor realizou entrevistas semi-estruturadas com oito 

alunos de um curso de Educação de Jovens e Adultos que cursavam, na época, o Ensino 

Médio. Essas entrevistas geraram informações para que o autor  pudesse compreender melhor 

sobre o porquê de voltar a estudar, o porquê da escolha de um curso para Jovens e Adultos e 

ainda, as relações estabelecidas por aqueles alunos com os saberes de Ciências e Matemática. 

Para a análise das informações coletadas, o autor construiu duas categorias de dados que 

podem justificar as escolhas e a relação desses alunos com os saberes acima citados.  
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De um lado, uma categoria macro, construída tomando como critérios os desejos 

apresentados pelos alunos participantes do estudo e que os mobilizou a voltar a escola para 

terminar seus estudos. Para o pesquisador, o que mantém os alunos no curso é um motivo 

maior, uma relação ampla com o mundo, com o mundo do trabalho, a necessidade de 

aperfeicoar-se e obter um diploma para conseguir melhores empregos. Ou seja, “O desejo, 

que mobiliza os sujeitos, pode ser entendido, nesse caso, como a busca por melhorar o grau de 

satisfação existencial através da melhoria das condições de trabalho.” (Alves, 2009, p.862) 

De outro lado, para o estudo das informações coletadas mediante a entrevista, o autor 

construiu uma categoria micro: construída tomando como critérios as relações imediatas dos 

sujeitos com os conteúdos matemáticos, as quais são estabelecidas, muitas vezes, devido a 

necessidade de resolução de determinados problemas a fim de atingir um objetivo maior. 

Verificou-se que os motivos que sustentam os sujeitos do estudo na escola tem a ver com o 

prazer que eles sentem ao verificar a importância e utilidade dos conhecimentos adquiridos na 

escola em situações do seu cotidiano. Por exemplo, na realização de tarefas como caixa de 

lojas: “na verdade eu uso bastante... porque assim... eu cuido do caixa... quando a dona não 

está”; nas atividades de corte e costura: “sempre lido com números, tenho que dividir, somar, 

calcular e também em situações de vendas: “Eu trabalho com vendas, em tudo usa 

Matemática... vou medir a perna pra ver qual é a meia, calcular valores”. 

Já o trabalho de Silva (2008) procurou, dentre outros objetivos, identificar e analisar 

quais são os saberes matemáticos mobilizados, produzidos e/ou (re)significados durante 

atividades de resolução de problemas em uma sala de aula de Educação de Jovens e Adultos. 

Os sujeitos dessa pesquisa foram alunos da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio da Educação de 

Jovens e Adultos de uma escola pública de São Paulo, no ano de 2006. Esse estudo buscou, 

dentre outros objetivos, conhecer melhor as concepções dos alunos sobre o estudo e a 

matemática escolar e, ainda, identificar e analisar quais foram os saberes matemáticos 

mobilizados, produzidos e/ou (re)significados durante atividades de resolução de problemas. 

Nesse estudo, os instrumentos de coleta de informações utilizadas foram: 

videogravações de aulas, entrevistas, grupos de discussão, produções dos alunos, diários de 

campo. Durante a investigação, a autora desenvolveu, em sala de aula com os alunos, quatro 

atividades de resolução de problemas. O desenvolvimento dessas atividades possibilitaram 

aos alunos mobilizar diversos conhecimentos matemáticos escolares, como trigonometria, 

porcentagem, cálculo de área, estatística entre outros e conhecimentos não escolarizados, 

provenientes de suas práticas sociais, como a utilização da régua e a realização de cálculos 
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para estimativas de áreas. Sobre as concepções dos alunos acerca do estudo e da matemática 

escolar, o autor pode concluir que,  

Enquanto uns vêem a escola apenas como forma de entrar ou de manter-se no mercado de 
trabalho, outros a almejam como uma possibilidade de alcançar sonhos que acalentam 
desde a mais tenra idade ou apenas como uma maneira de socializar-se, de sentir-se 
presentes no mundo e dele participar. (Silva, 2008, p.148) 
 

A metodologia adotada na pesquisa - a da resolução de problemas - mostrou-se de 

suma importância para que os alunos falassem e participassem das aulas, explicitando suas 

dúvidas, incertezas e conhecimentos advindos de suas práticas nas resoluções. Desse modo, a 

autora pode perceber a mobilização de diversos saberes matemáticos escolarizados no 

momento das resoluções das atividades propostas, além da (re)significação de alguns deles. 

Essa (re)significação de saberes foi traduzido pelos alunos no decorrer das atividades, onde 

eles utilizaram uma régua para identificar o que significaria um metro quadrado, na prática e 

também, quando os alunos utilizaram o milímetro ao invés do metro para realizar contas, visto 

que esta unidade de medida era usualmente mais utilizada por eles em suas práticas sociais. 

Em síntese, Alves (2009) buscou compreender os motivos que leva um aluno e o que o 

mantém em um curso de Jovens e Adultos a partir de suas relações estabelecidas com saberes 

aprendidos em sala de aula, utilizando como referência, em sua análise, as noções de Charlot 

sobre sentido e desejo. Já Silva (2008), buscou identificar e analisar quais saberes 

matemáticos eram mobilizados, produzidos e/ou (re)significados durante atividades de 

resolução de problemas em uma sala de aula de Educação de Jovens e Adultos. Para a análise 

do material coletado, o autor utilizou como referência a noção de mobilização de Bernard 

Charlot. 

Durante esse meu estudo, não encontrei nenhuma pesquisa realizada no âmbito da 

Educação Matemática de Alunos Jovens e Adultos sob a perspectiva da noção da Relação 

com o Saber de Charlot e que estudasse, mais especificamente, sobre a natureza da relação 

com os saberes matemáticos escolares estabelecida por alunos  da EJA, foco de meu trabalho 

investigativo. 
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3. A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA SANTA RITA  DE 

CÁSSIA 

 

No turno da noite, na escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia, 

situada no bairro Jardim Santa Rita da cidade de Guaíba, funciona o Ensino Fundamental para 

Jovens e Adultos, atendendo aproximadamente 80 alunos cujo objetivo é a conclusão do 

ensino fundamental.   

Conforme legislação (LDB 9394/96, art. 38º), nessa modalidade de ensino são 

admitidos somente alunos com idade mínima de 15 anos completos que, por diversos 

motivos, não concluíram seus estudos no tempo aconselhavél, e também, alunos com 

defasagem série/idade. 

A EJA na escola está organizada em módulos, por disciplina: são quatro módulos, 

cada um composto por 400 horas presenciais, totalizando 100 dias letivos. Cada módulo é 

equivalente a uma série do ensino regular. O aluno que necessita cursar as quatro séries do 

ensino fundamental, por exemplo, deverá totalizar 1600 horas de aula, as quais podem ser 

cursadas em quatro módulos, ou seja, em dois anos. 

Para identificação dos módulos a serem cursados, o aluno realiza uma  avaliação, 

chamada de ‘Avaliação Reclassificatória’, a qual é realizada na primeira semana letiva do 

ano. Com essa avaliação, busca-se identificar as habilidades e competências de cada aluno e 

depois, então, matricula-se o aluno no módulo correspondente. Os alunos que possuem 

comprovação de escolaridade e ingressam na EJA ou são transferidos do ensino regular, 

também realizam as Avaliações Reclassificatórias. 

Na EJA da escola Santa Rita de Cássia, as matrículas são feitas por disciplinas, sendo 

oportunizado ao aluno cursá-las em diferentes módulos - através das Avaliações 

Reclassificatórias. A escola oferece, ainda, para esses alunos, atividades extracurriculares, 

durante o dia, que buscam auxiliá-los na aprendizagem e no aperfeiçoamento para o mercado 

de trabalho. Essas atividades são: auxilio ao tema, informática, xadrez, projeto de literatura. 

Cabe destacar que no município, não há concurso específico para selecionar 

professores com formação para atuar na EJA. Na escola, os professores que lecionam na EJA 

possuem apenas cursos/seminários de formação nesta área.  

O trabalho de campo dessa minha investigação foi desenvolvido junto a esta escola -  

com as quatro turmas dos Módulos I, II, III e IV da Educação de Jovens e Adultos - e teve 

como objetivo buscar indícios de resposta à seguinte questão: Qual a natureza da relação 
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com os saberes matemáticos escolares estabelecidas por alunos jovens e adultos da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia? 

Apresento, a seguir, os instrumentos de pesquisa utilizados para construir o conjunto 

de materiais empíricos que estudei. Apresento, também, uma caracterização quali-quantitativa 

das turmas da EJA e dos sujeitos envolvidos neste estudo. 

 

 

3.1. AS OBSERVAÇÕES DAS AULAS 

 

 

Acompanhei, no período de 07 de março a 19 de abril do presente ano, onze aulas de 

matemática dos Módulos I, II, III e IV da EJA, totalizando 23 horas/aulas de observações. 

As anotações de campo produzidas a partir das observações das aulas de matemática 

me permitiram organizar informações sobre as turmas, sobre as relações estabelecidas entre 

professor e alunos e, principalmente, sobre as relações estabelecidas pelos alunos com os 

saberes matemáticos apreendidos em sala de aula. 

Mediante as observações das aulas dos quatro módulos, pude perceber alguns fatores 

que caracterizam essas turmas e esses alunos. Dentre esses fatores, se destacam os atrasos na 

entrada das aulas, o uso de celular em sala de aula e, também, uma espécie de resistência geral 

dos alunos em resolver problemas envolvendo conteúdos matemáticos. Os atrasos dos alunos 

eram frequentes, e, muitas vezes eram de cerca de 30 a 40 minutos. Mesmo sendo proibido, o 

celular era bastante utilizado pelos alunos em sala para realizar as contas, ouvir música e até 

mesmo acessar páginas na internet. A grande maioria dos alunos solicitava à professora que 

essa lhes passasse exercícios e não problemas para serem resolvidos, alegando que ‘os 

exercícios exercitariam mais suas cabeças’, ou então, afirmando que a resolução de problemas 

não caracterizava uma ‘aula de matemática de verdade’. 

A seguir, passo a descrever alguns aspectos gerais que visam caracterizar as turmas de 

cada um dos quatro módulos da EJA. 

O módulo I da EJA corresponde ao sexto ano do ensino regular. Nessa turma, 

participavam das aulas de matemática aproximadamente 13 alunos e durante o período que 

participei das aulas, eles estudavam noções relativas ao dobro, triplo, metade; além de 

exercícios envolvendo multiplicação e divisão de quantidades representadas por números 
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naturais e a fixação da tabuada de multiplicação. Essa turma era composta basicamente por 

alunos jovens4. As aulas eram calmas porém com bastante conversas paralelas, os alunos 

copiavam o que estava escrito no quadro, entretanto, poucos conseguiam/tentavam resolver as 

atividades propostas. Segundo a professora, esta era a turma mais desmotivada. Todas as 

atividades eram resolvidas no quadro pela professora sem muita participação dos alunos. Pude 

perceber, também, que poucos alunos realizavam os temas de casa, a maioria deles alegando 

não ter tempo disponível, porém, é sabido que poucos deles trabalham, conforme irei analisar 

nos resultados desse estudo. 

A turma do módulo II, composto pela menor quantidade de alunos – apenas 10 

frequentes, corresponde ao sétimo ano do ensino regular. Durante as aulas da turma que eu 

observei, os alunos estudavam noções relativas a potenciação e radiciação. Os alunos eram 

muito participativos, desenvolviam as atividades propostas, solicitavam ajuda da professora e 

respondiam às questões feitas pela mesma no momento da correção das atividades no quadro. 

Nessa turma, todos os alunos sentavam-se em duplas e ajudavam-se nas atividades. O ritmo 

da aula, nessa turma, era mais lento em relação às demais, porém eu considerava intenso em 

produção de conhecimento; visto que durante a resolução das questões propostas surgiam 

dúvidas acerca da maneira de resolução e também sobre noções apreendidas anteriormente, as 

quais necessitavam da intervenção da professora para serem sanadas. 

A turma do módulo III, correspondente ao oitavo ano do ensino regular, era composta 

por 16 alunos, a maioria deles adultos, com faixa etária acima de 19 anos. Nessa turma, os 

alunos estavam estudando como realizar operações com números inteiros e em seguida, 

iniciaram o estudo das equações de primeiro grau. 

Correspondente ao nono ano do ensino regular, a turma do módulo IV da EJA era 

formada por 22 alunos, com uma grande quantidade de alunos jovens. Considerada por todos 

os professores como a turma mais agitada e inquieta, várias questões comportamentais 

estavam sendo re-discutidas com os alunos, mediante a intervenção da supervisão e orientação 

escolar em sala de aula. Durante o período em que acompanhei as aulas dessa turma, a 

professora realizou uma revisão geral de conteúdos dos demais módulos e, em seguida, 

iniciou o estudo da equação do 2º grau. 

Minha presença nas aulas de matemática das turmas da EJA contribuiu, também, para 

que eu interagisse com os alunos, auxiliando-os na resolução de exercícios e participando das 

atividades propostas pela professora (jogos, avaliações) e isso se constituiu em um facilitador 
                                                           
4
 Por alunos jovens, estou considerando aqueles com idades entre 15 e 18 anos completos, e por alunos adultos 

considero aqueles com idades superiores a 19 anos. 
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no momento em que propus atividades para a produção do material empírico. Essas atividades 

constituiram-se em um conjunto de questões e na elaboração de uma história, as quais 

descrevo a seguir. 

 

 

3.2. O CONJUNTO DE QUESTÕES E A ELABORAÇÃO DE UMA HISTÓRIA  

 

 

Além das observações participativas em aulas, para o levantamento de informações, 

elaborei um material constituído por seis questões abertas que foram respondidas pelos alunos 

e, também, solicitei aos alunos que relatassem, em forma de história, algo que tivesse 

acontecido com eles durante as suas trajetórias escolares envolvendo a matemática, este 

último instrumento inspirado nos inventários de saberes5 (Charlot, 1996). 

As perguntas que compunham o questionário tinham por objetivo caracterizar, de 

forma geral, os alunos participantes do estudo. Dessa forma, as questões se referiam: i) ao 

sexo; ii)  à idade; iii)  à série que os alunos param de estudar antes de ingressar na EJA; iv) às 

reprovações e sentimentos acerca das reprovações; v) ao trabalho e vi) aos planos futuros. 

Já o objetivo com a solicitação da elaboração da história era conhecer a relação dos 

alunos com a matemática escolar - principalmente conhecer aspectos referentes às dimensões 

identidárias e social, que configuram a noção da Relação com o Saber. 

No dia previsto para a aplicação dos instrumentos, ao chegar na escola, a professora de 

matemática sugeriu que eu aplicasse os instrumentos nos quatro módulos simultaneamente, 

pois caso contrário, segundo ela, ficaria muito tarde e até mesmo perigoso eu voltar para casa 

ao término dos 4 períodos de aula, que aconteceria próximo as 22:15h6. A professora propos, 

ainda, que ela e os demais colegas professores também pudessem me auxiliar nessa tarefa. E 

foi o que aconteceu: durante os dois primeiros períodos de aula daquela noite, apliquei os 

instrumentos simultaneamente nos quatro módulos com o auxilio e participação dos colegas 

das outras matérias. 

                                                           
5
 Inventários de saberes é uma técnica de coleta de dados proposta por Bernard Charlot e que consiste na 

produção de um texto mediante a resposta às seguintes questões: “Tenho ... anos. Aprendi coisas em casa, na 
cidade, na escola e em outros lugares. O que para mim é mais importante em tudo isso? E agora, o que espero? 
6
 A escola localiza-se em um bairro popular e, à noite, o clima de insegurança é instalado devido, principalmente, 

ao tráfico e consumo de drogas. 
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Nessa noite, alguns alunos faltaram para assistir um jogo de final de campeonato que 

estava sendo transmitido ao vivo pela televisão. Entretanto, os alunos presentes empenharam-

se e participaram ativamente das atividades propostas. Apenas seis alunos não elaboraram a 

história, porém, responderam ao outro instrumento de pesquisa. 

As histórias elaboradas pelos alunos resultaram em textos curtos, a maioria deles 

resumindo-se a pequenos relatos de acontecimentos ocorridos no ambiente escolar ou 

enquanto estudavam matemática em casa. Em poucas produções, os alunos preocuparam-se 

em realizar uma reflexão sobre os acontecimentos relatados, o que ocorreu com mais 

frequência nas produções dos alunos adultos, ou seja, com idades mais avançada. 

 

 

3.3. OS SUJEITOS DO ESTUDO 

 

 

Participaram desse meu estudo 44 alunos matriculados nos Módulos I, II, III e IV da 

EJA da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Rita de Cássia. Dentre esses alunos, 

22 se declararam ser do sexo masculino e 22 do sexo femenino. 

A idade desses alunos varia entre 15 e 47 anos, sendo que a maioria deles – 61% – 

eram jovens, com idades entre 15 e 18 anos. Além da juvenilização da EJA,  outro dado que 

chama a atenção nesta caracterização se refere à ‘troca da matrícula do dia para a noite’, 

motivada pela defasagem série-idade, cujo índice corresponde a 16% dos alunos jovens. 

A reprovação em alguma disciplina escolar é uma característica recorrente nos 

históricos escolares desses alunos. Apenas 3 alunos afirmaram nunca ter reprovado; 27 alunos 

afirmaram ter reprovado ao menos uma vez em matemática e, 4 alunos não responderam à 

questão proposta referente à reprovação. 

Mais da metade dos alunos não possuem um emprego que lhes propicie renda: 21 

alunos não trabalham - apenas estudam e auxiliam suas mães nas tarefas domésticas; 5 alunas 

são donas de casa e 1 aluna presta serviços voluntários na comunidade. Dos 17 alunos que 

trabalham, 6 deles são mecânicos/operador de máquinas/serviços gerais; 8 são 

vendedores/atendentes/padeiro; 2 são babás de crianças e 1 aluna é podóloga.  

No que diz respeito aos planos futuros, questões relativas à construção de uma carreira 

de trabalho através do estudo e da preparação técnica predominam entre as expectativas 
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futuras desses alunos. Em seguida, encontra-se a necessidade de qualificação para garantir a 

permanência nas atuais funções e/ou empregos. Planos de realização pessoal e familiar 

também estão presentes nas expectativas desses alunos em relação à escola e aos estudos: 

possibilitar condições de estudos aos filhos, adquirir bens e imóveis e construir familia estão 

dentre as expectativas relacionadas aos planos pessoais futuros. 
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

As informações produzidas mediante o conjunto de questões e a elaboração da história 

foram organizadas segundo alguns critérios, tais como: idade x reprovação escolar, idade x 

inserção no mercado de trabalho, gênero x planos futuros e lembranças escolares x gênero x 

idade. Na análise dessas informações, busquei dar conta da natureza da relação dos alunos 

pesquisados com a matemática, identificando e descrevendo os elementos que configuram a 

relação com o saber. Para isso, busquei marcas das três dimensões que configuram a relação 

com o saber: a identidária, a epistêmica e a social (Charlot, 2000).  

 

 

4.1. DIMENSÃO IDENTIDÁRIA DA RELAÇÃO COM O SABER 

 

 

Para pensar a dimensão identidária da relação com o saber de Bernard Charlot, 

elenquei e descrevi os processos de mobilização dos alunos em relação à escola (e na escola). 

Para descrever esses processos de mobilização identifiquei elementos relacionados ao estudo 

da matemática e as relações estabelecidas pelos alunos e professores em sala de aula e no 

ambiente escolar. 

Realizando um estudo dos materiais empíricos, identifiquei importantes diferenças em 

relação às produções dos alunos jovens e alunos adultos. Essas diferenças referem-se à 

importância atribuída por eles ao estudo da matemática escolar e, também, aos sentidos 

construídos em relação à aprendizagem de conteúdos de matemática. Por esse motivo, 

organizei essas produções considerando as idades dos alunos. Assim, construí dois grupos 

para análise: o dos alunos jovens e o dos alunos adultos. 

Os alunos jovens - com idades entre 15 e 18 anos completos -  se caracaterizam por 

ingressarem recentemente na EJA mediante a transferência de sua matrícula do ensino regular 

para a noite, ou então, por retornarem à escola depois de pouco tempo fora dela (2-3 anos), 
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enquanto os alunos adultos caracaterizam-se por retornar à escola depois de vários anos sem 

estudar. 

A partir dessa organização do material empírico, busquei identificar elementos que 

podiam me auxiliar no entendimento das diferenças existentes entre esses dois grupos de 

alunos e relacionadas à importância atribuída por eles ao estudo da matemática escolar e aos 

sentidos estabelecidos pelos alunos jovens e os alunos adultos ao processo de aprendizagem 

da matemática na escola. Os elementos identificados dizem respeito aos comportamentos e 

atitudes durantes as aulas de matemática, às estratégias de estudos e de preparação para 

provas e exames de recuperação, e, também às relações estabelecidas pelos alunos com 

colegas e professores em ambiente escolar. 

Esses elementos parecem descrever, de uma maneira geral, um processo de re-

significação acerca da importância do estudo da matemática escolar na visão de alunos jovens 

e alunos adultos. 

Realizando um estudo das histórias elaboradas pelos alunos jovens acerca da 

matemática escolar, encontrei indícios que me levaram a compreender a relação desses alunos 

com a matemática escolar de certa forma pouco estruturada e frágil no que se refere à 

atribuição de sentidos a sua aprendizagem.  

No relato dos alunos, encontrei elementos que me ajudaram a caracterizar o 

envolvimento deles nas aulas de matemática. A aluna Lúcia7, 15 anos, 3 reprovações em 

matemática, relata seu comportamento durante as aulas dessa disciplina: 

 
Eu só lembro do dia em que eu pegava bolinha de papel e jogava no ventilador para voar no 
meu colega e a professora de matemática me mandou ir para a diretoria e eu fiquei no pátio. 
 

Quando solicitada a escrever se mudaria algo na história que foi contada, afirma não 

mudar nada “porque foi divertido”. 

Fica claro, no relato de Lúcia, que a marca histórica acerca da matemática escolar se 

refere às três reprovações que obtivera na disciplina e ao seu comportamento peculiar durante 

as aulas de matemática. 

Esses fatos me levam a pensar sobre a proposição de Bernard Charlot acerca da 

relação identidária dos alunos com o saber, onde afirma que: “aprender faz sentido por 

referência à história do sujeito, às suas expectativas, às suas referências, à sua concepção de 

vida (...), à imagem que tem de si e a que dar de si”. (Charlot, 2000, p.72). 

                                                           
7 Buscando preservar a identidade dos alunos participantes do estudo, os nomes são fictícios. 
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Outros relatos - como os das alunas Aline e Marta, 15 anos - também me instigam a 

pensar sobre os sentidos atribuídos pelos alunos jovens à aprendizagem matemática: 

 
Eu me lembro que a professora tava dando aula e eu tava gritando. (Aline) 
(...) eu não prestava atenção em aula e nem sempre eu ia na escola eu não tinha todas as 
atividades completas em aula (...) (Marta) 
 

Tendo em mente o referencial teórico da noção da relação com o saber de Charlot, e 

considerando que as referências dessas alunas em torno do aprender matemática na escola se 

referem àquelas marcadas pela reprovação, pelo não alcançe do sucesso na matemática 

escolar, passo a compreender esses comportamentos como sendo um dos reflexos do não 

alcançe do sucesso escolar. No que se refere aos conteúdos de matemática, essas alunas, 

então, estariam desvalorizando os saberes que já os desvalorizaram. 

Buscando outros indícios para compreender melhor essa relação, procurei estudar 

também sobre as estratégias de estudos e de preparação para provas e exames de recuperação 

utilizadas por esses alunos. 

O relato de Michele, 17 anos, transferida do ensino regular para o noturno após duas 

reprovações em matemática no 9º ano, nos mostra um exemplo da sua relação com o estudo e 

a preparação para as provas: 

 
Uma história que ficou marcada em mim foi ano passado que a professora de matemática me 
deu a recuperação da prova duas vezes e eu não tinha estudado nada, e acabei rodando de 
ano. 
 

O aluno Matias, 15 anos, reprovado três vezes durante o ensino regular e transferido 

para a EJA, relata sobre o estudo de conteúdos escolares: 

 
Eu tinha 12 anos, tinha passado para a 4ª série e eu odiava matemática quando tava chegando 
o 3º trimestre e a professora Bernadete deu uma prova surpresa e eu não havia estudado para 
a prova (...) 
 

 O aluno Paulo, 18 anos, reprovou duas vezes em matemática porque não comparecia 

as aulas. Em seu texto, ele relata sobre a dificuldade que tinha em fazer questionamentos para 

expor suas dúvidas em aula: 

 
(...) Um dia eu fiquei com dúvida e não perguntei e acabei tirando vermelha. A professora me 
perguntou o que estava acontecendo, eu falei que não entendi (...). 
 

Segundo Charlot (2000), para que a aprendizagem aconteça é necessário que os alunos 

se envolvam numa atividade intelectual e que, também, se mobilizem em relação aos saberes 

que na escola são ensinados. 
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O relato desses alunos, sobre ‘não estudar para a prova’ e, por diversos motivos, sobre 

não questionar o professor acerca de conteúdos ensinados e o estudo do referencial teórico 

sobre a relação com o saber, me permitem inferir sobre a relação existente entre a não 

apropriação dos conteúdos matemáticos desenvolvidos em sala de aula e o não alcançe da 

aprovação desses alunos, o dito, ‘fracasso escolar’. 

Esses elementos acerca de seus comportamentos em sala de aula e de estudos e 

preparação para as provas, conjecturam importantes fatores que me levam a compreender 

como sendo pouco estruturada e frágil a relação desses alunos com a matemática escolar. 

Nas produções dos alunos, identifiquei também, elementos acerca das relações 

estabelecidas por eles com colegas e professores em ambiente escolar e que parece sustentar a 

mobilização deles em aprender matemática na escola, quando essa mobilização existir. Esses 

elementos dizem respeito a ajuda oferecida aos colegas na resolução de exercícios propostos 

em sala de aula e ao bom relacionamento entre alguns alunos e professor de matemática.  

Constatei, também, mediante o estudo das produções de alguns alunos, a grande 

importância de elementos vinculados ao apoio familiar nos estudos, no entendimento de 

conteúdos escolares e no sucesso na disciplina de matemática. Eles relatam: 

 
Quando eu era pequeno minha mãe me ajudava a fazer o tema de matemática e eu até que 
aprendia alguma coisa (...) (Pablo, 17 anos) 
Minha irmã me ajudava a fazer os temas de matemática. Eu estudei para a prova e consegui 
passar por isso fiquei feliz. (Renato, 15 anos) 
 

Como afirma Charlot (1996), “A demanda familiar se torna vontade pessoal de 

sucesso, mobilização em relação à escola” (1996, p.57) e o auxílio da familia nos estudos, ao 

que parece, reflete positivamente no rendimento escolar dos alunos. Neste meu estudo, porém, 

foram poucos os alunos que relataram sobre a existência do auxílio e do apoio da família para 

assuntos relacionados ao estudar e aprender. 

Realizando um estudo dos relatos elaborados pelos alunos adultos estudantes da 

modalidade EJA sobre a matemática da escola, percebi elementos que demonstram a relação 

deles com o saber matemático escolar mais estruturada em relação àquela apresentada pelos 

alunos jovens dessa modalidade de ensino. Percebi que as noções acerca da importância e da 

necessidade de se aprender na escola parecem estar mais explícitas e conscientes nos relatos 

desses alunos. 

Talita, 38 anos relata que teve que parar de estudar na sétima série por motivos 

familiares, considera os conteúdos de matemática dificeis porém nunca reprovou nessa 
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disciplina. Ela escreve sobre o seu empenho em retornar e continuar os estudos até se graduar 

em enfermagem: 

 
(...) me esforço eu não entendo muito sobre matemática, (...) eu preciso muito entender e 
passar porque meu futuro depende da minha sabedoria. Mas eu tenho certeza e acredito que 
vou conseguir. 

 
Lena, 28 anos, parou de estudar na 4 série. Ela relata querer voltar no tempo e mudar 

sua história em relação à escola, porém não deixa claro o que mudaria. Provavelmente, esta 

mudança se refere ao tempo que ela ficou sem estudar, já que ela encara a volta aos estudos na 

modalidade EJA como sendo uma nova oportunidade para aprender: 

Bem que eu queria voltar no tempo mas hoje eu paro e penso o que seria de mim se eu não 
fosse voltar a estudar, porque qualquer trabalho que a gente arruma sempre cai umas contas 
de matemática então eu fico sempre ligada agora. 

 

Patrícia, 28 anos, relata sobre a importância dos estudos no alcançe de seu objetivo: 

ser nutricionista. 

No futuro eu planejo muitas coisas, primeiro quero terminar os estudos quando eu terminar 
pretendo fazer um curso de nutricionista porque eu quero me erguer e mostrar para a minha 
família que eu posso e para o meu marido também. 
 

No relato dessas alunas, constatei uma estreita e efetiva ligação existente entre o 

aprender na escola e os sentidos dessa aprendizagem em suas vidas profissionais e pessoais. 

Charlot (2000) afirma que “faz sentido para um indivíduo algo que lhe acontece e que tem 

relações com outras coisas de sua vida, coisas que ele já pensou, questões que ele já se 

propôs” (p.56). Neste meu estudo, constatei que são as questões relacionadas ao trabalho, a 

empregabilidade e a expectativa de garantia de um futuro melhor que tornam a vida escolar 

desses alunos da EJA repletas de sentido.  

Nas produções dos alunos adultos da EJA, não raramente, aparecem elementos 

relacionados a uma espécie de ‘tomada de consciência’ sobre suas relações com o aprender na 

escola. Esses elementos se referem às rupturas no espaço/tempo escolar, aos seus 

comportamentos em aula e aos esforços empreendidos nos estudos. 

Juliano, 38 anos, relata ter reprovado três vezes em matemática. Por sentir-se muito 

frustrado ao final de cada ano devido às reprovações ‘largou’ os estudos. Recentemente, 

depois de vários anos sem estudar, ingressou na EJA e espera sair do atual emprego onde é 

ajudante de vendas para conseguir um trabalho melhor, onde possa ter uma remuneração 

maior. Em seu texto, reflete sobre o tempo que ficou sem estudar, 
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(...) foi um tempo em que tive a oportunidade de conseguir os meus estudos mas não 
aproveitei. Ainda bem, graças a Deus, que hoje temos a EJA, aleluia!  
 

Como afirma Charlot (2000) 

Aprende-se porque se tem oportunidades de aprender, em um momento em que se está, mais 
ou menos, disponível para aproveitar essas oportunidades; às vezes, entretanto, a ocasião não 
voltará a surgir: aprender é, então, uma obrigação (ou uma “chance” que se deixou passar) 
(p.68) 

A desistência dos estudos por causa de reprovações também é o caso de Raíssa, 24 

anos, a qual afirma ter reprovado ‘várias’ vezes em matemática no ensino regular. Agora, a 

sua volta aos estudos está motivada pelo desejo de garantir um futuro melhor ao seu filho. Ela 

relata: 

 
Eu sempre fui bagunceira e a professora de matemática me reprovou na disciplina e dai fiquei 
muito triste porque ela fez isso. Hoje me arrependo de ter sido muito bagunceira, porque a 
professora era muito legal e até hoje eu gosto muito dela. 
 

Mário, 35 anos, afirma ter parado de estudar cedo, na quarta série, pois teve que 

começar a trabalhar para ajudar a familia no sustento da casa. Atualmente trabalha como 

representante de vendas e sente-se muito confiante com o retorno aos estudos e expõe o 

desejo que tem em comprar um carro para lhe auxiliar nas vendas. Sobre a sua volta aos 

estudos, ele afirma,  

 
Eu voltaria a estudar mais cedo porque faz muita falta o estudo em nossa vida. A gente se 
sente útil de novo. 
 

Esse sentimento de confiança e expectativa gerados com o retorno aos estudos e, em 

especial, aos estudos de conteúdos matemáticos escolares, também é relatado por Patrícia,  

 
eu tinha muita dificuldade em matemática mas hoje eu posso dizer eu adoro essa matéria, em 
casa eu to sempre fazendo contas e eu peço para o meu namorado se está certo, ele me ajuda 
muito e tem paciência comigo. Eu gosto muito de ter voltado a estudar, porque eu tinha muitas 
dificuldades em tudo, meu namorado me cobrava muito de mim, mas hoje eu falo para ele 
muito obrigado por me ajudar a voltar a estudar, principalmente me apoiado nos estudos.  
 
 

Os relatos dos alunos adultos da EJA me permitem pensar sobre a importância da 

mobilização dos sujeitos no processo de aprendizagem na escola, elementos não encontrados 

nos relatos dos alunos jovens. Dessa maneira, verifiquei que a busca por sentidos aos 

conteúdos escolares parece ocorrer com mais frequência quando os alunos estão mobilizados 

a aprender, quando a aprendizagem responde a um desejo seu: seja a busca pela garantia de 

um futuro melhor aos filhos, o desejo de adquirir bens materiais de maior valor como carro e 
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casa própria, a necessidade de mostrar para os familiares de que se é capaz, dentre outros 

desejos. Como afirma Charlot, 

 
 o desejo é a mola da mobilização e, portanto, da atividade; não o desejo nu, mas, sim, o desejo 
de um sujeito “engajado” no mundo, em relação com os outros e com ele mesmo. (Charlot, 
2000, p.82) 
 

Ao finalizar esta seção acerca da dimensão identidária da relação com o saber, parece-

me claro, portanto, que são, essencialmente, as diferenças existentes entre as relações 

estabelecidas por esses dois grupos de alunos com a escola e com os saberes apreendidos ali, 

que constroem histórias de sucesso e de ‘fracasso’ escolar, como essas desse meu estudo. 

 

 

4.2. DIMENSÃO EPISTÊMICA DA RELAÇÃO COM O SABER 

 

 

No âmbito da dimensão epistêmica da relação com o saber, procurei identificar os 

processos epistêmicos mediante a análise das diferentes aprendizagens relatadas pelos alunos 

nas histórias elaboradas: aprendizagens de conteúdos específicos, de relações entre pessoas 

(aprender a ajudar, trocar informações, questionar...), dentre outras. Identificando tais 

processos epistêmicos, busquei também, compreender qual é o significado que tem para eles 

esse aprender (aprender por aprender, aprender para passar de ano, aprender para ‘ser alguém 

na vida’).  

Neste estudo, não identifiquei diferenças significativas em relação às produções dos 

alunos jovens e alunos adultos acerca de suas diferentes aprendizagens, como aquelas 

encontradas ao estudar a dimensão identidária da relação com o saber. Por esse motivo, nesse 

estudo, examino em conjunto as produções dos alunos participantes dessa investigação. 

Nesta minha análise, levei em consideração que “aprender não significa a mesma coisa 

para todos” (Charlot, 1996, p.58). Conforme Charlot, para alguns alunos, aprender significa 

apropriar-se de saberes; para outros, significa adquirir ‘obrigações profissionais de escolar’, 

sem necessitar, para isso, estabelecer um vínculo com o saber. 

Poucos alunos relatam a aprendizagem de conteúdos matemáticos específicos. Quando 

relatam a aprendizagem de algum conteúdo matemático escolar, citam também as 
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dificuldades encontradas no entendimento e os recursos utilizados pelos professores no ensino 

dos mesmos. 

Na aula de matemática teve equações, foi muito difícil e teve jogos com varetas tudo ligado a 
equações (Ana, 15 anos) 
Nossa turma era muito bagunceira, e a melhor maneira de fazer a turma ficar quieta era 
castigo. Nosso castigo era: fazer a tabuáda pois para mim naquela época isso era castigo. 
Imagina fazer a tabuáda do 1 ao 10 dez vezes no caderno. Era cansativo, mas hoje agradeço a 
professora Eliana pois graças a esse castigo nunca mais esqueci tabuáda. (Julia, 41 anos) 
(...) eu aprendo bastante contas com frações. (Lucas, 15 anos) 
 

Aprender, para esses alunos, significa apropriar-se de saberes que eles ainda não 

possuem, e cuja existência encontra-se nas repetitivas contas realizadas em seus cadernos, nas 

diversas elaborações da tabuáda para a sua memorização e também, nos jogos didáticos 

realizados em sala para a compreensão de equações. 

Apenas Patrícia descreve o gosto de estudar a matemática escolar. Para ela, o aprender 

parece ter importância por si só e transcende as atividades de sala de aula. Ela relata, 

 
(...) eu tinha muita dificuldade em matemática mas hoje eu posso dizer eu adoro essa matéria, 
em casa eu to sempre fazendo contas e eu peço para o meu namorado se está certo, ele me 
ajuda muito e tem paciência comigo. 
 

Como destaca Charlot (2000), para alguns alunos, os conteúdos escolares tem 

importância por si só, é o aprender pelo gosto de aprender, é o estabelecimento de uma 

relação epistêmica com o saber. 

 

 

4.3. DIMENSÃO SOCIAL DA RELAÇÃO COM O SABER 

 

 

No âmbito da dimensão social da relação com o saber, procurei pensar em conjunto a 

singularidade das histórias escolares dos alunos da EJA participantes desse estudo. Nesse 

sentido, investiguei, nas histórias elaboradas e nas respostas dadas por eles ao conjunto de 

questões propostas, indícios sobre a existência de expectativas de futuro relacionadas à 

aprendizagem escolar e reflexos de suas condições de vida na relação com o saber e aprender 

na escola. 
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Pude perceber, mediante estudo do material empírico, que as condições sócio-

econômicas dos alunos, principalmente dos alunos adultos - marcadas pela baixa renda, pela 

necessidade de trabalhar para se manter e manter a sua familia – influencia fortemente no 

estabelecimento de um estreito vínculo desses alunos com a escola e a profissionalização. 

 
Eu pretendo dar um futuro melhor para meu filho. O que eu não tive eu quero dar para ele. 
(Maria, 24 anos) 
Desejo concluir o ensino médio para prestar concurso público. (Ana, 41 anos) 
Eu quero ser promotora, por isso que hoje estou aqui para ter um bom futuro. (Paloma, 15 
anos) 
 

Nesses relatos, os alunos parecem demonstrar e acreditar na importância de estar ali, 

naquela escola, retomando os estudos com o intuito de garantir um futuro melhor para si e 

para as suas familias. 

Demonstram, ainda, reconhecer a importância do estudo para alcançar as suas metas e 

para se perceber e se constituir enquanto ser humano, como fica exposto no texto elaborado 

por Patrícia 

 
No futuro eu planejo muitas coisas, primeiro quero terminar os estudos quando eu terminar 
pretendo fazer um curso de nutricionista porque eu quero me erguer e mostrar para a minha 
família que eu posso e para o meu marido também. 
 

João, 35 anos, relata sobre a importância de voltar a estudar, enquanto Lorenzo, 15 

anos, reflete sobre as consequências da falta do estudo em sua vida:  

 
Eu voltaria a estudar mais cedo porque faz muita falta o estudo em nossa vida. A gente se 
sente útil de novo. (João) 
(...) eu faltava aula por bobagens e hoje tudo o que eu quero eu não consigo. (Lorenzo) 
 
 

As alunas Lena, 28 anos e Lúcia, 15 anos, explicitam, em seus escritos, a importância 

do estudo para as suas inserções profissionais 

 
Bem que eu queria voltar no tempo mas hoje eu paro e penso o que seria de mim se eu não 
fosse voltar a estudar, porque qualquer trabalho que a gente arruma sempre cai umas contas 
de matemática então eu fico sempre ligada agora. 
Pretendo seguir com os estudos, fazer algum curso para conseguir um trabalho melhor e 
ganhar mais. 
 

 Já a aluna Rosa, 24 anos, parece estar consciente da importância do estudo e da 

relação social com o saber não apenas para a sua inserção no mercado de trabalho, mas 

também para se manter ativa e produtiva nesse meio social: 

 
Meus planos para o futuro depois que concluir o ensino fundamental é de pegar um emprego 
melhor. E mais tarde quando ter um dinheiro por um negócio próprio uma loja de roupas. 
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A partir deste meu estudo, constatei, portanto, que questões relacionadas ao ingresso e 

à permanência no mercado de trabalho, às formas de sobrevivência na sociedade, ao 

desemprego, à exigência de qualificação profissional, entre outras, são determinantes para 

compreender a relação social desses alunos com o aprender na escola. 

 

  



40 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nessa minha investigação, procurei estudar a relação estabelecida entre os alunos da 

EJA de uma escola municipal de Guaíba/RS e os saberes matemáticos escolares mediante a 

realização de uma leitura positiva dos comportamentos dos alunos, das atitudes deles em 

relação a escola, suas relações com os estudos, com os colegas, professores e familiares. Para 

isso, por diversas vezes, durante esse estudo, me apoiei na noção de leitura positiva proposta 

por Charlot: 

(...) uma leitura positiva se pergunta “o que está ocorrendo”, qual a atividade implementada 
pelo aluno, qual o sentido da situação para ele, qual o tipo das relações mantidas com outros, 
etc. A leitura positiva busca compreender como se constrói a situação de um aluno que fracassa 
em um aprendizado e, não, “o que falta” para essa situação ser uma situação de aluno bem-
sucedido. (Charlot, 2000, p.30). 
 

Praticando essa leitura positiva, busquei indícios de resposta ao meu questionamento 

inicial, ou seja: “Qual a natureza da relação com os saberes matemáticos escolares 

estabelecidas por alunos jovens e adultos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa 

Rita de Cássia?” 

Mediante a identificação e a descrição de elementos que configuram a relação com o 

saber dos alunos da EJA da escola citada, caracterizei, segundo Charlot (2000), as três 

dimensões que estruturam essa relação, quais sejam: a identidária, a epistêmica e a social.  

O estudo do material empírico me permitiu inferir que existem fortes marcas de 

elementos relacionados à mobilização escolar, à importância atribuída pelos alunos ao estudo 

da matemática escolar e aos sentidos atribuídos por eles à aprendizagem de conteúdos de 

matemática, que determinam diferenças nas relações de alunos jovens e alunos adultos com 

esses saberes matemáticos escolares, no âmbito da dimensão identidária da relação com o 

saber. 

Dessa forma, para estudar a dimensão identidária da relação com o saber, organizei 

as produções dos alunos levando em consideração as suas idades, construindo dois grupos 

para análise: o dos alunos jovens e o dos alunos adultos. 

De um lado, o estudo das histórias elaboradas pelos alunos jovens acerca da 

matemática escolar, me instigou a compreender a relação deles com a matemática escolar de 

uma certa forma pouco estruturada e frágil no que se refere à atribuição de sentidos a sua 

aprendizagem. Conclui, também, que poucos são os auxílios e incentivos que esses alunos 
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jovens recebem de suas familias quando da realização de atividades ligadas à escola (temas, 

trabalhos, estudos para as provas) e que é de grande importância esse tipo de ajuda no 

desempenho escolar dos alunos jovens. 

De outro lado, o estudo das histórias elaboradas pelos alunos adultos acerca da 

matemática escolar me permitiu verificar que a relação deles com o saber matemático escolar 

caracateriza-se por ser mais estruturada quanto àquela apresentada pelos alunos jovens, 

parecendo-me claro o estabelecimento de uma estreita e efetiva ligação existente entre o 

aprender na escola e os sentidos dessa aprendizagem em suas vidas profissionais e pessoais.  

Constatei, também, que a busca por sentidos aos conteúdos escolares parece ocorrer 

com mais frequência quando os alunos estão mobilizados a aprender, quando a aprendizagem 

responde a um desejo seu: seja a busca pela garantia de um futuro melhor aos filhos, o desejo 

de adquirir um carro, a necessidade de mostrar para os familiares de que se é capaz, dentre 

outros desejos. Isso foi percebido, com grande frequência, nos relatos de alunos adultos. 

No âmbito da dimensão epistêmica da relação com o saber, verifiquei que poucos 

alunos relatam aprendizagens de conteúdos matemáticos específicos e, quando isso acontece, 

relatam principalmente as dificuldades encontradas no entendimento dos mesmos. Somente 

uma aluna descreveu sobre o gosto que possui em estudar a matemática escolar, sobre o 

aprender por aprender. 

E por fim, no âmbito da dimensão social da relação com o saber, verifiquei que a 

condição de vida dos alunos - marcadas pela baixa renda, pela necessidade de trabalhar para 

se manter e manter a sua familia – influencia fortemente no estabelecimento de um estreito 

vínculo desses alunos com a escola e a profissionalização. Nesse sentido, questões 

relacionadas ao ingresso e a permanência no mercado de trabalho, às formas de sobrevivência 

na sociedade, o desemprego, a exigência de qualificação profissional, entre outras, descrevem 

a relação social dos alunos participantes desse estudo com o aprender na escola. 

Esses resultados permitiram-me, portanto, estudar sobre a natureza da relação desses 

alunos da EJA com os saberes matemáticos escolares e entender melhor seus comportamentos 

e atitudes em sala de aula dessa disciplina. Foi possível inferir respostas ao meu 

questionamento inicial sobre a natureza da relação com os saberes matemáticos escolares 

estabelecidas por alunos jovens e adultos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa 

Rita de Cássia. 

Concluo ter encontrado fortes indícios que me levaram a compreender que, nessa 

escola, a natureza da relação desses alunos com tais saberes se constrói em sua dimensão 
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identidária. Ainda, que as marcas dessa dimensão identidária com o saber estabelecem 

diferenças nas relações de alunos jovens e alunos adultos com os saberes matemáticos 

escolares: os alunos jovens parecem configurar uma frágil relação com esses saberes enquanto 

a relação dos alunos adultos com esses saberes se apresenta mais estruturada. 

Charlot afirma que, para alguns alunos a  

 
“apropriação do saber é frágil” pois esse saber pouco apoio recebe do tipo de relação com o 
mundo (descontextualizado, sem argumentação...) que lhe dá um sentido específico; e adquire 
sentido em outro sistema de sentido. (Charlot, 2000, p.64) 
 

Essa parece ser a principal caracteristica que marca a relação dos alunos jovens desse 

estudo com os saberes matemáticos. Para o autor, quando a apropriação dos saberes pelos 

alunos se caracteriza de maneira frágil, os saberes causam pouco ou nenhum efeito na 

formação dos alunos. O comportamento ‘agressivo’ e a pouca motivação apresentada pelos 

alunos jovens, principalmente, em sala de aula, podem ser consequências das experiências de 

fracasso escolar na disciplina de matemática que eles trazem consigo, interiorizado. 

Os resultados obtidos nesse estudo me levam a compreender, portanto, sobre o 

estabelecimento de uma relação desses alunos jovens com a escola, e não com os saberes 

propriamente ditos. Eles almejam muitas coisas, têm planos para os seus futuros e acreditam 

que estar na escola basta para que esses seus sonhos se tornem realidade. E essa relação com a 

escola pode ser justificada pelo fato de que eles não atribuem sentidos aos conhecimentos 

apreendidos ali, ao contrário do que pareceu acontecer com os alunos adultos da EJA. 

Diante dessa realidade, acredito na importância do nosso trabalho como  professores, 

no auxilio desses alunos jovens da EJA - e também de muitos outros alunos do ensino regular 

que estabalecem a mesma relação com a escola - para que possam vir a transformar essa 

relação com a escola em uma relação com os saberes que aprendem nela. 

E para que essa transformação aconteça, percebo a importância e a necessidade de 

compreendermos melhor - além das relações estabelecidas pelos alunos com a escola e os 

saberes - as relações estabelecidas por eles consigo mesmo, com as pessoas e com o mundo 

onde vivem. Conforme Charlot (2000), isso será possível se formos capazes de realizar, 

constantemente, uma leitura positiva das histórias escolares e de vida dos alunos, não 

atribuindo rótulos de ‘fracassados’ àqueles que estão vivendo, em determinados períodos de 

suas vidas, situações de fracasso escolar. 
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ANEXO 1 – Conjunto de questões 

 

Um pouco de ti 

 

1) Sexo: (   ) Femenino     (   ) Masculino 

2) Idade: _______________________________ 

3) Série que parou de estudar antes de entrar na EJA: 

_______________________ 

4) Escreva sobre as reprovações que já tiveste na escola, caso tenhas 

tido. Em quais disciplinas? Quantas vezes? Em quais séries? E em 

Matemática? Como te sentiste? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5) Escreva sobre o seu trabalho. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6) Escreva sobre teus planos futuros, depois que concluíres o Ensino 

Fundamental. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 – Elaborando uma história 

 

CONTANDO UMA HISTÓRIA  

Peço-te que escrevas uma história contando algo que tenha te 

acontecido  na escola envolvendo a matemática. Nessa história, você é o 

personagem principal! 

 

Eu irei te ajudar nessa tarefa, dando dicas de alguns elementos que você 

precisa  para que a história fique boa . 

 

1) Escreva quem serão os personagens da história, além de ti e suas 

características. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

2) Escreva as caracteristicas do local onde a história aconteceu. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Agora que você já tem algumas dicas, mãos à obra:  

Nas linhas abaixo, conte a história que te aconteceu envolvendo a escola e 

matemática.     Bom trabalho!! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Se fosse possível ‘voltar no tempo’ e fazer uma nova história, o que você 

mudaria nessa história que você vai me contar ? Porquê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO 3 – Tabela de análise dos dados empíricos: Reprovações em Matemática  

 

FAIXA 
ETÁRIA 

REPROVAÇÕES EM MATEMÁTICA  
Nenhuma 

vez 1 vez 2 vezes 3 vezes 4 vezes Muitas Não 
respondeu 

15 – 18 
ANOS 4 3 8 6 2 1 3 

19 – 28 
ANOS 2 3 1 0 0 0 1 

30 ANOS 
OU MAIS 7 2 0 1 0 0 0 
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ANEXO 4 – Tabela de análise dos dados empíricos: Sexo X Série que parou de estudar 

SEXO IDADE SÉRIE QUE PAROU DE ESTUDAR 

MASCULINO 

15 7 série 
15 5 série 
15 Dia/noite 
15 7 série 
15 Dia/noite 
16 Parei um ano 
16 Dia/noite 
16 5 série 
17 8 série 
17 6 série 
18 7 série 
18 5 série 
18 5 série 
18 7 série 
18 3 série 
22 5 série 
24 6 série 
26 8 série 
30 8 série 
32 6 série 
35 6 série 
38 5 série 

 

SEXO IDADE SÉRIE QUE PAROU DE ESTUDAR 

FEMENINO 

15  Dia/noite 
15 Dia/noite 
15 5 série 
15 Dia/noite 
15 Dia/noite 
15 5 série 
16 Dia/noite 
16 6 série 
16 5 série 
17 8 série 
17 8 série 
18 7 série 
19 Dia/noite 
24 8 série 
24 6 série 
28 4 série 
34 6 série 
35 6 série 
38 7 série 
41 8 série 
41 5 série 
47 8 série 
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ANEXO 5 – Tabela de análise dos dados empíricos: Trabalho  

 

SEXO TRABALHO  

FEMENINO 

Não trabalha 
 13 

Serviços gerais 1 
Secretária/Vendedora 

 4 

Podóloga 1 
Babá 2 

Trabalho voluntáriado 1 

MASCULINO 

Não trabalha 12 
Serviços gerais/Operador de máquina 3 

Padeiro 1 
Vendedor 3 

Mecânico/Montador 2 
Não respondeu 1 

 

FAIXA ETÁRIA  TRABALHO  

15 – 18 ANOS 

Não trabalha 
 14 

Serviços gerais/Operador de máquina 2 
Secretária/Vendedora 

 2 

Ajudante padeiro 1 
Babá 1 

Não respondeu 1 
Ajudo em casa 5 

19 – 28 ANOS 

Dona de casa 2 
Atendente 1 

Babá 1 
Não trabalha 1 

Mecânico/Montador 2 

30 ANOS OU MAIS 

Serviços gerais 2 
Dona de casa 1 

Auxiliar de cozinha 1 
Podóloga 1 

Trabalho voluntáriado 1 
Promotor de vendas 3 
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ANEXO 6 – Tabela de análise dos dados empíricos: Planos Futuros  

SEXO PLANOS FUTUROS 

FEMENINO 

Trabalhar de secretária e eu tenho planos de ter minha própria 
casa. 
Quando terminar meus estudos quero ser pediátra pois adoro 
crianças. 
Eu pretendo dar um futuro melhor para meu filho. O que eu não 
tive eu quero dar para ele. 
Pretendo concluir o ensino fundamental e o ensino médio, fazer 
faculdade de educação física e trabalhar. 
Desejo concluir o ensino médio para prestar concurso público. 
Quero concluir o ensino médio e arrumar um emprego de carteira 
assinada. 
Procurar um serviço melhor de carteira assinada. 
Fazer técnico e depois faculdade, não sei em que área ainda. 
Terminar o colégio e ser empresário. 
Terminar o médio e trabalhar num serviço que eu goste. 
No futuro eu planejo muitas coisas, primeiro quero terminar os 
estudos quando eu terminar pretendo fazer um curso de 
nutricionista porque eu quero me erguer e mostrar para a minha 
família que eu posso e para o meu marido também. 
Vou tentar fazer faculdade, ser advogada ou ter minha própria 
empresa. 
Meus planos para o futuro depois que concluir o ensino 
fundamental é de pegar um emprego melhor. E mais tarde 
quando ter um dinheiro por um negócio próprio uma loja de 
roupas. 
Ser advogada. 
Pretendo seguir com os estudos, fazer algum curso para 
conseguir um trabalho melhor e ganhar mais para ajudar meus 
filhos. 
Depois espero fazer um técnico na minha área ou em 
enfermagem. Se Deus quiser vou conseguir. 
Eu quero tá casada e tremina de cria meu filho e consegui um 
trabalho bom. 
Meus planos é continuar estudando e futuramente ser uma 
pscicóloga se Deus quiser. 
Eu quero ser veterinária mais como eu sei que eu não vou ser 
veterinária. Vou terminar o EJA e procurar um serviço normal. 
Depois de eu ganhar meu bebê eu vou volta a estudar denovo e 
vou trabalhar. 
Eu quero ser promotora, por isso que hoje estou aqui para ter um 
bom futuro. 

 

SEXO PLANOS FUTUROS 

 
MASCULINO 

Eu ainda não decidi se vou fazer o curso técnico no senai ou se 
eu vou tentar outra coisa. 
Eu não sei mas alguma coisa eu vou fazer quero ser presidente 
do inter. 
Depois de terminar o fundamental e terminar o médio e assim 
poder fazer um pré vestibular e cursar as tão esperadas aulas de 
Biologia. 
Terminar o ensino médio e fazer um curso técnico. 
Eu pretendo ser um jogador e ter um carro, 
Nenhum. 
Fazer faculdade de veterinária. 
No futuro eu quero sair da lavagem e ir para a oficina esse é o 
meu plano para o futuro. 
Eu pretendo casar e construir uma família. 
Ainda não sei. 
Terminar de estudar para mais além eu ir morar na holanda e 
trabalhar lá. 
Carros, motos, casa e uma familia. 
Meus objetivos neste ano é terminar o ensino fundamental e 
comprar um carro para eu poder ter uma estabilidade melhor para 
o meu profissional e pessoal também. 
Depois que eu acabar quero estudar advocacia. 
Abrir um próprio negócio técnico em informática. 
Meus planos para o futuro é poder conseguir um emprego em 
que possa ganhar um pouco mais do que ganho. 
Terminar o ensino médio para depois, fazer faculdade de 
engenharia. 
Eu quero carro. 
Eu pretendo ser mecânico. E fazer um curso no senai. 
Fazer um técnico em eletrônica. 
Quero fazer faculdade de estilismo e também fazer teatro. 
Vou estudar advocacia. 

 


