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11 
Do outro laDo − Rio ClaRo − 

AvAnços e PossibilidAdes

De episódio em episódio [...] asas da memória, 
numa viagem sentimental e retrospectiva, às ve-
zes adotando quase a estrutura fragmentada e a 
fotomontagem, mas, de qualquer forma manten-
do sempre a rapidez que o último minuto exige.  
Verdade que parei muita vez, [...] pra começar 
de nôvo; parei de nôvo pra de nôvo começar, 
rumo ao fim [...]. 

Ricardo, 1970, p.270

Cenário – formação: caminhos e descobertas

Mais uma noite quente em Rio Claro, dessa vez 28 de novembro 
de 2012. Cecília iniciou uma conversa online com Marília.

−	Olá,	Marília, como vai?
−	Eu	vou	bem,	e	você,	terminou	a	tese?
−	Ainda	não.	Continuo	escrevendo	e	reescrevendo.	Hoje	senti	

falta de falar com alguém sobre Educação Matemática, aí me lem-
brei de você. 
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−	Então	vamos	conversar,	mas,	na	verdade,	apesar	de	ser	pro-
fessora de matemática, não entendo muito bem o que é a Educação 
Matemática	−	comentou	Marília.

Cecília teve dúvida se contaria que também conheceu essa área 
há pouco tempo, no doutorado, mas depois resolveu dizer:

−	Vou	tentar	explicar,	falando	da	minha	pesquisa:	Na	tentativa	
de perceber a presença de indícios históricos que caracterizassem a 
Educação Matemática no Ceeja Padre Moretti, foi tomada como 
referência a importância de o professor de Matemática, ao definir 
suas práticas pedagógicas, preocupar-se com a metodologia, re-
cursos e estratégias que tornem possíveis a investigação, a comuni-
cação e o debate em sala de aula, envolvendo os conteúdos. Dessa 
forma, agiria conforme a Educação Matemática Crítica, na qual se 
destacam alguns interesses: (1) preparar os alunos para o exercício 
consciente da cidadania; (2) estabelecer a matemática como um 
instrumento para analisar características críticas de relevância so-
cial; (3) considerar os interesses dos alunos; (4) considerar conflitos 
culturais e sociais nos quais a escolaridade se dá; (5) refletir sobre 
a matemática e seus usos; (6) estimular a comunicação em sala de 
aula, uma vez que as inter-relações oferecem uma base para a vida 
democrática (Skovsmose, 2001, prelo). Assim sendo, a cidadania 
pode ser traduzida no acolhimento aos jovens e adultos e também 
nas oportunidades dadas a eles, tanto no sentido de se manifestarem 
das mais diferentes formas, quanto de estimular, valorizar e ofere-
cer	subsídios	para	enriquecer	seus	conhecimentos	−	adquiridos	ao	
longo de experiências vividas e sistematizados no ambiente escolar.

−	Bem	completa	essa	definição!	Vou	refletir	sobre	isso	–	comen-
tou Marília.

Cecília respondeu:
−	Que	bom	ter	conseguido	instigar	sua	curiosidade!	
−	E	o	estilo	de	texto	que	escolheu,	deu	certo?	–	indagou	Marília.
−	Apesar	de	a	escrita	já	estar	bem	adiantada,	sempre	encontro	

alguma parte que precisa ser melhorada. Mas estou bem contente 
pela forma como o texto está se constituindo, sinto que já tem von-
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tade própria, e, portanto, exige que eu vá escrevendo assuntos que 
não pensava em abordar. 

Talvez essa necessidade de escrever diversos assuntos também 
esteja acontecendo por se tratar de um estudo historiográfico, e, 
sendo que “o propósito visado pela investigação historiográfica é 
o de descrever como e com base em que estratégias e recursos retó-
ricos, argumentativos, imagéticos, cênicos, literários ou ficcionais 
esses enxertos produzem seus efeitos performáticos [...]” (Miguel, 
2013, no prelo, p.18), compreendo o porquê das escolhas de Cecília. 

E mais, ela fez opção pelos jogos de linguagem ao escrever diá-
logos, e 

[...] as encenações da linguagem [...], como todas as outras, passam 
a ser vistas como modos diferenciados de encenar corporalmente a 
linguagem e, ainda que possam ser distinguidos, não podem mais 
ser desconectados das próprias narrativas que eles encenam. Como 
não pode haver significação fora do jogo de linguagem, não faz mais 
sentido desconectar a “realidade” de um evento da “realidade” de 
suas encenações pela linguagem, o que não significa negar a ocor-
rência efetiva do evento, mas destacar que também essa ocorrência 
efetiva, para ser significativa, não pode ser independente de sua 
encenação através de um jogo de linguagem (Miguel, 2013, no 
prelo, p.10). 

−	Tento	entender,	mas	o	importante	é	que	está	bem	motivada	−	
disse Marília.

−	Estou	muito	motivada	e	achando	isso	ótimo,	assim	não	fica	
enfadonho	escrever	−	declarou	Cecília.

Lembrando-se de uma experiência de trabalho docente que teve 
no Colégio Dom Bosco,1 Cecília estava pensando em escrever sobre 
o assunto, então disse a Marília:

 1 Colégio Dom Bosco: Escola de Ensino Fundamental e Médio da rede Sale-
siana.
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−	Agora	mesmo	estava	me	lembrando	de	quando	trabalhei	no	
Colégio Dom Bosco, pois meu grande medo era não conseguir en-
sinar matemática para uma turma de 4ª série, principalmente as tais 
expressões numéricas que me “assombravam” desde a infância.

Marília perguntou:
−	O	que	você	fez	então?
−	O	jeito	foi	estudar	matemática,	e	confesso	que	foi	bem	pra-

zeroso perceber que não era tão difícil quanto pensava. Mas ainda 
insegura, realizei as aulas, daí veio a grande surpresa, as crian-
ças respondiam em coro. Mas, ainda desconfiada de que algum 
deles pudesse não estar entendendo, realizei algumas atividades 
avaliativas. 

−	E	o	resultado?	−	quis	saber	Marília.
−	Ufa!	Eles	se	saíram	bem,	nem	acreditava.	Foi	muito	bom	vê-

-los aprendendo e livrar-me daquela angústia...
Recentemente, no final do mês de abril, Cecília teve um artigo 

aprovado para apresentação no XI Encontro Nacional de Educação 
Matemática (Enem), que será realizado de 18 a 21 de julho de 2013, 
em Curitiba. A pesquisa era parte do projeto de tese, um recorte 
quanto às dificuldades e potencialidades presentes na prática peda-
gógica de matemática, mas, nesse caso, desenvolvida para jovens e 
adultos. 

Cecília, ao buscar identificar as principais dificuldades presen-
tes na prática pedagógica de matemática na Educação de Jovens e 
Adultos, percebeu a falta de valorização do trabalho docente, os 
poucos conhecimentos de matemática básica e a diversidade cultu-
ral e de níveis de conhecimentos. Quanto às potencialidades iden-
tificadas, está o fazer pedagógico organizado em grupos, a busca de 
materiais diferenciados, o atendimento individualizado aos alunos 
e a formação em serviço, lembrando que dificuldades podem se 
tornar potencialidades.

−	Marília,	ainda	está	aí?	−	perguntou	Cecília.
−	Sim,	mas	vou	precisar	sair,	porque	meu	filho	está	precisando	

de mim. Podemos conversar outra vez?
−	Claro!	Gosto	muito	de	nossas	conversas	–	declarou	Cecília.
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−	Vou	esperar	você	me	chamar,	assim	não	corro	o	risco	de	atra-
palhar sua escrita – comentou Marília.

−	Pode	chamar,	se	estiver	muito	ocupada,	 te	aviso	−	disse	
Cecília.

−	Vamos	fazer	assim,	mas	se	precisar	conversar	me	chama.
Elas se despediram e Cecília ficou pensando nos quatro pontos 

que definem a Educação Matemática e suas respectivas presenças 
no Ceeja Padre Moretti.

A contextualização do ensino aparece na EJA, na medida em 
que se orientam práticas pedagógicas a partir da realidade local, 
incluindo as aulas de matemática para jovens e adultos. Em relação 
à formação docente também evidencia-se a contextualização, uma 
vez que são defendidas possibilidades formativas que se organizem 
a partir da resolução de problemas surgidos na prática pedagógica.

A característica da Educação Matemática que se refere ao res-
peito à diversidade precisa se fazer presente em qualquer iniciativa 
educacional, seja no ensino de matemática ou na formação de pro-
fessores. Na pesquisa, a quantidade de informações levantadas não 
permite afirmar tal presença, embora já seja clara a percepção dessa 
necessidade, inclusive pela realidade multicultural de Rondônia.

O desenvolvimento de habilidades é condição primordial a qual-
quer iniciativa de ensino ou aprendizagem, portanto na formação 
docente ou na EJA acontece de alguma forma, mas sempre pode 
ser potencializada, dependendo de fatores como motivação para o 
ensino e aprendizagem, ou situações de ensino favoráveis.

Quanto ao reconhecimento das finalidades científicas, sociais, po-
líticas e histórico-culturais presentes na Educação Matemática, con-
siderando as propostas de formação docente e de EJA realizadas em 
Rondônia, é possível afirmar que esta característica faz parte das 
orientações pedagógicas para o trabalho com a matemática na EJA, 
assim como está presente nas orientações para formação docente. 
Também nos relatos dos professores nota-se esse reconhecimento. 
E por falar em reconhecimento, não podemos negar a importância 
do Ceeja Padre Moretti para muitos jovens e adultos de Rondônia. 

Ainda restam tantas histórias para contar...
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Cenário – escola: percepções elaboradas

No final da tarde de uma sexta-feira, todos se reuniram na sala 
dos professores do Ceeja Padre Moretti, para a última reunião pro-
gramada. Cecília iniciou agradecendo a todos pela colaboração com 
a pesquisa que estava realizando, avisando que receberiam, por 
e-mail, as transcrições para que emitissem parecer, e claro, se com-
prometendo a retornar para apresentar o resultado do estudo. Por 
se tratar do último encontro com o grupo de colaboradores, Cecília 
pediu que ficassem à vontade para falar sobre a Educação Matemá-
tica e a atuação do Ceeja.

−	A	matemática	sempre	foi	estudada	em	sala	[Telensino],	tinha	
um ambiente confortável e professores muito bacanas. Assim, foi 
um período bacana da minha vida, aprendi bastante, tanto de con-
teúdo escolar como de vida mesmo, foi uma experiência muito boa 
−	contou	Júlio	César.

A história da Educação a Distância (EaD) no Brasil teve seu iní-
cio em 1904, quando “escolas internacionais ofereciam o ensino por 
correspondência nas áreas técnicas, sem exigência de escolarização 
anterior” (Machado, 2004). Desde 1920 acontecem experiências 
via rádio, e “em 1923, a Fundação da Rádio Sociedade do Rio de 
Janeiro – com o objetivo de possibilitar a educação popular, trans-
mitia programas de literatura, radiotelegrafia, telefonia e línguas, 
entre outros [...]” (Machado, 2004). Outros dois marcos históricos 
foram “a criação do Instituto Rádio Monitor em 1939 e do Instituto 
Universal Brasileiro, fundado em 1941”. Na década de 1970 foram 
criados projetos e programas educativos financiados pelo governo, 
quando “[...] é iniciado em cadeia nacional a série de cursos do Pro-
jeto Minerva, [...] e o Curso Supletivo ‘João da Silva’, sob o formato 
de telenovela” (Machado, 2004, p.5). Lembro também de outra 
proposta: “‘A Conquista’, um telecurso produzido e veiculado na 
segunda metade da década de 1970, com 128 capítulos e material 
de acompanhamento distribuído em seis volumes”. Oferecia aos 
jovens e adultos o “ensino das séries finais do 1º grau – 5ª a 8ª série”, 
sendo veiculado pela Televisão Educativa do Governo Federal do 
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Brasil (TVE Brasil) “a todas as unidades federativas do Brasil” 

(Maciel, 2013, p.3). 
O Telecurso 2º grau foi criado em 1978 e o Telecurso 1º grau 

em 1981, em uma parceria da Fundação Padre Anchieta com a 
Fundação Roberto Marinho, que fazendo uma nova parceria com 
a Federação das Indústrias do Estado de São, em 1995, lançaram o 
Telecurso 2000, que permaneceu no ar pela Rede Globo até 2007, 
quando foi realizada uma pausa na apresentação para reformulação, 
até quando foi criado o novo Telecurso em 2009, incluindo filoso-
fia, teatro e sociologia.

Na década de 1990, no Ceeja Padre Moretti, foi utilizado o ma-
terial impresso e os vídeos do Telecurso 2000 no Projeto Telensino. 
Vejo que, a exemplo do que ocorreu em 1995 quando surgiu o Te-
lecurso 2000, no Projeto Telensino em Rondônia, as tecnologias da 
comunicação, além de serem veículos de informações, possibilitam 
novas formas de organização da experiência humana sobre o meio 
e sobre si mesmo, e sendo assim, podemos, a partir dos recursos 
tecnológicos e da ação pedagógica, encontrar meios para o desen-
volvimento da aprendizagem. Percebo que a Educação Matemática 
associada às tecnologias precisa investir na formação de pessoas ca-
pazes de interferir para as mudanças sociais que venham a superar 
os desafios que se fazem presentes no cotidiano.

O Jair compartilhou uma importante experiência para ele:
−	Eu	me	lembro	do	curso	de	Matemática	Básica,	que	fizemos	

três vezes, nós tínhamos o material, as apostilas que a gente cedia 
para os alunos e funcionava da seguinte maneira: Eram quatro 
horas de aulas a tarde e quatro horas de aulas à noite, fazíamos um 
revezamento, um professor ficava no quadro durante duas horas 
trabalhando, ensinando, e no momento do exercício, outros pro-
fessores ficavam circulando dentro da sala para ajudar a esclarecer 
as dúvidas. Depois fazíamos um revezamento e tínhamos sucesso, 
porque os alunos recordavam aquilo que tinham esquecido, porque 
aquela matemática básica, aquilo que fazia falta, ele já adquiria no-
vamente, conseguia relembrar, portanto, conseguiria ter um bom 
desenvolvimento durante o ano.
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Cecília perguntou:
−	E	para	você	Elizabete,	como	foi	o	trabalho	com	Educação	

Matemática no Ceeja.
−	No	Telensino	tinha	aula	de	matemática	todos	os	dias,	então	o	

contato com o aluno era de duas horas por dia, durante seis meses, 
e isso achei muito bom, porque se criava um vínculo grande com o 
aluno, e era possível observar bem melhor as dificuldades dele. O 
tempo destinado às aulas de matemática era muito bom, principal-
mente porque, de acordo com as dificuldades dos alunos, era possível 
levar outros recursos, além dos vídeos e do livro, porque o material 
do Telecurso sozinho é difícil de acompanhar, a não ser que a pessoa 
tenha muita maturidade e base. Já o Seriado Semestral era muito rápi-
do, impossível trabalhar todos os conteúdos, mesmo que a matemá-
tica fosse favorecida em termos de quantidade de aulas, eram quatro 
aulas de matemática por semana. Hoje, vejo que no modular nós aca-
bamos contribuindo muito com a aprendizagem do aluno, porque no 
atendimento individual é possível acompanhar o ritmo do aluno.

O Curso de Suplência de Ensino Fundamental Seriado Semes-
tral se desenvolve um quatro séries de duração semestral, totalizan-
do dois anos. Já o mesmo curso para o Ensino Médio é realizado 
em três séries, portanto com duração mínima de um ano e meio. 
Quanto ao currículo definido para o Curso Seriado Semestral, o 
mesmo segue a estrutura curricular composta pelos componentes 
da Base Nacional Comum, complementada por História e Geogra-
fia de Rondônia. Ao verificar os conteúdos de Matemática defini-
dos para o Seriado Semestral é perceptível que eram equivalentes 
aos do Ensino Fundamental Regular, e que a diferença se pautava 
na abordagem metodológica, principalmente em virtude do tempo 
reduzido para o estudo dos conteúdos. No Curso Modular os con-
teúdos de matemática são estudados na sequência dos módulos, o 
que permite aos alunos irem resolvendo suas dificuldades a partir 
do contato com cada uma delas, no atendimento individualizado 
com o professor, durante os plantões de dúvidas. Já no Telensino 
os conteúdos eram apresentados por vídeos, materiais didáticos e 
durante as interações em sala de aula. O fato é que independente-
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mente do formato do curso, o rol de conteúdos de matemática se 
assemelha ao do currículo do ensino regular.

Cecília comentou:
−	Vejo	que	uma	escola,	ao	oferecer	possibilidades	diversificadas	

de EJA: Semestral, Modular e Telensino acaba por assegurar “aos 
jovens e adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade re-
gular, oportunidades educacionais apropriadas, considerando as 
características do alunado, seus interesses, condição de vida e de 
trabalho”, preceitos do artigo 37 da LDB 9394/96, apesar de todas 
essas possibilidades se basearem em um currículo que foi feito, de 
princípio para o ensino regular.

Paulo deu sua opinião sobre a aprendizagem dos alunos, consi-
derando os cursos Modular e o Seriado:

−	Olha,	depende	do	aluno,	isso	é	uma	coisa	pessoal,	mas	em	
termos gerais, eu acho que no modular ele aprende mais, porque 
é preciso que ele participe mais. No seriado tem aquele negócio de 
um trabalho, e tem gente que se esconde; a turma faz um trabalho e 
por último, alguém aparece para colocar o nome, essas coisas assim. 
No modular não, a pessoa tem que se empenhar, é ele e ele, quer 
dizer, só conta com o auxílio do professor. 

−	Jair	conta	sua	experiência	−	pediu	Cecília.
−	Cada	um	tem	as	suas	peculiaridades,	por	exemplo,	no	modu-

lar, há alguns anos, a média era oito, hoje não, hoje caiu para seis, 
então naquele tempo que a média era oito, o aluno tinha que apren-
der praticamente o módulo todo, tinha que ficar muito bom naquilo 
que ele estava estudando, não somente para matemática, mas para 
todas as disciplinas, então o índice de aprendizado daqueles alunos 
era elevado. Era comum o aluno terminar o Ensino Médio no mo-
dular, fazer o vestibular da Unir e entrar. Hoje não tem mais ves-
tibular, hoje o acesso é através do Enem e como a média caiu aqui, 
acredito que esse sucesso que nós tínhamos no passado, não vamos 
continuar tendo no presente. Mas no modular o índice de aprendi-
zagem era bem mais elevado do que no Seriado, porque no Seriado 
se o aluno faltava na aula por alguma eventualidade, então ficavam 
lacunas. O modular não permitia a existência de lacunas.
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E continuou contando sobre suas experiências mais relevantes:
−	Trabalhei	com	todas	as	modalidades,	e	gostei	de	todas,	com	

suas particularidades, tinha as suas essencialidades e consegui me 
adaptar bem a todas essas diferenças. A minha experiência mais 
marcante foi com uma turma de Telensino, com quatro alunos es-
peciais. Era uma turma pequena, com quinze alunos, mas quando 
se tem quatro alunos especiais, e você não recebeu nenhum tipo de 
preparação para desenvolver atividades para os “normais” e para os 
especiais, você tem que trabalhar muito intensamente, e descobrir 
de maneira rápida como é que se faz para trabalhar nessa turma que 
acaba sendo uma turma quase multisseriada, porque alguns têm 
um desenvolvimento rápido, pegam o conteúdo com facilidade, ou-
tros já são mais lentos. É quando se sente desamparado de trabalhar 
numa situação como essa.

Considero que para a realização de práticas pedagógicas que 
privilegiem	a	aprendizagem	de	todos	os	alunos	−	nas	aulas	de	mate-
mática	para	jovens	e	adultos	−,	os	professores	precisam	conhecer	e	
estar sempre atentos às situações ocorridas no decorrer do exercício 
de sua função docente, para através da compreensão das mesmas, 
organizar situações didáticas que contribuam efetivamente para a 
aprendizagem e desenvolvimento dos jovens e adultos. Noto que o 
Professor Jair tem sido muito atento a isso.

Ilson, lembrando-se de quando trabalhou no Ceeja, disse:
−	A	clientela	do	Padre	Moretti,	quando	chega,	é	muito	diversi-

ficada. É muito diferente do ensino regular, que tem uma sequên-
cia. Aqui é gente completamente diferente, porque tem gente que 
trabalha numa padaria e outro que é mecânico. Quer dizer, existem 
as diferenças de profissão e outras diferenças, inclusive muitas pes-
soas que saíam reprovadas da escola privada e vinham para cá a 
fim de recuperar esse período. Devido a essa grande diversidade, a 
gente tinha que saber onde queria chegar, procurar seguir o progra-
ma e tentar ajudar cada um, especificamente, para eles não desisti-
rem, não se desestimularem. Era muito diversificado, tinha alunos 
que chegavam aqui sem saber nem a tabuada, e outros, na mesma 
série, sabiam o suficiente para acompanhar. Então a maior difi-
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culdade que nós tínhamos, principalmente no Seriado, era quando 
a gente precisava passar de um conteúdo para outro, e a maioria 
achava que não estava apta ainda para o novo conteúdo; quer dizer, 
a gente tinha que avançar com o programa [conteúdos], mas eles 
nunca achavam que estavam aptos, queriam se aprofundar só na-
quele conteúdo, porque eles iam aprendendo e iam se motivando, 
mas quando passava para outro, o grau de dificuldade aumentava, 
então eles queriam permanecer no conteúdo anterior. 

Ilson também contou sobre uma experiência marcante:
−	O	Telensino	foi	uma	experiência	muito	boa	que	eu	tive,	inclu-

sive eu elogiei até o governo federal, mesmo diante de todas as crí-
ticas, porque o programa tinha a parte teórica e ao mesmo tempo a 
prática, aquilo permitiu aos alunos ver a matemática no concreto. Já 
no Seriado era tudo no abstrato, e a gente sabe que tudo no abstrato 
é bem mais difícil. No Telensino era como se o cara tivesse numa 
oficina, outro estava numa fábrica, ou qualquer situação dentro 
do material, que era muito bom, com um grau de dificuldade que 
condizia com o grau deles mesmos, e foi uma experiência muito 
boa que tive. Quando via só na televisão eu não acreditava, mas 
quando fui trabalhar com o Telensino, vi que realmente era muito 
bom. Funcionava na Telesala, na televisão eu não sei se funcionava, 
porque passava às três horas da manhã.

As palavras do professor Ilson me fizeram lembrar 

[de que a] efetivação do direito à educação com qualidade aos jovens 
e adultos é ainda um grande desafio, como nos mostra o panorama 
da educação nacional. Durante a maior parte de sua história a EJA 
esteve relacionada de modo restrito à alfabetização e sob forte influ-
ência de duas concepções dicotômicas, ambas permeadas pela corre-
lação entre educação e mudança social. Uma dessas concepções é a 
educação compensatória [...] (Abreu, Vóvio, 2010, p. 184) 

que vem desde a criação do supletivo em 1971, “orientada para re-
cuperar o “atraso” educativo de pessoas que não puderam estudar 
em idade “própria”, com fortes traços do modelo e formato da edu-
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cação regular” (Abreu; Vóvio, 2010, p.184). Assim se desenhou o 
currículo do Seriado Semestral e do Telensino no Ceeja Padre Mo-
retti, já na década de 1990. “Outra concepção é a educação como 
meio de emancipação e transformação das pessoas e sociedades 
[...]”, baseada nas ações de Paulo Freire e da educação popular, 
desde a década de 1960, considerando que 

definir o papel da educação escolar para pessoas jovens e adultas, 
bem como estabelecer currículos para a educação escolar pública 
com a meta de integrar plenamente grupos estigmatizados e desti-
tuídos de seus direitos educativos, são algumas problemáticas para 
as quais uma perspectiva emancipatória e sensivelmente cultural 
tem tentado responder. (Abreu; Vóvio, 2010, p.185)

 Também é preciso lembrar que “para jovens e adultos, na con-
dição de trabalhadores, as necessidades de aprendizagem funcio-
nam como um fator de motivação” (Abreu; Vóvio, 2010, p.194), 
então um currículo que privilegiasse o desenvolvimento de apren-
dizagens gerais e profissionais, ancorado numa perspectiva trans-
formadora e emancipatória não foi identificado no Ceeja Padre 
Moretti, embora algumas abordagens metodológicas se referissem 
ao cotidiano de vida e trabalho. 

Elisabete foi dizendo:
−	Eu	sempre	tive	que	buscar	mesmo,	já	que	não	era	habilitada	

na disciplina, foi muito mais trabalhoso para mim, mais angustian-
te, porque eu queria ajudar os alunos, mas precisava me ajudar pri-
meiro. Acabei descobrindo que um conteúdo é mais bem abordado 
em um material que em outro, então é necessário pesquisar.

−	No	processo	de	construção	do	conhecimento	pelo	professor,	
a importância de partir de sua prática e dos conhecimentos prévios 
que possui está relacionada a uma concepção de aprendizagem di-
ferente	daquela	de	acúmulo	de	conhecimentos	−	comentou	Cecília.

Os professores precisam ser colocados em um contexto de 
aprendizagem para aprender a fazer fazendo: tendo problemas a re-
solver, argumentando, pesquisando e tomando decisões. Entretan-
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to, os cursos viabilizados por políticas públicas, em geral, não per-
mitem aprender a partir da prática, se constituindo como educador 
a partir da perspectiva de que sempre é necessário aprender. Assim, 

[...] chegamos ao ponto de que talvez devêssemos ter partido. O 
do inacabamento do ser humano. Na verdade, o inacabamento do 
ser ou a inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, 
há inacabamento. Mas só entre mulheres e homens o inacabamento 
se tornou consciente. (Freire, 2009, p.55) 

Cecília, como que lendo meu pensamento, comentou:
−	Em	virtude	do	“inacabamento”	do	ser	humano,	dito	por	Frei-

re, é preciso encontrar meios para viabilizar a formação permanen-
te, considerando o professor como um profissional autônomo que 
desenvolve o seu conhecimento no próprio processo de construção 
e reconstrução de sua prática pedagógica. 

Mediante o comentário de Cecília, Elisabete resolveu comentar 
a atuação do Ceeja Padre Moretti:

−	O	Padre	Moretti	era	uma	escola	dinâmica,	era	o	Centro	de	
Educação de Jovens e Adultos do Estado e, ao longo do tempo, foi 
perdendo um pouco do seu dinamismo, da influência que tinha no 
Estado, porque antes a gente encaminhava as provas para todo o 
interior. Nós tínhamos muita atividade, o SEB, o Seriado Semes-
tral, o Telensino, a Comissão de Exames, que sempre existiu desde 
o início, e atendia aos trabalhadores que chegaram aqui, sendo que 
muita gente tinha deixado os documentos em outros estados e não 
encontravam mais a escola ou não tinham condições de buscar esse 
documento, então, esse exame era muito importante. Às vezes a 
pessoa passava num concurso público, e vinha fazer o Exame de Su-
plência, mas também tinha o Exame de Circulação, feito por disci-
plina	−	para	alunos	que	ficavam	retidos	em	uma	ou	mais	disciplinas	
em outras escolas. Também tinha o Exame de Séries Concluintes, 
para a 8ª série do Ensino Fundamental e o 3º ano do Ensino Médio, 
sendo que esse permanece até hoje, atualmente feito no 9º ano e no 
3º ano. Nós tínhamos dois provões (Exame de Séries Concluintes) 
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por semestre mais o de Circulação, e hoje nós temos um provão por 
semestre. A gente ainda certificava todas as escolas que ofereciam 
Educação de Jovens e Adultos no Estado, mas fazíamos isso, pois 
caso contrário os alunos ficariam sem certificação. Apenas chegava 
o certificado e nós tínhamos que conferir se o preenchimento 
estava correto, era como se fosse uma extensão, mas que você não 
participa, não sabe como aconteceu o trabalho de outra equipe. 
Hoje não se faz mais esse tipo de trabalho, mas o Padre Moretti fez 
por muito tempo.

Nesse momento, Ilson retomou a fala, contando:
−	Também	tinha	uma	sala	de	ensino	especial	aqui,	inclusive,	a	

maioria era de alunos surdos. Na época a escola era muito boa de se 
trabalhar, porque tinha uma estrutura muito boa, não faltava ma-
terial, tudo que você precisasse tinha disponível.Nós fizemos nosso 
papel e muito bem, inclusive com a sala de pré-vestibular, por dois 
ou três anos, e teve um resultado muito bom, vários alunos foram 
aprovados em faculdades particulares ou na Unir, porque os alunos 
que terminavam o Ensino Médio, mas ainda não tinham condições 
de passar no vestibular, contavam com a oportunidade de fazer um 
pré-vestibular gratuito. 

Paulo, fazendo referência ao período em que trabalhou no Ceeja, 
também quis dar sua opinião:

−	Para	mim	foi	muito	agradável	trabalhar,	o	ambiente	era	muito	
bom, e as condições físicas da escola diferentes das outras escolas. 
Uma escola que tinha um padrão como se fosse uma escola particu-
lar. O corpo profissional era formado por muitas pessoas que alme-
jam trabalhar aqui, e muitas das pessoas que pediam para trabalhar 
aqui ou que foram direcionadas para cá eram bastante capacitadas. 
Tudo isso era ponto positivo para a qualidade do ensino no Padre 
Moretti. 

− Terezinha, e você que continua trabalhando aqui, como avalia 
a	atuação	do	Ceeja	Padre	Moretti?	−	perguntou	Cecília.

−	Eu	acredito	na	educação	quando	ela	é	exercida	por	pessoas	
que também acreditam nela, em todos os aspectos, na área admi-
nistrativa, na área pedagógica de atuação. Tem muitas pessoas que 
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estão dentro do próprio sistema, que não acreditam mais, estão por 
estar, é como se não tivesse outra saída e aí se acomodam. Enquanto 
isso, o mundo não se acomoda; as tecnologias estão aí e também não 
adianta falar de falta de tecnologia que não é, porque a gente vê que 
existem escolas abarrotadas de computadores e de outras mídias 
que não são usadas. Ou seja, os profissionais estão estacionados, 
mas, às vezes, por desconhecerem, por não saber manusear, estacio-
nados porque não recebem nenhum tipo de incentivo para buscar 
conhecimento, ou tem muitos que até recebem, mas não estão mo-
tivados. Eu acho que o que falta é motivação para esse trabalho; ou 
seja, achar um sentido, uma motivação. 

Terezinha finalizou seu relato ao comentar:
−	É	um	centro	que	merece	ter	toda	uma	assistência,	uma	orga-

nização de trabalho, ele não pode deixar de existir porque atende a 
muitos, ele é um centro de referência, apesar de estar passando por 
toda essa situação de extinção de alguns cursos [em 2012 apenas 
o Banco de Questões e o Modular em funcionamento], mas é um 
centro de referência de estudos em EJA.

Por relatos como esses, da Terezinha, Elizabete quis socializar 
sua decepção a partir de uma mudança de rumo na atuação da escola:

− Na verdade quem mandou intervir na escola [em 2003] foi a 
própria Seduc, mandou uma pessoa “totalmente experiente”, que 
“entendia tudo” de jovens e adultos e com a promessa de aumentar 
o número de alunos (isso veio escrito no próprio documento da 
Seduc), que a intenção era aumentar o contingente de alunos. O que 
aconteceu	foi	que	a	direção	foi	fechando	as	turmas	−	era	uma	pes-
soa acostumada com gabinete, o que não dá certo, porque se você 
não tem experiência pedagógica, é muito diferente trabalhar com 
pessoas, com alunos. Eu acho que o que aconteceu foi mais assim 
o medo do aluno e a vontade de não trabalhar com o aluno, porque 
aluno dá trabalho, jovens dão trabalho, e, de manhã, as salas eram 
lotadas, com uma média de 40 alunos. Nós recebíamos alunos com 
características bem diversas, jovens da periferia, filhos de juízes, de 
advogados, de políticos, e lotava porque era a única escola pública 
de Porto Velho que oferecia o Ensino Médio para jovens e adultos, 
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pela manhã. Eu não coloco a culpa na direção que errou, pensando 
que sabia tudo, mas no Estado que deixou acontecer o fechamento 
das turmas, até que ficasse apenas uma sala de aula. 

Outras decepções são comentadas por Elizabete:
−	As	pessoas	não	entendiam	porque	chegava	aluno	lá	que	já	

tinha estudado há muito tempo, procurando seus documentos e 
eram orientados a fazer o banco de questões, para evitar a busca em 
arquivos antigos. Então alguns acabavam aceitando, mas quando 
chegava uma pessoa mais consciente de seus direitos ou que levava 
um representante legal, conseguia a documentação. Na verdade, 
a maior dificuldade foi ver a escola se acabar, porque eu sempre 
gostei de trabalhar aqui. Foi uma dificuldade muito grande ver os 
colegas indo embora, um por um, porque as turmas iam fechando 
ou porque a direção resolvia mandar o profissional embora, até 
mesmo por questionar algo. Essa foi uma grande dificuldade, por-
que só de você pensar que um grupo se deixou acabar! Difícil en-
tender como o grupo deixou isso acontecer, mas aconteceu, porque 
essa penúltima direção estava protegida pela própria Secretaria de 
Educação. Então esse foi o momento de dificuldade, ver as pessoas 
indo	embora	sem	um	motivo	justo	−	e	a	escola	se	acabando	mesmo.

Zenaida socializou sua opinião:
−	Eu	acho que enfrentei muitos problemas, alunos com ques-

tão de violência dentro da escola, questão de drogas, essas coisas, 
afinal trabalhava com adolescentes, a maioria com 14 anos, mas 
são entraves que fazem parte do teu crescimento. A partir dali você 
vai buscar o acerto, como trabalhar. Eu acredito que para os jovens 
valeu também, valeu pelo professorado que tinha, pelo corpo téc-
nico da escola, acompanhando os professores, não vigiando, mas 
acompanhando, trabalhando com eles, discutindo cada necessida-
de. Para mim foi um período muito marcante do fazer profissional 
que abracei.

Cecília comentou:
−	Zenaida,	pelos	registros	que	tenho	verificado	no	Ceeja	Padre	

Moretti, percebi que no período em que esteve na direção da escola, 
foi um período em que a escola funcionou mais intensamente, até 
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em termos de atendimento das demandas da comunidade. Tem 
mais alguma coisa que você gostaria de falar, pensando nessa histó-
ria que você viveu aqui?

−	Sempre	foi	muito	trabalho,	a	escola	com	aquelas	pilhas	de	do-
cumentos, porque eram de todas as escolas do Estado, não era só da 
capital, desse Supletivo Seriado, eram todos certificados pelo Padre 
Moretti, eram milhares de documentos, você tinha que trabalhar 
e dar conta daquilo tudo, fora os impasses, a falta de paciência das 
pessoas. Mas eu acho que aquele momento foi marcante no sentido 
de ver um trabalho, o meu trabalho, apesar de todos os impasses 
sofridos, a gente levantou a cabeça e está aqui hoje.

Iniciativas como a da Zenaida me fizeram lembrar que no âm-
bito da EJA, historicamente, as pessoas jovens e adultas têm en-
contrado dificuldades para o acesso e permanência na escola, seja 
pela falta de variadas modalidades de EJA, seja pela dificuldade 
de permanência na instituição escolar, que por muitas vezes está 
em descompasso com os interesses, condições de vida e de tra-
balho desse público. O impacto causado pelo insucesso escolar 
também se configura como um fator desmotivador, ao contrário, a 
permanência e continuidade dos estudos proporciona a ampliação 
de perspectivas pessoais. 

Valesca deu sua opinião sobre o Ceeja no período em que estu-
dou aqui:

−	Tinha	uma	disciplina	dentro	do	ambiente,	assim	ótima.	O	
espaço era agradável, claro, tranquilo, e como funcionava só com o 
supletivo [Curso Modular], não tinha muito essa questão de baru-
lho. No meu caso eu estudava bastante em casa, porque a minha vó 
cobrava muito, e se eu tivesse dúvidas, ia tirar no outro dia, no dia 
que fosse das dúvidas.   

Jaime comentou:
−	Era	bom	aqui,	mas	no	Seriado,	tinha	pessoas	que	não	queriam	

estudar. No Telensino era mais tranquilo, a sala bem equipada, as 
pessoas eram diferentes também, até namorei uma menina, eram 
pessoas mais comprometidas, pessoas mais velhas.
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−	Everaldo,	você	gostaria	de	falar	sobre	o	Ceeja?	−	perguntou	
Cecília:

−	O	que	eu	avaliava	e	o	que	Porto	Velho	avaliava	na	época	é	que	
era o melhor colégio de Porto Velho. Minha irmã era vice-diretora 
do Carmela Dutra e ela falava que o melhor colégio de Porto Velho 
se chamava Padre Moretti. Ah! Eu me orgulhava de estudar aqui, 
mesmo no modular, me orgulhava até de vestir a camisa e eu gosta-
ria de voltar a estudar aqui.

Júlio César, naquele momento, aproveitou para contar:
−	Eu	conheço	uma	vizinha	do	meu	bairro	que	estudou	aqui	e	

hoje faz faculdade, ela tem 65 anos e faz Serviço Social, ela estudou 
o Ensino Médio aqui, e se não me engano, ela já fez mais da metade 
da faculdade. Então o Padre Moretti fez parte da vida de muita 
gente, ainda faz parte da  minha, porque ainda vou terminar meu 
Ensino Médio aqui. 

Interessante como a EJA, nesse caso por intermédio do Ceeja, 
tem contribuído para mudar a vida de tanta gente! 

Valesca voltou a falar:
−	Olha,	da	época	em	que	eu	estudei	para	hoje,	a	realidade	do	

Padre Moretti é bem diferente. Não estou aqui dentro para ver, mas 
eu estudei numa fase muito boa da escola, que a gente tinha noção de 
como funcionava a parte de organização; era um ambiente saudável, 
tranquilo, um ambiente que você tinha prazer de vir. Então foi de 
suma importância na minha vida, porque eu não adiantei tanto, acho 
que foi um ano só que adiantei, mas para mim foram coisas que fica-
ram para trás, que eu pude realmente aprender. Hoje eu tenho muita 
facilidade de ajudar meu filho, porque não ficaram bloqueadas.  

Elizabete retomou a palavra, contando:
−	O	Ceeja	Padre	Moretti	fez	muita	coisa	boa	para	as	pessoas	e	

colocou muita gente que saiu daqui aprovada em concursos públi-
cos, na Unir e em outras faculdades, sendo que na época do pré-
-vestibular nós fomos a 2ª escola pública a aprovar mais alunos no 
vestibular da Unir, o que deixou a escola muito empolgada. Muitos 
alunos que estudaram no curso seriado também passaram no ves-
tibular, inclusive hoje nós encontramos ex-alunos que são profes-
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sores. O Ceeja deu uma grande contribuição à sociedade, desde o 
início e até mesmo agora com o modular, que atende pessoas do 
centro da cidade, da periferia, trabalhadores, empresários ou seus 
funcionários. Assim atendemos alunos que chegam de bicicleta e 
outros em carros luxuosos. 

Elizabete continuou dizendo ainda:
−	Agora	eu	vejo	que	a	escola	só	tem	uma	opção,	voltar	a	cres-

cer, porque ela já chegou ao fundo do poço. Em 2012 o público do 
modular já aumentou muito, e eu sempre gostei muito do Seriado, 
mas agora que trabalho no modular, reconheço seu valor e penso 
que talvez seja o melhor para evitar a destruição do prédio e evitar 
a violência na escola. Hoje eu vejo que é o melhor sistema para 
adolescentes, jovens e adultos, porque não permite a formação de 
“bandos”. E também atende a necessidade do aluno trabalhador, 
que não precisa vir todos os dias, se em algum dia o filho dele esti-
ver doente, ele não vem; não tem vários professores exigindo dele 
ao mesmo tempo, ele tem um professor por vez, porque faz uma 
disciplina	de	cada	vez.	E	ainda	tem	a	opção	de	horários	−	manhã,	
tarde	ou	noite	−,	além	de	ter	professores	habilitados	à	disposição	
nas terças e quintas-feiras para tirar as dúvidas antes de fazer as 
provas, aplicadas nas segundas, quartas e sextas-feiras. Hoje eu 
vejo o modular como uma saída para conservar o espaço físico da 
escola e evitar a violência. Também acho que o modular dá oportu-
nidade para o aluno desenvolver responsabilidade pelo estudo, vejo 
como uma alternativa saudável, porque o aluno aprende a estudar, 
então quando vai fazer um concurso, pega o material e vai estudar. 
Essa experiência do modular é muito boa. 

Paulo socializou uma história interessante:
−	Tem	o	caso	de	uma	pessoa,	que	o	patrão	disse:	“o	diploma	

ou então rua”. Seria dispensado, e a pessoa conseguiu terminar 
todo o segundo grau num período de seis meses. Ela conseguiu no 
modular.

Essa história, assim como outras relatadas, reforça a importân-
cia de:
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•	 Descentralizar o sistema de ensino e conceder autonomia aos centros 
educativos para que formulem projetos pedagógicos pertinentes às 
necessidades educativas das comunidades em que estão inseridos, 
convertendo-se estes no locus privilegiado de desenvolvimento 
curricular;

•	 Flexibilizar	 a	 organização	 curricular	 e	 assegurar	 certificação	
equivalente para percursos formativos diversos, facultando aos 
indivíduos	 que	 autodeterminem	 suas	 biografias	 educativas,	
optando pela trajetória mais adequada às suas necessidades e 
características;

•	 Prover múltiplas ofertas de meios de ensino-aprendizagem, 
presenciais ou a distância, escolares e extraescolares, facultando 
a circulação e o aproveitamento de estudos nas diferentes 
modalidades e meios;

•	 Aperfeiçoar os mecanismos de avaliação, facultar a creditação 
de aprendizagens adquiridas na experiência pessoal e/ou 
profissional	ou	por	meio	de	ensinos	não	formais,	diversificando	
e	flexibilizando	os	meios	de	acesso	a	níveis	de	escolaridade	mais	
elevados (Di Pierro; Joia; Ribeiro, 2001, p.71-2).

Cecília comentou:
−	Percebo	que	independentemente	da	modalidade	oferecida	ou	

do momento pelo qual passou o Ceeja Padre Moretti, fosse ele de 
certa	decadência	ou	de	evolução	−	ao	longo	de	sua	trajetória	históri-
ca	−,	ele	permaneceu	contribuindo	com	aqueles	que	buscaram	uma	
nova oportunidade de aprender através da EJA.  

Depois desse comentário, Cecília disse:
−	Mais	uma	vez	preciso	agradecer	a	todos	vocês,	que	tanto	con-

tribuíram para que eu pudesse ter a percepção de uma história da 
Educação Matemática no Ceeja, assim como da atuação desse im-
portante centro educacional. Assim que a tese estiver pronta, volto 
e combinamos uma forma de socializar a pesquisa com vocês.

Ilson concluiu dizendo:
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−	Quero	agradecer	por	poder	ajudar	na	pesquisa,	e	lembrar	que	
eu entrei para ser professor, porque eu gosto de ser professor, que-
ria ser professor.

− Tá certo, Ilson, eu é que agradeço por sua participação − disse 
Cecília.

No lanche coletivo, dessa vez de despedida, muitas gostosuras: 
bolo de chocolate, pão caseiro, queijo, biscoitinhos, sucos e o tradi-
cional cafezinho. 

Cenário – família: tecendo os fios da história

Já era noite do dia 12 de julho de 2013, em Rio Claro, e o tele-
fone de Cecília tocou. Era Luizinho, que telefonava de duas a três 
vezes por semana para saber notícias. Começava a conversa:

−	Aqui	está	fazendo	frio	e	por	aí	como	está	o	clima?	−	perguntou	
Cecília.

−	Está	um	calor	daqueles,	e	o	pior,	nada	de	chuva.
Luizinho perguntou:
−	O	que	você	está	fazendo?
−	Estou	revisando	a	escrita	da	tese	e	agora	tive	uma	ideia,	vou	

contar sobre essa nossa conversa – disse Cecília.
− Sério? −	indagou	Luizinho.
−	Sim,	como	estou	escrevendo	a	tese	incluindo	conversas	que	

tenho com as pessoas com quem convivo, posso me permitir contar 
a história de uma forma mais descontraída, inclusive com o relato 
de	nossa	conversa	informal	−	comentou Cecília.

Luizinho, então disse:
−	Que	interessante	esse	jeito	de	escrever,	mas	me	diz	como	foi	a	

apresentação que você iria fazer hoje?
−	Foi	a	qualificação	da	tese	e	correu	tudo	bem,	mas	claro	que	

tenho vários ajustes para fazer na tese, principalmente por conta 
desse estilo de escrita, mas tudo bem, porque depois o texto vai 
ficar melhor.

Luizinho parabenizou Cecília e disse:
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−	Tenho	certeza	que	vai	conseguir	fazer	tudo	que	precisa!	Você	
ficou muito nervosa na hora da qualificação?

−	Fiquei	um	pouco,	mas	estava	mais	nervosa	um	dia	antes,	pa-
rece que era a ansiedade por estar chegando a hora de qualificar a 
tese – contou Cecília.

−	Conta	mais	–	pediu	Luizinho.
− Tá bom, mas depois não reclama se eu falar demais – alertou 

Cecília.	−	Como	orientadora,	a	Sofia estava na banca de qualifica-
ção, e isso me deixou mais tranquila, porque havia tentado fazer o 
que ela tinha orientado e já imaginava que poderia contar com o 
apoio dela. 

Cecília contou que depois de ter a proposta de tese comentada 
pelos professores da banca, se sentiu mais segura para dar continui-
dade à escrita e que também se posicionou em relação às questões 
levantadas e discutidas.

−	Pode	continuar	contando	–	disse	Luizinho.
−	Um	dos	membros	da	banca	me	chamou	a	atenção	para	o	fato	

de fazer parte do grupo que colonizou Rondônia. Concordei, di-
zendo que realmente faço parte do grupo que migrou para Ron-
dônia, fazendo uso das terras, desmatando para garantir a posse 
das	terras,	e	inclusive	−	a	convite	do	poder	público	−	contribuindo	
para a preservação de suas divisas. Obviamente que a população 
indígena e as populações tradicionais da região sofreram e sofrem as 
consequências disso, então, no fundo isso incomoda, porque tenho 
consciência dos danos causados, mas fazia parte do processo de 
desenvolvimento do nosso país. Considerando que ficamos e pro-
duzimos, além de enxergarmos essa realidade, já vejo uma tentativa 
de redenção, o que não me exime da condição de colonizadora.

– O pior é que é verdade, somos colonizadores, e eu comecei a 
ser quando tinha três anos de idade. Agora fiquei lembrando que 
tinha uns amigos indígenas lá na escola em Itapuã, eles sempre 
contavam de suas histórias de perdas de terra e dificuldades para 
encontrar o peixe e a caça – contou Luizinho.

Lembrei-me de que 
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um dos mais expressivos movimentos do processo de redemocra-
tização da escola brasileira na década de 1980 foi o de lideranças 
indígenas apoiadas por organizações não governamentais e indi-
genistas. Articulando encontros, marchas, protestos e ações dire-
tas, especialmente em Brasília, os índios conseguiram inscrever na 
Constituição Federal de 1988 o direito à sua sobrevivência física e 
cultural. Além de garantir aos índios a manutenção de sua identi-
dade cultural, a Constituição assegurou, em seu artigo 210, o uso 
das línguas maternas e de processos próprios de aprendizagem no 
Ensino Fundamental. Nascia, com esse preceito constitucional, 
uma nova ideia de educação escolar no Brasil: a educação esco-
lar indígena comunitária, específica, diferenciada, intercultural e 
bilíngue. (Matos, 2002, p.55-6)

Mesmo com alguns avanços no campo educacional, a exemplo 
do curso de licenciatura em Pedagogia Intercultural realizado na 
Unir – Campus de Ji-Paraná;2

nas últimas três décadas, dado o intenso processo de expansão 
agropecuária de Rondônia, muitos dos povos indígenas [...] estão 
reduzidos a alguns sobreviventes, com a consequente perda gra-
dual – de suas respectivas identidades linguísticas e de suas tradi-
ções culturais.3

 – É Luizinho, a corrente migratória que aconteceu em Rondônia 
foi grande e os prejuízos, muitos e variados para o meio ambiente e 
as pessoas que habitavam esse espaço – lembrou Cecília.

“Em junho de 1975, o INCRA realizou um levantamento de 
imigrantes, aguardando assentamento, num trecho de 500 km (Ari-
quemes – Vilhena), tendo sido encontradas 7.106 famílias, cerca de 
35.000 pessoas [...] Durante o ano de 1976”, quando Cecília chegou 
a Rondônia com sua família, 

 2 Curso que realiza exclusivamente formação de professores indígenas.
 3 Cf. <http://www.topgyn.com.br/>. Acesso em: 27 dez. 2013.
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aumentou consideravelmente o número de imigrantes aguardando 
terra. [...] Assim, como uma bola de neve que aumenta quando 
rola no desfiladeiro, aumentava a população do Território Federal 
de Rondônia, provocando tensões sociais, principalmente em Ji-
-Paraná, Cacoal, Ariquemes e Vilhena, onde a espontaneidade da 
migração era mais intensa nos meses de julho a agosto, na época do 
verão, quando os migrantes preferiam vir encarapitados nos cami-
nhões “pau de arara”. (Silva, 2000, p.158) 

Quero lembrar que esse foi o modelo de transporte utilizado 
pela família de Cecília, mas fizeram a viagem no período das chu-
vas, mês de novembro, pois Helena – a mãe – acreditava muito no 
poder da educação e não queria que os filhos ficassem sem estudar, 
nem por poucos dias.

Cecília, conta o que mais aconteceu? – pediu Luizinho.
– Está certo – disse Cecília, que continuou a relatar mais alguns 

detalhes da qualificação. – O estilo da escrita me deixou desconfor-
tável no início, pois sabia que iria me expor muito, contar um pouco 
da minha história, das coisas que eu fiz e faço na vida profissional e 
pessoal, mas o desejo de escrever sobre tudo isso era maior. 

Depois, Cecília falou sobre o projeto de pesquisa e extensão 
que pretende desenvolver no Ceeja Padre Moretti – um grupo de 
formação docente – a partir da Educação Matemática, envolvendo 
acadêmicos do curso de Pedagogia da Unir e os professores da esco-
la. Também relatou uma fala da Sofia:

– “Cecília, na hora que você estava falando eu pensei que tam-
bém há uma colonização pelo currículo, então se faz de conta que 
o conhecimento matemático dos povos indígenas de Rondônia não 
existe, e mesmo tendo um curso de graduação indígena na Unir, se 
utiliza o currículo nacional, praticamente unificado. Acho que essa 
também é uma questão para pensar”.

– Eu não sabia que existia uma matemática dos índios – disse 
Luizinho.

– Claro que existe! Os povos indígenas possuem uma infinidade 
de conhecimentos que servem para organizar a vida em grupo, com 
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sua cultura e fazeres cotidianos, incluindo formas de resolver pro-
blemas que envolvam a matemática – comentou Cecília.

Retomando a conversa com Luizinho, Cecília comentou o que 
disse depois das considerações dos cinco membros da banca:

– Fiquei encantada com a Educação Matemática por toda essa 
perspectiva de vanguarda, de estar envolvida com a história, com a 
cultura, com textos narrativos. Não tinha essa percepção e também 
não tinha noção de que fosse refletir tanto a respeito do conheci-
mento científico e da minha própria história. Estou num processo 
de mudança pessoal, pelas novas leituras, novas formas de ver e 
de compreender. O mais valioso disso tudo é essa perspectiva de 
escrever o texto de uma forma diferente, de repensar minha vida, 
trabalho, estudos e relações.

– Então foi bom você ter ido para Rio Claro? – indagou Luizinho.
Cecília respondeu:
– Com certeza, vir para cá fez toda diferença e embora nos pri-

meiros contatos com os grupos de estudo e com os seminários esti-
vesse completamente perdida, a partir das leituras e o contato com 
mestrandos, doutorandos, professores e demais pessoas daqui, com 
as quais convivi, foi acontecendo uma compreensão. Além disso, a 
Sofia tem me ajudado muito, é uma pessoa bem-humorada e muito 
acessível como orientadora.

– Quando vem embora para Porto Velho? – perguntou Luizinho.
– Logo, daqui a duas semanas e já estou triste por ter que ir 

embora, porque criei laços com as pessoas e agora preciso deixá-las. 
Vou sentir falta de todos! – lamentou Cecília.

– Parece até que não quer voltar para casa – disse Luizinho.
Cecília, logo respondeu:
– Nada disso, estou com saudade de casa, mas fiz amizades 

aqui, então vou sentir falta das pessoas e dos acontecimentos. Hoje 
mesmo, na hora da qualificação comentei: “Esse momento está 
sendo maravilhoso, são novas compreensões acontecendo, novas 
conexões entre o que eu já sabia e as contribuições de vocês”. 

Cecília continuou falando, para contar o que disse Sofia no final 
da qualificação: 
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– “Foi uma qualificação excelente. Muito obrigada! Vocês fize-
ram observações muito afinadas e apontaram coisas importantes 
para pensarmos”.

– Fiquei bem feliz por você. Parece que o tempo que está pas-
sando em Rio Claro tem sido bem aproveitado – disse Luizinho.

– Tem mesmo, pelo contato com outros saberes e tantas pessoas. 
E Cecília se lembrou de um texto lido, por se assemelhar muito 

com a forma como está escrevendo: 

Contar é muito dificultoso. Não pelos anos que já se passaram. 
Mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balancê, de 
se remexerem dos lugares. A lembrança da vida da gente se guarda 
em trechos diversos, cada um com seu signo e sentimento, uns com 
os outros acho que não se misturam. Contar seguido, alinhavado, 
só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento 
real que eu tive, de alegria ou de pesar, cada vez daquela hoje vejo 
que eu era como se fosse diferente pessoa. Sucedido desgovernado. 
Assim eu acho, assim é que eu conto. O senhor é bondoso de me 
ouvir. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do 
que outras, de recente data. O senhor sabe; e se sabe, me entende... 
(Guimarães Rosa, 1986, p. 172)

Cecília e Luizinho se despediram e ela ficou pensando numa 
frase que havia dito naquela manhã: 

"Já aprendi muito e sei que preciso aprender mais e sempre!". 
Ela devia estar querendo dizer que precisa fazer novas traves-

sias... E, quem sabe, contar novos percursos e descobertas...




