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Introdução

O objetivo desta pesquisa é identificar e analisar o currículo de Matemática que vem sendo construído para o Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), usando como fonte dessa identificação e análise os materiais didáticos produzidos pelas escolas. Tomando como parâmetro a reflexão sobre as necessidades básicas de aprendizagem de jovens e adultos (SCHMELKES, 1996),  pretendemos que nossa análise dialogue com a pesquisa em Educação Matemática. Ao apresentar um “painel” que procure mostrar  como se estruturam os currículos de Matemática no Ensino Médio para jovens e adultos, propomo-nos discutir de que maneira esse currículo atende ao que definiremos como necessidades básicas de aprendizagem de Matemática e às demandas próprias da juventude e da vida adulta. 
A Educação de Jovens e Adultos se constitui como um campo fértil, porém, ainda,  carente de pesquisas, embora venha conquistando cada vez mais espaços de discussão. Entre as temáticas que demandam investigação, SOARES (1999)  aponta como particularmente importantes 
“a necessidade de se estabelecer um perfil do aluno mais aprofundado, a tomada da realidade em que está inserido como ponto de partida da ações pedagógicas, o repensar de currículos com metodologias e materiais didáticos adequados às suas necessidades e a formação de professores condizente com a especificidade da EJA”. (p.1)

O conhecimento matemático escolar compõe o contexto cultural no qual esse público (jovens e adultos) deseja e tem o direito de incluir-se. É nesse sentido que faz-se necessário que educadores e pesquisadores comprometidos com a EJA se debrucem sobre as questões que se referem ao acesso a  esse conhecimento.
Dentro os excluídos desse contexto cultural estão os jovens e adultos que não tiveram acesso ao Ensino Médio, ou com uma trajetória de escolarização irregular, ou ainda, os adolescentes que cursam esse segmento  na idade considerada “adequada”, mas pertencem aos grupos econômicos desfavorecidos. São essas as pessoas que mais necessitam de propostas comprometidas por serem as mais prejudicadas pelas desigualdades nos próprios sistemas educativos, pois  dependem quase exclusivamente da escola para ter acesso a determinados bens culturais e a  novas oportunidades de formação profissional.
Particularmente, no que diz respeito ao Ensino Médio, o atendimento não tem sido significativo frente à demanda existente. Segundo  os  Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Médio   (PCN, 1999), o Ensino Médio no Brasil tem atingido apenas 25 % dos adolescentes entre 15 e 17 anos. Esse documento, porém, não faz menção aos jovens e adultos que ainda não tiveram acesso a esse segmento da escolarização (em muitos casos nem aos segmentos anteriores) e que a ele tem direito. Dessa forma, o “não atendimento” deveria apresentar  índices muito mais alarmantes. 
O censo escolar de 2001 Dados do INEP obtidos na página www.inep.gov.br
, apontou que  o Ensino Médio de EJA no Brasil obteve um total de 1 000 769 matrículas, sendo que 78 % na escola pública. Segundo PIERRO (2000), a participação da iniciativa privada vem caindo nos últimos anos PIERRO  se refere a dados coletados até 1998 , porém  os dados de 2001 confirmam as observações dessa autora.. Porém, o senso escolar considera apenas cursos presenciais com avaliação no processo, deixando de contar os muitos cursos livres, semi-presenciais, de educação à distância, que, a nosso ver, evidenciariam uma participação muito maior da iniciativa privada. Particularmente, em Belo Horizonte, os dados do censo de 2001 apontam para uma expressiva participação da iniciativa privada no Ensino Médio para Jovens e Adultos o que justifica que esse segmento seja objeto de pesquisas. 
Não há dúvidas sobre a necessidade de  se discutirem diretrizes para a Educação de Jovens e Adultos. Entretanto, novas orientações curriculares não atingem de imediato a prática concreta nas salas de aula. No ensino regular essa influência depende muito da incorporação destas orientações pelo livro didático. Pois segundo  SACRISTÁN (1998, p.149) “os textos didáticos são os autênticos responsáveis pela aproximação das prescrições curriculares aos professores”. A esse processo é inerente uma interpretação por parte dos autores dos livros que, provavelmente, leva em conta os interesses das editoras. 
No Ensino Médio, é comum que as escolas (ou a rede a qual pertencem) elaborem seus próprios materiais, já que nessa etapa há um maior número de  disciplinas e portanto haveria mais livros para serem comprados. Como os alunos do Ensino Médio das escolas públicas não recebem os livros gratuitamente, algumas delas também recorrem a confecção de materiais O mercado editorial oferece livros em volume único que podem ser  usados durante todo o Ensino Médio talvez  essa produção represente uma tentativa de  fazer frente às  “apostilas”, elaboradas principalmente pela redes particulares de ensino, que atendem inclusive a classes econômicas que teriam condições financeiras para adquirir livros. . Essa prática é comum na EJA, tanto no Ensino Médio como no Ensino Fundamental.
No entanto, a extensão do programa de Matemática para Ensino Médio que tem servido de fonte para a elaboração de livros didáticos, programas de vestibulares e concursos pode estar conduzindo à elaboração de livros organizados de forma esquemática e pouco contextualizada. 
As iniciativas de Educação escolar para Jovens e Adultos, em todos os níveis, convivem com o conflito entre construir um currículo que contemple as especificidades desse público,  suas demandas e potencialidades e submeter-se ou incorporar  o currículo oficial. Para o Ensino Médio, porém, parece ser mais forte a opção por adaptar o currículo construído histórica e socialmente  para o ensino regular. As condições de produção dos materiais didáticos elaborados por essas escolas,  que não são equiparáveis às de um livro didático, podem revelar muito sobre o recorte que se faz desse currículo “oficial” e as possíveis conseqüências das escolhas que são feitas, como veremos no desenvolvimento desse trabalho.
Necessidades básicas de aprendizagem
 Em março de 1990, em Jomtien, na Tailândia, representantes de 155 governos, agências internacionais, organizações não-governamentais e associações profissionais participaram da Conferência Mundial  "Educação para Todos". Nesse encontro foi elaborada uma Declaração, na qual os governos dos países participantes se comprometiam a assegurar Educação Básica de qualidade para crianças, jovens e adultos. A realização desse evento foi impulsionada por quatro organismos internacionais: Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), Unicef ( Fundo das Nações Unidas para a Infância), PNUD (Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento) e  Banco Mundial,  que ainda trabalham na continuidade dessa iniciativa. 
        A definição sobre o que é “básico”, entretanto,  não pode  colocar esse termo como sinônimo de mínimo ou simplificado, até porque as competências para  satisfazer as necessidades consideradas básicas podem ser, muitas vezes, complexas (SCHMELKES, 1996). Os documentos do encontro na Tailândia indicaram dois critérios para se definir os  “conhecimentos teóricos e práticos, destrezas , valores y atitudes”  básicos:  a) a capacidade para responder às necessidades básicas das pessoas Essas necessidades estão relacionadas aos conhecimentos, habilidades e valores indispensáveis para se viver com dignidade, segundo a Declaração Mundial  dos Direitos Humanos e com os deveres inerentes a nossa sociedade. 
 e b) a capacidade de servir de alicerce para a aquisição de conhecimentos mais avançados. 
SCHMELKES (1996) destaca que as competências SCHMELKES define competências como sendo “ el resultado de la confrontación sintética entre lo que los educandos han logrado acumular por la experiencia – propia o de generaciones pasadas – y el aporte de información, conocimentos, habilidades y formas de concebir al ser humano y sus interrelaciones que vienem desde el educador.”  
 (ou necessidades básicas) abarcam quatro componentes: informação, conhecimentos, habilidades e valores.
Diante desse quadro esta pesquisa tinha como propósito, inicialmente, avaliar a qualidade das propostas pedagógicas de Ensino Médio pela análise dos materiais didáticos produzidos por instituições que atendem ao público da EJA. Consideramos que o material produzido pelas escolas refletem as concepções que as pessoas envolvidas com sua elaboração, bem como a instituição que o utiliza, tem sobre Educação de Jovens e Adultos, Matemática e Ensino de Matemática, Ensino Médio (seus objetivos, principalmente). Por meio da análise desse "porta voz", objetivamos conhecer o currículo de Matemática de Ensino Médio que vem sendo construído pelas escolas que atendem ao público da EJA.
Iniciamos, assim, o exercício de construir categorias para analisar textos didáticos de Matemática elaborados por escolas que atendam o público da EJA no Ensino Médio. Nessa construção, procuramos estabelecer categorias que reflitam a discussão em torno das necessidades básicas de aprendizagem. Para isso, tomaremos emprestado as denominações usadas por SCHMELKES (1996)  para os componentes que formam as competências básicas a serem desenvolvidas através da Educação. Concentramos nosso estudo na Matemática escolar, nos aspectos perceptíveis na análise do material didático elaborado e utilizado por escolas de Ensino Médio para EJA. 
De fato, somente após a coleta dos dados da pesquisa é que, efetivamente, pudemos definir (e construir) essas categorias de análise.  Apesar de usarmos os mesmos “nomes” indicados por SCHMELKES (informação, conhecimentos, habilidades e valores)  e de nos inspirarmos em sua pesquisa sobre as necessidades básicas de aprendizagem para a construção dessas categorias, incorporamos, também, outras reflexões da Educação Matemática. 

Trabalho de Campo

O trabalho de campo para a realização dessa pesquisa constituiu-se na escolha das escolas participantes, na  coleta dos materiais e no tratamento destes para a posterior análise. 
As três escolas selecionadas para esta pesquisa (duas particulares e a pública) não oferecem somente o Ensino Médio, sendo que algumas possuem diversas modalidades de atendimento. Indicaremos, então, a modalidade que será analisada em cada escola e o nome que usaremos como identificação de cada uma:

Escola A  - escola particular que oferece curso preparatório para exames Esse tipo de curso, chamado curso livre, não tem vínculo com órgãos governamentais de Educação. Seu propósito é preparar  para exames de certificação por disciplina oferecidos pelo Estado. Geralmente são modulares, isto é, o aluno não precisa  matricular-se em todas as disciplinas, caso já tenha sido aprovado (nos exames) em algumas delas.  ; 
Escola B – escola  que oferece Ensino Médio com avaliação no processo (um ano e meio de duração); 
Escola C – escola pública municipal que oferece Ensino Médio com avaliação no processo (dois anos de duração). 

Passamos então a fazer uma análise de caráter mais exploratório, usando como referência uma das fichas de avaliação do Programa Nacional do Livro Didático, adaptada para essa pesquisa pelo acréscimo de  questões que julgamos relevantes ou pela supressão de outras que não se aplicaram a esta situação específica. 
Numa análise mais superficial, a primeira impressão foi de regularidade, isto é, os materiais pareciam conter o mesmo conteúdo apresentado de maneira semelhante.  Entretanto, com a orientação das perguntas da ficha de avaliação, deparamo-nos com muitas diferenças. Na medida em que encontrávamos trechos que “respondiam” a essas perguntas, esses eram colocados em quadros nas células correspondentes à questão. Nesse novo panorama, algumas diferenças começaram a se desenhar.
Logo à primeira leitura orientada do material, alguns pontos já chamam a atenção, tais como a escolha de conteúdos, sua organização, o modo como são apresentados e os tipos de exercícios. Esses pontos foram as principais referências na definição dos modos como seriam abordadas as categorias eleitas para a análise desses materiais didáticos. 
Foi a partir do que se definiu como Necessidades Básicas de Aprendizagem na conferência de Jomtien (1990) que começamos a construir as categorias de análise para o material didático coletado. O trabalho de SCHMELKES (1996) aproxima-se mais das questões relacionadas à Educação escolar, ainda que os pontos levantados pela autora se refiram a uma definição de Educação mais ampla. Tomamos, pois, dessa autora os componentes  estabelecidos para o atendimento a essas necessidades -  informação, conhecimento, habilidades e valores - como base para organização dos dados e construção das categorias que adotamos na análise dos materiais didáticos  produzidos pelas escolas de Ensino Médio para a EJA. 
Definimos, porém, o que para nós significaria cada um desses componentes para que se adequassem a uma análise de materiais didáticos de Matemática . E é sob esse prisma que “informação, conhecimento, habilidades e valores” se tornam nossas categorias de análise. 

Análise

Ao tecer nossa análise  consideramos as reflexões da Conferência de Jomtien (1990) sobre as necessidades básicas de aprendizagem para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) , e em particular, tomamos o trabalho de SCHMELKES (1996) que, segundo nossa avaliação, permite inserir essas reflexões no contexto escolar, em diálogo com a pesquisa em Educação Matemática e a produção sobre o Ensino Médio. 
Num primeiro momento, destacamos os conteúdos contemplados em cada material  uma vez que, nesta pesquisa essa seleção se constitui como um dos principais indícios da proposta curricular de Ensino Médio para jovens e adultos. 
A seguir, o estudo desses materiais, a partir dos quatro componentes  indicados por SCHMELKES,  aqui  redimensionados para uma análise no ensino de Matemática, pretende aprofundar o questionamento sobre o que é “básico” no Ensino Médio para jovens e adultos, motivo pelo qual alguns aspectos desses componentes serão destacados, considerando os aportes tomados da pesquisa em Educação Matemática. 
Seleção de conteúdos
Por meio das listas de conteúdos apresentadas em cada  material didático pudemos coletar informações  que respondem à pergunta: o que da Matemática se pretende ensinar para alunos jovens e adultos do Ensino Médio ?  Essa lista de conteúdos forneceria as primeiras pistas sobre o currículo que cada instituição vem construindo. 
SACRISTÁN (1998) chama a atenção para o papel dos livros didáticos como instrumentos reguladores do currículo. Por meio deles se dissemina uma determinada seleção de conteúdos construída historicamente. Essa seleção está imbricada de relações de poder que reforçam as divisões sociais  existentes.
Além disso, em função da freqüente redução de tempo Quando falamos em "tempo reduzido" estamos comparando ao tempo destinado a cada segmento da escolarização no Ensino regular que é, quase sempre, tomado como parâmetro. Ressaltamos que a Educação de jovens e adultos poderia dispor de tempos diferentes, maiores ou menores que o regular, desde que as propostas para esse público  levassem em conta suas especificidades e não perdessem de vista a qualidade dos resultados obtidos.  dos cursos da  Educação de Jovens e Adultos (EJA), as instituições e os professores  se vêem, muitas vezes, "forçados" a fazer uma seleção de conteúdos entre os já selecionados nos currículos da escola "regular". Essa seleção é feita, quase sempre, dentro de um conjunto de conteúdos previamente construídos para o ensino  regular  e validados socialmente. Os elaboradores dos materiais didáticos e depois os professores, então, fazem escolhas que, mesmo não sendo explicitamente refletidas, indicam suas concepções de Educação de Jovens e Adultos, Matemática, Ensino de Matemática, entre outras.  
A  análise dos materiais de três escolas – uma particular preparatória para exames (A) , uma particular em regime semestral (B) e uma pública, que oferece o Ensino Médio em dois anos (C) - não mostrou uma relação direta entre a quantidade de conteúdos selecionados e a duração do curso oferecido. Comparando o material da Escola C, que é pública, com o da Escola B, particular e semestral, vimos que a primeira apresentou uma relação de conteúdos menor, mesmo dispondo de mais tempo. Já a Escola A, preparatória para exames , apresenta uma “lista” de conteúdos  escolhidos a partir da programação das  provas para a qual prepara e que, como pudemos comprovar ao longo da análise, não ultrapassa ( e talvez não pudesse mesmo fazê-lo em função do tempo reduzido) esse proposto nem no que diz respeito a escolha de conteúdos e nem na forma como são abordados. 
Informação
O termo informação é usado em muitos contextos e com significados diversos. Os  dicionários, em geral, a definem  como sinônimo de dado sobre algo ou alguém e algumas vezes até como conhecimento. Segundo SCHMELKES (1996) por informação "se entende algo a respeito do qual se dialoga com interpelação da realidade". A autora destaca a importância da Educação como veículo de socialização da informação, inclusive daquela  trazida para escola pelo educando, que deve ser discutida, re-significada e complementada. 
Embora, a definição de Schmelkes para informação  esteja de acordo com um conceito ampliado de Educação, entendida como um processo que não se realiza apenas no espaço escolar, sentimos necessidade de restringir nossa análise a informações "próprias" do currículo [escolar] e perceptíveis nos textos didáticos. Por outro lado, aspectos da informação não priorizados por essa autora serão destacados em nossa análise (tais como: informações relativas ao Ensino Médio e questões mais especificas da Educação Matemática), porque são de particular interesse dos alunos jovens e adultos que cursam o Ensino Médio  e porque são reveladores das concepções de Educação, Ensino de Matemática e Educação de Jovens e Adultos daqueles que elaboraram os materiais. 
Assim, nesta pesquisa, consideramos como informação os vários fatos, dados e narrativas expressos nos materiais didáticos e que, potencialmente, podem desempenhar algum papel no processo de aprendizagem.  
Consideramos como informação histórica de Matemática, primariamente, a citação de personagens que se destacaram na construção da Matemática da forma como a conhecemos hoje. Essas informações responderiam às perguntas: quem ?, quando ? e onde ? Uma forma mais elaborada de informação seria a descrição do contexto em que essas "descobertas" foram feitas, suas motivações e  conseqüências. 
Passamos então a destacar as Informações sobre a "utilidade"  da Matemática que consideramos como aquelas que fornecem elementos para responder à pergunta: Para que serve a Matemática? Muitos dos trechos selecionados, entretanto, não são mais do que indicações de áreas do conhecimento, profissões ou mesmo outros conteúdos da Matemática nos quais é utilizado tal  conceito ou procedimento, dizendo muito pouco sobre a maneira “como” se vai utilizá-lo naquela dada  situação e "por quê".
As Informações "estritamente" matemáticas dizem respeito à pergunta: que conclusões a Matemática apresenta por meio de seus enunciados ?Destacamos como  informações desse tipo as definições, enunciados e resultados que aparecem de forma isolada,  sem nenhuma explicação que os esclareça.  
Seria pertinente perguntar também que outras informações (sem  relação direta com a Matemática) podem ser detectadas  no texto. Chamamos estas de informação de contexto não matemático.
A maioria das informações encontradas nos textos dos três materiais são tipicamente matemáticas. O material da escola A é o que apresenta menor diversidade de informações.  Nos três materiais, entretanto, as informações históricas, sobre a utilidade da matemática e de contexto não-matemático, em geral,  parecem funcionar como “adorno” do texto não sendo usadas como elementos necessários para a compreensão do conhecimento matemático.  
Conhecimento
Na discussão sobre “conhecimento” como uma necessidade básica de aprendizagem contemplamos as possibilidades de construção de estratégias de atribuição de significados que os materiais didáticos analisados viabilizam ou deveriam viabilizar. 
Para esclarecermos o conceito de conhecimento que adotaremos nessa pesquisa,  destacamos a definição de MICOTTI (1999) para esse termo, na qual há uma distinção entre informação e conhecimento Apesar de  muitos autores distinguirem  conhecimento  e saber, com diferentes definições para cada um desses termos, não o faremos nesse trabalho. : 

"Chamamos informação todo dado inteligível, seja qual for sua natureza. Uma informação contém um suporte e uma semântica. 
(...)
O conhecimento é o resultado de uma experiência pessoal com as informações. Ele é subjetivo, relaciona-se com as vivências e as atividades de cada pessoa.”  
( p.155)


Muitas "descobertas" na Matemática ocorreram por meio de especulações teóricas, sem nenhuma preocupação, a princípio, com a utilização "prática" do conhecimento. E, mesmo que um determinado resultado seja obtido com a experimentação, só será validado dentro dessa ciência quando for deduzido.  Portanto a apresentação de demonstrações seriam uma forma de atribuir significado para o conhecimento dentro do contexto da Matemática. Nessa categoria incluímos também a apresentação  de proposições gerais e exemplos como forma de utilizar esse contexto.
A resolução de uma situação problema [ou, pelo menos, sua exposição] pode ser  uma forma de atribuir significado ao conhecimento matemático em outros contextos. Esses problemas não  precisam, necessariamente, ser ligados ao cotidiano de cada indivíduo, mas podem relacionar-se  também aos problemas de interesse geral da sociedade, da qual fazemos parte. Os significados atribuídos a partir de situações específicas teriam (ou deveriam ter) uma relação com aqueles forjados em contexto puramente matemático, na medida em que procedimentos usados para resolver problemas específicos podem ser generalizados e, eventualmente, voltar a prática para resolver outros problemas. 
A indicação da resolução de problemas como um enfoque a ser dado no Ensino de Matemática é recorrente na literatura, como vemos em POLYA (1995), DANTE (1997), SCHOENFELD (1980), GAZIRE (1987) e outros, e ainda nos PCN de Ensino Fundamental e Médio. Particularmente na Educação de Jovens e Adultos, é comum a indicação da resolução de problemas – especialmente problemas do cotidiano – como estratégias para a construção do conhecimento.
Nos materiais analisados as estratégias para atribuição de significado ao conhecimento são muito pouco diversificadas. As situações que ultrapassam a mera exposição de exemplos são raras, sendo mais voltadas para uma lógica formal (proposições e deduções) no material das Escolas A e B e um pouco mais para a resolução de problemas no material da Escola C. 
Habilidades
Habilidades segundo SCHMELKES (1996) se refere ao "saber fazer que se adquire na prática".  Essa autora argumenta que deve ser uma preocupação para a EJA o desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e cálculo atendendo às necessidades  de seus alunos. Essas habilidades são consideradas essenciais e base para o desenvolvimento de outras  tais como a criticidade, a capacidade de análise, de síntese, etc. 
O ensino da Matemática, tomada como disciplina escolar, objetiva o desenvolvimento de uma série de habilidades. Segundo CARVALHO (1997), as habilidades básicas “dizem respeito ao ‘conteúdo’ (os conceitos que devem ser ensinados), às ‘atitude’ (resolução de problemas) e à comunicação das idéias matemáticas” que estão interrelacionadas.
Confrontando as considerações sobre as habilidades em CARVALHO (1997), nos  PCN (1999) e em SCHMELKES (1996) com as observações feitas a partir dos materiais, identificamos três "tipos" de habilidades: algorítmicas, resolução de problemas e comunicação de idéias, que nos pareceram mais abrangentes e mais perceptíveis naqueles textos. Incluímos as habilidades algorítmicas, apesar de poderem ser consideradas como parte das "outras" duas  habilidades, devido à significativa freqüência com que são exigidas nos exercícios dos três materiais, o que revela a particular importância que tais textos – e as propostas pedagógicas que veiculam -  lhes conferem. 
As habilidades ligadas a algoritmos foram identificadas nos trechos dos materiais didáticos, especificamente os exercícios, nos quais a habilidade exigida é a de conhecer Neste caso, consideramos que conhecer significa saber quais etapas devem ser feitas para a realização de um algoritmo o que não inclui, necessariamente, a compreensão de seus propósitos, justificativas ou repercussões.  e usar algum algoritmo. Constatamos que, em todos os materiais analisados, é predominante  a opção por esse tipo de atividade. 
As habilidades ligadas à resolução de problemas são destacadas em documentos prescritivos da Educação Básica (PCN's, Programas de Ensino, manuais didáticos, etc.) como essenciais para formação do cidadão. Embora a concretização desse destaque na sala de aula dependa fundamentalmente da atitude do professor, o material didático pode contribuir para um ensino de Matemática que se oriente por essa tendência. Mesmo considerando que problemas legítimos, tais como os descritos por POLYA (1995), propostos nos materiais didáticos, possam tornar-se exercícios  rotineiros pela intervenção do professor, para efeito de análise, procuramos identificar os trechos que apresentam  alguma (ou se aproximem da)  proposição de problemas, para cuja resolução o próprio texto não apresenta estratégias
Poderíamos discutir  a linguagem dentro das categorias anteriormente analisadas  (informações e conhecimento). Porém, consideramos que a categoria habilidade é mais adequada, porque aqui trataremos justamente da habilidade de usar a linguagem matemática, entendida como a capacidade de atribuir sentido a textos que se valem de linguagem matemática e também de produzi-los que aqui chamaremos de habilidades ligadas a leitura e a escrita. 
A leitura e a escrita desses textos matemáticos são, pois, aqui compreendidas como um fazer, uma ação social, que demanda um saber fazer, que também se adquire numa prática social - ensino-aprendizagem da matemática escolar - que ocorre de maneira privilegiada na sala de aula. 
Nossa análise focalizou nos materiais didáticos o que há para ler e o que há  para escrever, tomados como oportunidades de desenvolvimento desse saber fazer. Assim, no material didático da Escola C, a resolução de problemas aparece,  também, nas atividades propostas, indicando que além de uma forma de atribuir significado ao conhecimento, esta se constitui como uma  habilidade que se pretende desenvolver. O material dessa escola é , além disso, o que mais usa da diversidade de “linguagens” próprias da Matemática (aritmética, algébrica, geométrica, gráfica) tanto no texto quanto nas atividades propostas. É, ainda, o único material a propor questões que demandam o uso da língua materna nas respostas que solicita ao aluno, ampliando assim as possibilidades de desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita.   
As atividades de treino de algoritmos são, entretanto, as mais comuns em todos os materiais (mais nas escolas A e B do que na escola C). O uso exclusivo de questões de múltipla escolha no material da Escola A restringe as possibilidades de habilidades a serem desenvolvidas e parece ditado pelo objetivo declarado do material e da escola que é a preparação para o exame de certificação. 
Valores
A Educação pressupõe uma modificação nos conhecimentos, hábitos e atitudes do sujeito. Portanto, não está isenta de determinantes históricos, sociais, políticos, ideológicos e  culturais da sociedade. (SÁNCHEZ, 1997). Nesse processo, os valores de cada indivíduo são construídos, modificados e reafirmados. E a repercussão desse processo se dá, por sua vez, tanto no plano individual, quanto no  coletivo. 
Desse modo, a escola é um espaço de encontro (e confronto) de valores de educadores e educandos. Por isso, sofre influências  da comunidade em que está situada e da sociedade. Nesse espaço onde se pode “confrontar, reforçar e recriar” valores (SCHMELKES, 1996) e cada área do conhecimento escolar e própria estrutura curricular como um todo contribui para isso. 
Para a análise dos materiais didáticos, poderíamos deter-nos, primeiramente,  em valores que se referem mais ao indivíduo e que SCHMELKES (1996)  destaca como sendo  "o respeito, a autoestima, o afeto, a criatividade, a identidade cultural".  Esses valores estão intimamente ligados às  relações  pessoais estabelecidas na  sala de aula. Pensando especificamente no papel do material didático de Matemática, destacamos a resolução de problemas, enquanto tendência de ensino, como um exemplo de situação que pode favorecer as atitudes e valores citados acima. Mas, como pudemos analisar anteriormente, a  proposição de problemas não é uma prática comum nos materiais analisados. 
Alguns valores, no entanto, são mais perceptíveis no texto. Um deles seria  o modo de conceber  a Matemática e o seu ensino.  Nesse sentido, destacam-se não somente as concepções sobre o que é a matemática, mas também sobre o seu papel na sociedade, a que ela serve e a quem ela serve. 
Nos textos, em geral, o que prevalece é um visão tecnicista da Matemática,  caracterizada pelo treino de habilidades que se pretendem estritamente técnicas. Dessa forma, a Matemática apresenta-se como se fosse uma  ciência " 'neutra' e não tivesse relação com interesses sociais e políticos. " (FIORENTINI,1995). 
A concepção de Matemática predominante nos textos ainda é a de um conhecimento “pronto e acabado” que se aprende por meio da repetição de procedimentos algorítmicos. Essa forma de “apresentar” o conhecimento no texto pode ser um indício, também, das  concepções sobre o aluno que se quer formar:  um repetidor de tarefas, pois as informações, os conhecimentos e as habilidades presentes nos textos (mais fortemente nos materiais das Escolas A e B), bem como os valores que perpassam todos esses componentes, não nos parecem favorecer a formação da autonomia intelectual proposta nos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio. 
De uma maneira geral, são ocultados os caminhos de elaboração dos conhecimentos e sua aplicabilidade (ou não) no “cotidiano” ou em algum outro campo de conhecimento, prevalecendo o aspecto sintático da Matemática (da manipulação de símbolos e regras) em detrimento do aspecto semântico (do significado dos mesmos) e pragmático (de sua inserção na vida social). A opção por uma abordagem mais sintática, pode, muitas vezes, ser mais “confortável” para os  professores e autores de materiais didáticos, pois exige menos intimidade com a construção do conhecimento matemático.  Dadas as dificuldades que os professores da EJA, mesmo das escolas particulares, enfrentam essa pode ser uma estratégia para tornar sua tarefa de ensinar minimamente realizável. 
A análise dos materiais indicou que a modalidade de ensino influencia consideravelmente  o currículo que se pretende construir . O tempo  destinado a essa etapa de escolarização mostrou-se decisivo na configuração das possibilidades educativas de cada curso. A escola preparatória para exames se constitui como um modelo de Educação  que, por si só, é restritivo, na medida em que condiciona o currículo  aos parâmetros  de um exame. Um tempo tão curto (em média cinco meses) e tão condicionado restringe em muito a constituição dessa modalidade como um espaço de formação humana. 
O currículo expresso nos materiais didáticos é composto predominantemente pelo  conhecimento escolar, sendo que outros interesses e necessidades dos alunos da EJA não aparecem de forma explícita. Esse conhecimento é, no entanto, reorganizado em cada material de acordo com os objetivos de cada curso  e refletindo as concepções de Matemática, Ensino de Matemática e Educação de Jovens e Adultos de seus elaboradores. Esse  currículo “reorganizado”  pode favorecer, porém, a  dicotomização dos saberes, tão presente na história do Ensino Médio e que  hoje se apresenta de outra maneira, uma vez que se pretende oferecer um ensino “geral” para todos mas que se traduz como treinamento de técnicas descontextualizadas e sem nenhuma utilidade para alguns. 
Não  foi nosso objetivo comparar os materiais das escolas classificando-os como “bons” ou “ruins”. Se aqui criticamos os exames, por exemplo, não queremos dizer com isso que o material didático da Escola A não seja coerente com os objetivos propostos (declarados), uma vez que seu currículo, expresso através da escolha de conteúdos e do tipo de atividade que propõe, está claramente vinculado ao exame de certificação. Não dispomos, no entanto, de dados para concluir sobre a “eficácia” desse curso ao atender a esse objetivo. Tampouco concluímos que os cursos presenciais com avaliação no processo, na forma como são constituídos, atendem às necessidades de jovens e adultos. 
Embora a certificação seja de fato uma demanda dos alunos da EJA, esse não é (ou poderia não ser) o principal objetivo dos cursos que atendem a esse público. Há muitas outras demandas desse grupo a serem consideradas, ainda que muitas delas não sejam explicitadas,  como por exemplo o desejo de acesso ao conhecimento escolar  (particularmente contemplado por essa pesquisa). Assim a qualidade do material didático ao proporcionar uma relação “positiva” com o conhecimento escolar (em contraposição a uma freqüente relação “negativa” na história de escolarização de jovens e adultos) pode 0contribuir na construção de significados para o conhecimento matemático que se pretende ensinar. 
Nos três materiais didáticos analisados, sem dúvida, o do escola pública foi o que mais se aproximou dessa qualidade, apesar da precariedade dos recursos utilizados em sua elaboração. Tentando explicar o porquê dessa diferença entre as escolas, destacamos em primeiro lugar o tempo de duração do Ensino Médio nessa escola que é de dois anos. Além disso,  a rede municipal de Belo Horizonte, a qual essa escola pertence, tem uma trajetória de inovações na Educação. A Escola C trabalha exclusivamente com a Educação de Jovens e Adultos, o que poderia estar favorecendo  um maior investimento por parte de seus profissionais na construção de um currículo próprio para o Ensino Médio de EJA. Isso tudo pode ainda refletir uma certa “liberdade” de decisão sobre a organização do currículo mais comum entre os profissionais ou escolas das redes públicas de ensino.
Podemos supor que todos os materiais utilizaram-se de livros didáticos como fonte. Porém na Escola C fica mais evidente a participação dos professores, quando encontramos atividades que não tem um formato (e uma linguagem, principalmente) normalmente encontrados nos livros. Além disso, o fato de os materiais não serem vendidos aos alunos desobriga um “investimento” uniforme em todos os capítulos. Assim, no material didático da escola pública encontramos um capítulo que apresenta informações diversas, estratégias para atribuir significado ao conhecimento e atividades para desenvolver habilidades mais variadas; em outras encontramos apenas exemplos e explicações sucintas e atividades de treinamento e  repetição. 
Enfim, os dados obtidos nessa pesquisa mostram que o “básico” tem-se traduzido como “ mínimo”, não somente por meio do conteúdos selecionados, mas principalmente, pela forma como esses conteúdos são abordados. E é na forma e não na quantidade de conteúdos que o recorte que se tem feito do currículo “oficial”  contribui para a exclusão dessas pessoas (que estão tendo acesso ao Ensino Médio) por meio de uma Educação com menos qualidade. Podemos supor, ainda, que  essa mesma exclusão ocorre na construção e desenvolvimento  dos currículos adotados por escolas que atendem às classes populares do ensino regular.  
Por outro lado, os materiais didáticos revelam a incorporação de algumas “inovações”  já apontadas  pela pesquisa em Educação Matemática.  Haja visto que  esses materiais foram produzidos por professores que atuam (ou atuaram ) nessas escolas e refletem, portanto, indícios de “transgressões” do modelo predominante de ensino de Matemática (movimento que foi mais observado no material da escola pública que nos das demais) que revelam possibilidades de uma construção curricular mais apropriada aos sujeitos de ensino-aprendizagem (professores e alunos). 
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