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Resumo - Este trabalho apresenta uma análise da contribuição do processo de produção de material didático 

na formação de professores de matemática do Proeja. O referido material didático tem sido produzido de forma 

colaborativa por professores de Matemática do Ifes – Campus Vitória que compõem o GEMP – Grupo de 

Educação Matemática do Proeja. Ele se destina a estudantes do Proeja (Educação Profissional integrada à 

Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos) e possui características pensadas 

especificamente para atendimento às necessidades de aprendizagem matemática dos estudantes, valorizando 

conhecimentos prévios, o diálogo e a integração com outras disciplinas de conhecimentos gerais e disciplinas 

profissionalizantes. O material tem se mostrado eficaz tanto na construção de conhecimentos pelos estudantes 

quanto para aprofundamento de estudos dos professores autores. Isso tem permitido uma compreensão maior dos 

estudantes do Proeja, de suas especificidades e de abordagens metodológicas que possam colaborar com a 

aprendizagem desses estudantes jovens e adultos e de seus professores. 

 

Palavras-chave Proeja. Educação Matemática. Material, Didático. 

 

Abstract - This paper presents an analysis of the contribution of the production process of didactic material in 

the training of math teachers of PROEJA. This educational material has been produced collaboratively by 

teachers of Mathematics in Ifes – Vitoria Campus that are inserted in GEMP – Mathematics Education Group of 

PROEJA. It is intended for students from PROEJA and has features designed specifically to meet the needs of 

student's mathematical learning, valuing prior knowledge, dialogue and integration with other disciplines of 

vocational and general knowledge . The material has proven effective both in the construction of knowledge by 

students and for author teacher's further studies. This has allowed a greater understanding of PROEJA such as 

their specific and methodological approaches that can assist in the learning of young and adult students and their 

teachers. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa está inserida no projeto e nas ações do grupo de pesquisa PROEJA/CAPES/SETEC/ES, 

intitulado “Educação profissional no ensino médio: desafios da formação continuada na educação de jovens e 

adultos no âmbito do Proeja no Espírito Santo”. As ações aqui descritas tiveram como ponto de partida a 

produção de material didático de matemática que pudesse contribuir com essa integração curricular, exigida no 

Documento Base do Proeja, já abordadas anteriormente em projeto de iniciação científica e na pesquisa de 

doutorado do professor orientador. A escolha inicial desse tema deveu-se a alguns fatores, entre eles: não havia 

um material didático que pudesse contemplar as necessidades específicas dos estudantes do Proeja no Ifes; o 

material didático poderia ser importante para uma organização curricular e ao mesmo tempo proporcionar ao 

professor liberdade para a sua atuação autônoma, respeitando as suas necessidades e de seus alunos; as turmas 

ficariam focadas no seu curso, podendo, de certa forma, haver direcionamento para a construção de conceitos 

matemáticos adequados à formação profissional que os alunos escolheram. 

Durante e após essa etapa de produção de material didático começávamos a perceber que os professores 

envolvidos estavam participando de um processo de formação continuada não imaginada inicialmente. Ao 

mesmo tempo em que os professores se mobilizavam a fim de ter um objeto, um produto final, debatiam teorias 

metodológicas e conteúdos matemáticos. Evidentemente que esse processo não deixou de ser observado nas 



 

 

pesquisas citadas no primeiro parágrafo, mas precisávamos direcionar o foco investigativo exclusivamente para 

esse fim uma vez que não gostaríamos de perder momentos importantes na descrição/investigação do processo 

de produção como elemento formador de professores de Matemática. Foi nesse sentido que optamos por fazer 

essa pesquisa, focando-nos em um grupo pequeno, mas diversificado, do qual participam um professor da 

licenciatura em matemática (orientador da pesquisa), um estudante de iniciação científica, uma professora da 

rede pública estadual e uma estudante da licenciatura em Matemática. 

 

METODOLOGIA 
 

A pesquisa está sendo realizada no IFES – Campus Vitória e se dá em duas partes: questionários 

direcionados aos professores, e reuniões semanais do grupo de produção de material. Participam um grupo total 

de 6 professores e 3 alunos do curso de Licenciatura em matemática da própria instituição.Como orientação 

metodológica, optamos por utilizar referências da Metodologia Comunicativa Crítica, que valoriza o diálogo 

entre pesquisador e sujeitos de pesquisas. 

 

RESULTADOS 
 

Quando nos deparamos na sala de aula do EJA encontramos diversos tipos de conhecimentos como, por 

exemplo, os conceitos de geometria embutidos nas falas de um pedreiro ou conceitos sobre medidas que sempre 

foram utilizados por uma dona de casa sem saber da matemática que envolve o processo. 

Porém muitas vezes acabamos por desvalorizar o que o estudante já traz de experiências anteriores, 

principalmente quando há uma ênfase em abordagens metodológicas que não levam em conta um caráter 

problematizador, caráter esse enfatizado por pesquisas atuais em educação matemática. Abordagens pautadas no 

paradigma do exercício (SKOVSMOSE, 2000) ajudam a distanciar ainda mais a matemática abordada em sala 

de aula da “realidade”. Poderíamos até dizer que se desvalida o que o aluno já sabe. 

Porém, para fugir desse “paradigma do exercício” precisávamos de um material didático que pudesse 

auxiliar no processo. Foi nesse sentido que alguns professores de matemática do Campus Vitória do Ifes, 

atuantes no Proeja, elaboraram um material que levasse em consideração a realidade dos estudantes da 

modalidade. 

O material é voltado para situações do cotidiano não só limitando-se a matemática tornando-o 

interdisciplinar. 

Mesmo com esse material, segundo Freitas & Pinto (2010), ainda houve certa resistência por parte dos 

alunos que estavam acostumados a metodologia antiga. Também é citado que quando o material não é trabalhado 

dentro da metodologia de resolução de problemas não há um bom retorno. 

O processo de criação do material deve ser feito observando o aluno durante um período de tempo, 

mesmo parecendo utópico. Além de que um material deve ser criado de maneira colaborativa entre os 

professores. 

Durante e após essa etapa de produção de material didático começávamos a perceber que os professores 

envolvidos estavam participando de um processo de formação continuada não imaginada inicialmente. Ao 

mesmo tempo em que os professores se mobilizavam a fim de ter um objeto, um produto final, debatiam teorias 

metodológicas e conteúdos matemáticos. Evidentemente que esse processo não deixou de ser observado nas 

pesquisas citadas no primeiro parágrafo, mas precisávamos direcionar o foco investigativo exclusivamente para 

esse fim uma vez que não gostaríamos de perder momentos importantes na descrição/investigação do processo 

de produção como elemento formador de professores de Matemática. Foi nesse sentido que optamos por fazer 

essa pesquisa, focando-nos em um grupo pequeno, mas diversificado, do qual participaram um professor da 

licenciatura em matemática (orientador da pesquisa), um estudante de iniciação científica, uma professora da 

rede pública estadual e uma estudante da licenciatura em Matemática. Fazemos neste texto uma descrição do 

caminho percorrido até agora. 

A produção do material tem levado os professores a refletirem sobre sua prática. Além disso, algumas 

pesquisas feitas em sala de aula têm mostrado que os professores que participaram do processo de discussão da 

produção tem realizado um trabalho que mais se aproximam das discussões atuais do Proeja. É aí que entra o 

GEMP. 

O grupo começou a se reunir em março de 2008 e naquele momento o grupo contava com quatro 

integrantes. A primeira preocupação foi envolver o maior número de professores, além de estabelecer como foco 

discussões e produções de material didático para o Proeja, visto que ainda não existia nada específico para esse 

segmento. Concomitantemente eram feitas discussões teóricas que dariam suporte à produção do material e 

relatos de experiências em sala de aula. As decisões sempre foram compartilhadas e definidas por todos os 

integrantes. Os papéis de cada um no grupo definiram-se naturalmente, apesar de ainda não terem sido 

oficializados. Desta forma entendemos que o grupo foi se constituindo como um grupo colaborativo. Com o foco 



 

 

em três eixos centrais que estão intimamente relacionados: [1]MATERIAL DIDÁTICO – PRÁTICA 

PEDAGÓGICA – TEORIA DE SUPORTE. (FREITAS E JORDANE, 2009, p. 954) 

O grupo tem se tornado naturalmente colaborativo, e é importante salientar por que pensamos dessa 

forma. Boavida e Ponte (2002) diferenciam os termos cooperação (operar junto) e colaboração (laborar, trabalhar 

junto). Nesta pesquisa, nos remetemos à colaboração como um trabalho envolvendo professores e pesquisadores, 

compartilhando saberes e experiências docentes, com um objetivo comum e em busca do desenvolvimento 

profissional. 

Inicialmente pensávamos em nos focar no grupo originalmente formado para nossas investigações, porém 

como o grupo já tem um longo caminho percorrido nós corríamos o risco de perder informações importantes 

para nosso processo de investigação. Por isso optamos por formar um subgrupo envolvendo professores que 

ainda não haviam participado de tal processo. Resolvemos convidar uma professora da EJA que atua na rede 

pública estadual e uma estudante do curso de Licenciatura em Matemática para que, juntamente com os dois 

pesquisadores envolvidos na pesquisa pudessem formar um grupo para produção de uma ficha. É na formação 

desses professores, que ocorre de forma colaborativa, enquanto produzem materiais e discutem conceitos 

matemáticos e abordagens metodológicas que nos concentramos. 

Com base na análise de entrevistas e reuniões foi apontado que, ao se trabalhar nessa modalidade, os 

professores procuram saber com outros que já atuaram no Proeja quais as características dos alunos. Muitos 

professores falam que, ao se trabalhar com o Proeja, o grau de exigência deve ser diferenciado, porque são, em 

sua maioria, trabalhadores com tempo reduzido de estudo. Essa fala foi evidenciada pelo professor X: “Ah, eu 

ouvi pessoas falando que o Proeja era muito fraquinho, que tinha que maneirar com eles...” 

Analisando esse tipo de discurso percebemos o que [2]Corôa (2006, p. 307) afirma ao colocar que 

 

”esses discursos demonstram a visão negativa que os professores e diretores das 

escolas têm dos alunos que possuem e da própria modalidade de ensino de que 

fazem parte. Porém, esse discurso não desvaloriza apenas os alunos e a EJA, ele 

atinge também aos professores que, ao não valorizarem seus alunos, mostram que 

não estão preparados para desempenhar sua função docente.” 

 
Os professores também mencionam que, durante sua formação, não houve orientação para se trabalhar 

com essa modalidade e que estão aprendendo na prática, buscando cursos de formação continuada. Observamos 

que os momentos em que os professores participam do grupo de produção do material didático contribuem 

significativamente para sua formação. Nele, o professor troca experiências com outros integrantes do grupo que 

acabam aprendendo com os relatos, e estes, por estarem a mais tempo com o Proeja, acabam se tornando 

referência para os novos integrantes. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
 

Durante as reuniões sobre a elaboração do material didático do Proeja, vimos que este agia de forma 

desestabilizadora com o professor, pois fazia com que esse fosse buscar uma nova maneira de se trabalhar dentro 

da metodologia proposta para auxiliar a sua prática em sala de aula, que muitas vezes não promove os resultados 

esperados pelo material. Os alunos influenciam no momento de utilização do material, pois há uma resistência a 

metodologia proposta já que eles, em sua maioria, foram acostumados a maneira tradicional de ensino. Muitas 

vezes levando ao comentário de que “agora queremos ver a matemática de verdade”, mas após um período de 

adaptação percebem que ao se trabalhar dentro desta nova metodologia se torna mais fácil de entender a 

matemática, estimulando assim o professor a continuar sua busca para uma nova complementação em sua 

formação, mesmo que seja de forma indireta 
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