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RESUMO 
 
 

A construção do conhecimento é algo evolutivo e, portanto, histórico e social, já 
que a carga dos saberes acumulados pelo tempo não é algo comum a 
privilegiados, e sim, a todos os indivíduos. Nesta pesquisa, tivemos por objetivo 
analisar os conhecimentos mobilizados pelos professores de Matemática da 
Educação de Jovens e Adultos em suas relações com os materiais curriculares 
educativos que produzem e utilizam. Desenvolvemos a investigação 
direcionados pela questão: Como são mobilizados os diferentes conhecimentos 
dos professores de Matemática da Educação de Jovens e Adultos em suas 
relações com os materiais curriculares educativos que produzem e utilizam? No 
desígnio de buscar respostas a esse questionamento encontramos na literatura 
os aportes teóricos de autores como Álvaro Vieira Pinto (1969); Davis e Krajcik  
(2005); Paulo Freire (1987, 1996); Arroyo (2017); Shulman (1986, 1987); Brown 
(2002, 2011); Godino (2009); Ball, Thames e Phelps (2008); Macedo (2013, 
2016); Thiollent (2000), que nos conduziram nessa investigação. O foco dessa 
pesquisa é a construção do material curricular educativo e os conhecimentos 
específicos à profissão docente. Este estudo versa sobre a construção de 
material curricular educativo: mobilização de conhecimentos por professores de 
matemática da EJA. O contexto desta investigação foram duas escolas públicas, 
situadas no Recôncavo Baiano, com dois professores que lecionam matemática 
na Educação de Jovens e Adultos. Com uma abordagem puramente qualitativa, 
utilizamos como procedimentos de coleta das informações a observação 
participante, a entrevista semiestruturada e o diário de campo, que gerou o 
material curricular educativo através de um trabalho colaborativo e de uma 
investigação norteada pela pesquisa-ação. A dissertação está organizada em 
formato multipaper, composta pela: introdução, um artigo sobre a construção do 
material curricular educativo, um segundo artigo sobre o conhecimento 
específico do professor e as considerações finais. Esse formato chamou nossa 
atenção pela inovação do texto acadêmico e pela diversificação dos 
procedimentos na coleta de informações. Os resultados apontaram que 
professores mais experientes exploram o material curricular de modo a conseguir 
instigar seus alunos a refletirem sobre sua realidade com maior propriedade, 
além disso, constatamos que os professores mobilizam conhecimentos 
específicos da profissão docente quando interagem com esse tipo de material, 
sendo possível identificar sua fragilidade e as lacunas existentes em sua 
formação.  
 
Palavras-chave: Material Curricular Educativo. Conhecimentos do professor de 
Matemática. Educação de Jovens e Adultos. 
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ABSTRACT 
 
 

The construction of knowledge is evolutionary and therefore historical and social 
since the burden of knowledge accumulated by time is not something common to 
privileged but to all individuals. In this research, we aimed to analyze the 
knowledge mobilized by teachers of Mathematics Youth and Adult Education in 
their relationships with the educational curriculum materials they produce and 
use. We develop the research guided by thequestion: How are the different 
knowledge of Mathematics teachers of Youth and Adults Education mobilized in 
their relations with the educational curriculum materials that they produce and 
use? In the aim of seeking answers to this question, we find in the literature the 
theoretical contributions of authors such as Álvaro Vieira Pinto (1969); Davis and 
Krajcik (2005); Paulo Freire (1987, 1996); Arroyo (2017); Shulman (1986, 1987); 
Brown (2002, 2011); Godino (2009); Ball, Thames and Phelps (2008); Macedo 
(2013, 2016); Thiollent (2000), who led us in this investigation. The focus of this 
research is the construction of educational curriculum material and the specific 
knowledge of the teaching profession. This study deals with the construction of 
educational curriculum material: knowledge mobilization by EJA mathematics 
teachers. The context of this investigation were two public schools located in the 
Recôncavo Baiano with two teachers who teach mathematics in the Education of 
Young and Adults. With a purely qualitative approach, we used participant 
observation, the semi-structured interview, and the field diary, which generated 
educational curricular material through collaborative work and research guided 
by action research. The dissertation is organized in a multi-paper format, 
composed of an introductory chapter, an article on the construction of curricular 
materials, a second article on the specific knowledge of the teacher and a chapter 
of final considerations, this format called our attention to the innovation of the text 
and the diversification of procedures in the collection of information. The results 
showed that more experienced teachers explore the curricular material in order 
to instigate their students to reflect on their reality with greater property and we 
also found that teachers mobilize specific knowledge of the teaching profession 
when interacting with this type of material and it is possible to identify its fragility 
and the gaps in its formation. 
 
Keywords: Educational Curricular Material. Knowledge of the Mathematics 
teacher. Youth and Adult Education.  
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INTRODUÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente estudo, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 

Educação de Jovens e Adultos, da Universidade do Estado da Bahia, foi 

desenvolvido na linha de pesquisa Formação de Professores e Políticas 

Públicas. Esse estudo baseou-se no arcabouço filosófico, histórico e social 

traçado pelos construtos teóricos de Álvaro Vieira Pinto (1969) acerca do 

conhecimento. Com o desígnio de elucidar a origem do conhecimento, Pinto 

(1969) explica não ser possível traçar uma definição para o termo, no entanto, o 

autor apresenta um recuo para explicar a origem desse vocábulo e mostra que 

o conhecimento é evolutivo e, portanto, histórico. Já o caráter social do 

conhecimento apresenta-se através da interação dos sujeitos com o meio que 

os conduz à reflexão e à autoconsciência. Para esse autor, o conhecimento no 

homem só ocorre através da transmissão de caráter social, ou seja, pela 

educação.  

O propósito desta pesquisa é a analise dos conhecimentos que são 

mobilizados pelos professores de matemática, quando eles interagem com o 

material curricular educativo que produzem e utilizam.  

A partir deste propósito, algumas questões surgiram, como por exemplo: 

Como produzir material curricular educativo com professores de matemática da 

EJA? Existem princípios para construirmos esse material? Quais tipos de 

conhecimento deve ter um professor de Matemática? Existem conhecimentos 

específicos ao professor de matemática? 

A partir do entendimento elucidado por Pinto (1969) sobre conhecimento, 

foi possível buscar na literatura o alicerce de que precisávamos para discutirmos 

sobre o conhecimento do professor e os saberes necessários para 

respondermos as questões aludidas. Encontramos nos pressupostos teóricos de 

Shulman (1986/1987), a compreensão sobre os conhecimentos específicos da 

profissão docente e ampliamos esses saberes para o professor de matemática 

através dos constructos teóricos de Godino (2009) e Ball, Thames e Phelps 

(2008). A partir das discussões teóricas suscitadas por estes autores, 
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construímos as análises sobre o conhecimento mobilizado pelos professores de 

Matemática. Esta discussão foi contemplada no Artigo 2, Conhecimentos 

Mobilizados por Professores de Matemática da EJA: Produção e Uso de MCE, 

dessa dissertação.  

O Material Curricular Educativo (MCE) foi construído a partir dos estudos 

de Ball e Cohen (1996) e das heurísticas de design elaboradas por Davis e 

Krajcik (2005) para o ensino de ciências. Buscamos nos saberes teóricos de 

Freire (2014), Fonseca (2012) e Arroyo (2017), especificidades relacionadas à 

Educação Matemática e à Educação de Jovens e Adultos, e somente a partir 

desse entendimento, elaboramos a construção do nosso material, que ficou 

disponibilizado online e passou a ser denominado Material Curricular Educativo 

Online. Alicerçados por Brown (2009), discutimos a forma como professores e 

materiais se relacionam e, através de Macêdo (2013, 2016), tivemos a percepção 

de que estes materiais são instrumentos para elaboração e implementação do 

currículo.  

A trajetória de construção do material, bem como as categorias de análise 

voltadas para a interação entre professor e MCE foram abordadas no Artigo 1, 

Construção de materiais curriculares educativos com educadores matemáticos 

da Educação de Jovens e Adultos.  

Ademais, doravante a análise de documentos normativos, que versam 

sobre a Educação de Jovens e Adultos, como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira – LDB nº 9.394/96 e o Projeto de Educação de Jovens e 

Adultos do Estado da Bahia, “Educação de Jovens e Adultos: aprendizagem ao 

longo da vida”,  tivemos a compreensão de que o papel do professor não consiste 

em repetir conhecimentos estabelecidos como formativos, e sim educar os 

sujeitos numa relação dialógica, levando em consideração seus saberes e suas 

experiências de vida, fazendo-o interagir no mundo letrado de forma crítica, 

reflexiva e consciente. Esse entendimento nos fez construir um projeto de 

pesquisa que compartilhasse as responsabilidades com os sujeitos que foram 

investigados, já que eles também são responsáveis pela construção do seu 

próprio conhecimento, a partir de suas escolhas formativas. Esta pesquisa foi 

norteada por esse entendimento e acreditamos que não caberia uma discussão 

mais aprofundada desses documentos nesse texto.  



INTRODUÇÃO / 16 
 

Por fim, nesta pesquisa, mostraremos aspectos da nossa trajetória 

profissional que se entrelaçaram ao nosso projeto de pesquisa e que nos 

conduziram para a escolha do tema, bem como dos sujeitos que participaram 

desta investigação. Em seguida, serão apresentados os objetivos, a questão de 

pesquisa, os aspectos metodológicos e o contexto desse estudo, além da 

escolha da forma da organização desta dissertação.  

 

APROXIMAÇÃO COM O TEMA: ENTRELACES COM A PESQUISA 

 

A aproximação com a temática (Conhecimentos mobilizados pelos 

professores de Matemática na construção de material curricular educativo) foi 

motivada por questões que emergiram durante a minha trajetória profissional. A 

partir de 1996 assumi minha primeira classe na Educação de Jovens e Adultos - 

EJA, em um Programa de Alfabetização denominado – Alfabetização de Jovens 

e Adultos da Bahia -  “Aja Bahia”. Naquela época, acreditava que o ato de 

alfabetizar consistia em ensinar o aluno a ler, escrever e contar; no entanto, 

apesar da pouca experiência, fazia questão de relacionar os conteúdos 

estudados à realidade dos alunos, ligando, por exemplo, a escrita do nome a sua 

identidade, sua história, a sua representação social no mundo.  

Após essa experiência participei do Programa de Formação de 

Professores Alfabetizadores – PROFA e, apenas nesse momento, dei conta das 

lacunas existentes na minha formação como professora alfabetizadora. 

 Quando passei a fazer parte do universo acadêmico, como Licencianda 

em Matemática, na Universidade Estadual de Feira de Santana, busquei 

participar de grupos de discussões e reflexões acerca da alfabetização de 

adultos, o que mais tarde me levou a participar de uma seleção para atuar como 

Coordenadora Setorial do Programa Alfabetização Solidária. 

Atuando na Alfabetização Solidária, tive a oportunidade de dialogar com 

vários professores de alguns municípios baianos. Encontrei profissionais com 

práticas tradicionais já enraizadas, que tinham um entendimento equivocado 

acerca do educador Paulo Freire, já que acreditavam que o método freiriano 

consistia na silabação e manipulação mecânica das palavras. Por outro lado, 

encontrei educadores que acreditavam que “a leitura da palavra era sempre 

precedida da leitura do mundo” (FREIRE, 1989), fato que contribuiu para que eu 
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pudesse elaborar, em conjunto com os professores, projetos didáticos e de 

pesquisa na área social, como por exemplo o projeto de pesquisa “Resgatando 

a Cultura Popular no município de Varzedo’, que foi apresentado no Congresso 

Internacional Alfabetização e Desenvolvimento Humano, em 2005. 

Depois de ter concluído a Licenciatura em Matemática, voltei a lecionar 

para uma classe de jovens e adultos e comecei a pensar sobre o conhecimento 

de mundo dos meus alunos, e dessa forma foi possível compreender que a falta 

de entendimento acerca de algumas habilidades matemáticas perpassava, na 

maioria das vezes, pela formalização do conhecimento específico, sem levar em 

conta o ser histórico, cultural e social que é cada indivíduo. Comecei então a 

desenvolver correlações entre a matemática existente no cotidiano dos alunos e 

a matemática formalizada nos livros didáticos. 

Em 2014, fui convidada pelo gestor e por professores de Matemática de 

uma Escola da rede estadual, em Cruz das Almas, para participar de um grupo 

de estudo de professores de matemática que atuavam na Educação de Jovens 

e Adultos, o convite surgiu devido a minha atuação nessa escola como 

formadora no Projeto Gestão da Aprendizagem Escolar – Gestar,  na disciplina 

de matemática, e foi reafirmado com minha efetivação no Grupo de Formadores 

da Secretaria de Educação do Estado da Bahia,  já que todos os projetos dessa 

Secretaria passaram a atuar de forma integrada em 2015. 

Durante a formação, constatamos que 90% dos professores de 

Matemática lecionavam também na modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos e, por acreditarem na qualidade do material ofertado pelos projetos 

estruturantes, utilizavam-nos também na EJA. As atividades eleitas por esses 

professores estavam destinadas ao público da Educação Básica, 

especificamente para o Ensino Fundamental II e Médio, e não para o ensino da 

EJA.  

A observação dos professores durante os encontros, em relação ao uso 

desse material no segmento da EJA, suscitou em mim o desejo de mediar a 

construção de um material didático que fosse adequado aos alunos desse 

seguimento, no entanto, essa elaboração só faria sentido se ocorresse de forma 

colaborativa, já que o conhecimento acerca da realidade dos estudantes pelos 

docentes era amplo. Esse entendimento nos levou a compreender que 
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precisávamos construir atividades que favorecessem não apenas a 

aprendizagem dos alunos, mas também a dos professores.  

Em 2016, fui aprovada como aluna regular no Programa de Pós-

Graduação em Educação de Jovens e Adultos e compreendi que não se tratava 

de adequar o material ofertado pela secretaria, durante os cursos de formação, 

para EJA, era necessário entender como os professores mobilizavam 

conhecimentos diante desses materiais, e de que forma esses materiais 

poderiam ser educativos para os professores. Inserida nesse contexto, busquei 

refletir sobre a diferença entre os termos materiais curriculares e materiais 

curriculares educativos. 

Materiais Curriculares Educativos são materiais pedagógicos que foram 

projetados com a intenção de promover a aprendizagem do professor. A palavra 

educativo refere-se à aprendizagem docente, então, de acordo com Davis e 

Krajcik (2005), este tipo de material difere dos materiais instrucionais porque não 

trazem como objetivo principal oferecer estratégias de ensino, e sim ampliar o 

conhecimento do professor em relação à matéria, à forma de ensinar e à 

aprendizagem deles. A forma como os professores aprendem com esses 

materiais depende da relação com a qual eles interagem com os mesmos; 

segundo Brown (2009), essa interação pode ocorrer de três formas: adaptação, 

transferência e improviso.  

Nesse ínterim, construímos a seguinte questão de pesquisa que norteou 

todo trabalho: Como são mobilizados os diferentes conhecimentos dos 

professores de Matemática da Educação de Jovens e Adultos em suas relações 

com os materiais curriculares educativos que produzem e utilizam?  

Desenvolvemos essa investigação com dois professores de escolas 

públicas, que fizeram formação no projeto estruturante de Matemática da 

SEC/BA, da rede estadual de ensino entre os anos de 2012 a 2017 e se 

encontravam em regência na Educação de Jovens e Adultos, na rede pública. O 

referido projeto ofertava formação em serviço a professores de Matemática e 

Língua Portuguesa. Essa investigação se ampliou em ações nas respectivas 

salas de aula desses professores compreendendo assim um universo de 50 

alunos na modalidade da EJA. Os professores em questão são lotados na região 

do Recôncavo Baiano, nos municípios de Cachoeira e Dom Macêdo Costa, em 



INTRODUÇÃO / 19 
 

escolas da rede pública de ensino, com alunos da Educação de Jovens e 

Adultos. 

 

ESTUDOS SOBRE A TEMÁTICA: MCE 

 

Ao buscarmos na literatura estudos que diferenciem material curricular de 

material curricular educativo, encontramos, a partir dos estudos de Davis e 

Krajcik (2005), que materiais curriculares são assumidos como sendo educativos 

para estudantes. Logo entendemos como material curricular todo e qualquer 

material didático que dê suporte à aprendizagem dos alunos e ao trabalho do 

professor, como: guias didáticos, sequências didáticas, livros didáticos, 

formulários eletrônicos, dentre outros; no entanto, materiais que foram 

construídos para promover a aprendizagem dos professores passaram a ser 

chamados de Material Curricular Educativo. Esta conceitualização do MCE como 

potencializador da aprendizagem do professor e, portanto, dos conhecimentos 

necessários à sua práxis, está fundamentada nas bases de conhecimento para 

o ensino conceitualizadas por Shulman (1986, 1987), de acordo com Drake, 

Land, Tyminski (2014). 

Segundo Davis e Krajcik (2005), o material curricular educativo deve ser 

construído a partir das ideias sobre a base de conhecimento do professor, que 

são inspirados nas concepções de Shulman sobre essa temática. 

De acordo com Fernandez (2015, p. 503), existem diversos autores que 

versam sobre conhecimento de professores, como Roldão (2007), Elbaz (1983), 

Tardif (2010); entretanto Lee Schulman (1986,1987) traz em seus escritos 

algumas reflexões sobre o conhecimento que os professores vão construindo em 

suas trajetórias formativas, dando ênfase principalmente ao conhecimento 

específico da matéria, ao conhecimento pedagógico que o professor deve ter 

para ensinar o conteúdo específico da disciplina (PCK) e o conhecimento 

curricular. Reconhecemos o pioneirismo do modelo de conhecimento proposto 

por Shulman (1986), onde ele aborda que todo professor deve ter domínio do 

conteúdo da disciplina que leciona em três níveis específicos: conhecimento do 

conteúdo em si, conhecimento pedagógico do conteúdo e o conhecimento 

curricular. Esse tripé edifica a base de conhecimentos necessários ao ensino de 

todo professor e, portanto, do professor de Matemática. Ampliamos esses 
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conhecimentos quando identificamos que existem autores que escrevem sobre 

Educação Matemática e trazem as bases de conhecimento abordadas por 

Shulman para falar sobre o Educador Matemático.      

Um estudo interessante é o de Ponte (1999) que, além de reafirmar as 

bases de conhecimento mencionadas por Shulman (1986), chama-nos atenção 

em relação ao conhecimento do professor e à prática docente, enfatizando a 

necessidade que todo professor tem de conhecer bem os saberes da disciplina 

que leciona, ou seja, o conhecimento do conteúdo, sem deixar de lado outros 

conhecimentos que permeiam sua prática letiva, como por exemplo, o 

conhecimento do conteúdo pedagógico, o conhecimento dos seus alunos dos 

seus processos de aprendizagem, bem como o conhecimento da realidade da 

escola, da comunidade e da sociedade. É necessário que o educador conheça 

bem o conteúdo disciplinar que está se propondo a construir com seus alunos, 

no entanto, o modo como isso ocorrerá faz parte do saber pedagógico que todo 

professor deve ter.  

A ideia de conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK, da expressão 

em inglês pedagogical contente knowledge), estabelecida por Shulman (1986) e 

reafirmada em 1996 por Ball e Cohen, deu origem aos materiais curriculares 

educativos, quando esses autores sugeriram que materiais de currículo 

chamados de K-12, que visavam promover a aprendizagem dos alunos, podiam 

ser projetados para apoiar a aprendizagem do professor. O material curricular 

educativo traz como objetivo apoiar a prática do professor, mas, ao mesmo 

tempo, contribuir para o desenvolvimento do conhecimento pedagógico desses 

educadores. 

Para nortear a construção do material curricular educativo, Davis e Krajcik 

(2005) criaram, como já mencionado, um conjunto de heurísticas que possui 

duas funções: a primeira consiste em orientar a criação desse tipo de material 

mostrando através de exemplos como ele deve ser estruturado; e a segunda 

explica como as características educativas contidas no material podem promover 

a aprendizagem do professor. Embora estes princípios tenham sido criados para 

professores de ciências, os autores afirmam que o mesmo se adequa a qualquer 

disciplina, como podemos verificar a seguir “as heurísticas de design também 

devem ajudar aqueles interessados em construir  materiais curriculares 

educativos para outras áreas que não apenas o ensino de ciências” (2005, p. 5) 
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Por se tratar de um mestrado profissional, fez-se necessário construirmos, 

além do texto dissertativo, ora organizado neste texto, um material que se 

caracterizou como produto da nossa pesquisa, esse MCE está disponibilizado 

de forma online1 e foi produzido em colaboração com os professores que 

participaram desta investigação.  

 

A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE JOVENS E ADULTOS 

 

O direito à escolarização foi negado a muitos Jovens e Adultos no Brasil, 

durante muito tempo, foi apenas na década de 80 do século passado, através da 

Constituição Federal Brasileira, de 1988, que o direito à educação foi instituído, 

não apenas para as crianças, mas a todos aqueles que não tiveram o acesso ou 

permanência aos seus estudos na idade escolar regulamentada pela legislação.  

Antes da educação ter sido instituída para EJA, exatamente entre as 

décadas de 40 a 50, as políticas públicas para Educação de Jovens e Adultos já 

tinham características de assistencialismo, já que a educação sempre foi vista 

como um instrumento ideológico daqueles que detinham o poder e o 

administravam. A difusão do ensino só era bem quista quando se pensava no 

desenvolvimento do país. De acordo com Paiva, constatamos que: 

 

No início do governo Juscelino, não se observava qualquer 
modificação no campo da educação de jovens e adultos. No 
Programa de Metas, a educação é restrita a formação técnica 
profissional. Entretanto, logo em 1956 alguns técnicos - já 
influenciados pelo desenvolvimento da economia da educação e 
das primeiras recomendações internacionais em favor do 
planejamento educacional - tentam apresentar a educação como 
um pré-investimento necessário ao desenvolvimento do país. 
(PAIVA, 1987, p. 161) 

 

A educação nesta época estava voltada para atender ao desenvolvimento 

do país, ou seja, formar pessoas adultas para atender a necessidade da nação, 

e não formar pessoas adultas como sujeitos de direito. Entre os anos de 

1958/1964, ocorreu o maior período de mobilização no campo da Educação de 

Adultos, especificamente com os Programas de Educação de Adultos e a 

                                                             
1 Disponível em: https://eunicemadriz.wixsite.com/defesa. Acesso em: 02/04/2019 
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convocação para o II Congresso Nacional de Educação de Adultos. Nesse 

momento, houve uma significativa ascensão nas ideias sobre essa modalidade 

de ensino. Antecedendo o II Congresso, aconteceram os chamados Seminários 

Regionais, onde eram discutidas ideias sobre o problema do analfabetismo no 

Brasil, além disso se buscava a elaboração de novas diretrizes para a educação 

dos adultos.  

Entre os educadores que conduziam esses Seminários, encontravam-se 

Paulo Freire, que fazia parte da comitiva de Pernambuco. As ideias de Freire já 

sobressaiam nessa época, pois ele já chamava atenção para as causas sociais 

do analfabetismo e atrelava a sua eliminação ao desenvolvimento da sociedade 

PAIVA (1987). 

 As ideias inovadoras de Freire sobre a Educação de Jovens Adultos são 

amplamente discutidas e sua vasta obra divulgada no mundo. A Pedagogia do 

Oprimido, um dos seus livros mais lidos, nos conduz aos caminhos de uma 

Pedagogia da Libertação. Provocados durante o curso de mestrado por nossos 

professores, acerca do legado que deixaríamos para a sociedade, acreditamos 

que problematizar a condição humana foi a maior contribuição dessa pesquisa.   

 

A questão central da obra - Pedagogia do Oprimido – é o ser 
humano em suas complexas dimensões [...] pensar o ser 
humano como problema, em sua relação com o mundo, seus 
condicionamentos e desafios, implica a consciência de sua 
história e de como superar sua desumanização. [...] 
problematizar a condição humana só é possível em sua 
dimensão concreta, presente, histórica. (SCHNORR, 2015, p. 
66) 

 

Nosso projeto A Construção de Material Curricular Educativo: Mobilização 

de Conhecimentos por Professores de Matemática da Educação de Jovens e 

Adultos teve como consequência a mobilização dos conhecimentos não apenas 

dos professores, mas dos alunos envolvidos nesta investigação. A tomada de 

consciência pelos alunos acerca dos seus direitos negados, através da nova lei 

trabalhista brasileira, instrumentalizada pela Lei nº 13.467 de 2017, e 

pela Medida Provisória nº 808, instituída a partir de 11 de novembro de 2017, fez 

com que os alunos e alunas tomassem consciência da importância desta 

legislação em suas vidas. A nova lei passou a valer na época em que já 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medida_provis%C3%B3ria
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estávamos na escola discutindo com os professores e alunos a polêmica reforma 

da previdência. Devido à atualidade e emergência do tema, os docentes e seus 

respectivos alunos declararam sua vontade de estudar a Matemática através do 

viés da reforma trabalhista e não mais da reforma da previdência, como havia 

sido elegido por eles no começo desta intervenção.  

A Educação Matemática para Jovens e Adultos requer uma busca 

constante de sentido de qual Matemática deve ser ensinada e aprendida na 

escola. Nesta modalidade de ensino, esta questão se torna mais essencial, já 

que estamos lidando com jovens e adultos que, em sua maioria já passaram por 

um processo de exclusão escolar. Sendo assim concordamos com Fonseca, 

quando ela reafirma nosso pensamento de que “devemos indagar-nos sobre o(s) 

sentido(s) que os alunos e alunas da EJA conferem ao ensinar e aprender 

Matemática na escola” (2012, p. 74-5). 

Professores e alunos, deixaram claro, através dos seus atos de currículo, 

de que modo e por meio de qual temática social gostariam de aprender 

Matemática. Nesta investigação, este foi o momento em que esses atores, 

principalmente os alunos, exerceram seus direitos enquanto atores curriculantes 

que são e nortearam o rumo desta pesquisa, solicitando da pesquisadora e dos 

seus professores a temática que gostariam de estudar. 

 

O conceito de atos de currículo está pautado no argumento de 
que interativamente, numa incessante atribuição de sentidos, 
todos os envolvidos com as questões curriculares, a partir da sua 
posição política, são atores curriculantes. (MACÊDO, 2013, p. 1) 

 

Colocar a Matemática a serviço dos problemas reais e não colocar os 

problemas a serviço da Matemática é o que os discentes almejaram quando 

escolheram estudar a nova Reforma Trabalhista de 2017, tendo como 

ferramenta de estudo a Matemática.  

Os Jovens e Adultos, por não terem aprendido os conhecimentos 

escolares no tempo regular, muitas vezes não são considerados sujeitos de 

conhecimento. Por outro lado, o conhecimento que a instituição escolar deve 

garantir a esses sujeitos de direitos não se reduz aos saberes puramente 

escolares, é preciso trabalhar o ser humano em suas complexas dimensões, 

dentre elas destacamos a ética e a política. As discussões destas dimensões 



INTRODUÇÃO / 24 
 

ocorreram durante a aplicação da atividade de intervenção nas escolas 

selecionadas e estão comentadas no artigo 1 dessa dissertação.  

QUESTÕES E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A partir do entendimento de que o material curricular educativo ajuda o 

professor a ampliar seu conhecimento em relação à tríade posta por Shulman 

(1999): conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo e o 

conhecimento curricular, construímos algumas hipóteses:  

✓ Podemos produzir material curricular educativo com professores de 

Matemática da EJA; 

✓ Existem princípios para construirmos o MCE; 

✓ Existem tipos de conhecimento que todo professor deve ter; 

✓ Existem conhecimentos específicos ao professor de matemática da EJA.  

 

Estas hipóteses também nos conduziram à formulação da nossa questão 

de pesquisa, já citada neste texto.  

A compreensão de que os estudos desenvolvidos por Davis e Krajcik 

(2005) sobre material curricular educativo, dos postulados de Brown (2009) 

sobre a interação do professor com esse material e após o entendimento sobre 

o conhecimento do professor, apresentado por Shulman (1986), Godino (2009) 

e Ball, Thames e Phelps (2008), foi um motivador a mais para investigarmos a 

relação dos professores da EJA com a construção de um material curricular 

educativo de matemática. A partir dessa motivação, elaboramos a questão 

diretriz já citada nesse texto. 

A partir da questão diretriz elegemos como objetivo geral: Analisar os 

conhecimentos mobilizados pelos professores de Matemática da Educação de 

Jovens e Adultos, em suas relações com os materiais curriculares educativos 

que produzem e utilizam. 

A fim de realizarmos uma análise minuciosa em nossa investigação, 

tivemos como objetivos específicos: Produzir material curricular educativo com 

professores de Matemática da Educação de Jovens e Adultos, a partir de 

atividade didática disponibilizada pela Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia; e Identificar conhecimentos mobilizados por professores de Matemática 
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da Educação de Jovens e Adultos na produção e no uso do material curricular 

educativo. 

Estes objetivos serviram de base para a construção dos dois artigos que 

compuseram esta dissertação, além de nos nortear para responder a nossa 

questão de pesquisa. 

 

 ASPECTOS RELATIVOS À METODOLOGIA 

 

O MÉTODO QUALITATIVO  

 

Para Macêdo et al. (2009, p 58), na medida em que as pesquisas 

qualitativas acolhem e trabalham com as diferenças, há uma transmigração da 

noção de rigor para outras/novas perspectivas, outras/novas luzes, 

compreendendo que os resultados de uma pesquisa dependem diretamente do 

sentido de rigor que ela acolhe e cultiva.  

Nesta pesquisa, os conhecimentos trabalhados foram eleitos como 

formativos a partir das escolhas dos sujeitos, pois acreditamos que nesse tipo 

de pesquisa o conhecimento é reinventado a partir dos saberes compartilhados 

no processo da investigação. Para nós, toda pesquisa envolve responsabilidade 

humana. Nesse ínterim, o qualitativo vai transcender a questão relativa à técnica 

e ao método, já que concordamos com Macêdo et al. (2009, p. 63), quando ele 

nos diz que todo ato de pesquisar envolve uma responsabilidade humana, social 

e política e que o qualitativo é, na realidade, um analisador epistemológico, 

ontológico e social. 

Nesse trabalho optamos por compartilhar os percursos desta investigação 

com a professora Rosa e o professor João, pseudônimos dados aos docentes 

convidados para essa investigação. Fazendo uso de uma escuta sensível, 

decidimos compartilhar com eles as decisões referentes ao método e aos 

saberes que foram implementados através de uma intervenção pedagógica em 

suas salas de aula, ou seja, elegemos de forma colaborativa os saberes 

instituídos como formativos nessa intervenção. Entretanto, enquanto 

pesquisadora não temos acesso à compreensão do outro sobre qual o motivo 
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das suas escolhas, por isso fez-se necessário sermos rigorosos em relação ao 

método de pesquisa utilizado para entendermos as escolhas e as intenções 

respectivamente, desses atores. 

A pesquisa qualitativa favorece que a interpretação das informações 

coletadas seja pensada e analisada em todo o transcorrer da pesquisa e 

concordamos com Macêdo et al. (2009) quando esclarece que a interpretação 

dos dados de uma pesquisa qualitativa ocorre em todo processo da pesquisa. 

Assim, definimos esta pesquisa como sendo qualitativa.  

A seguir, apresentaremos o percurso metodológico e os instrumentos 

utilizados nesse estudo.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Com o propósito de responder à questão norteadora desta pesquisa, 

buscamos leituras no campo da Educação Matemática que nos ajudassem a 

delinear nosso método de pesquisa. A princípio, considerávamos estar 

delineando os passos de uma pesquisa colaborativa, no entanto, após algumas 

leituras nesse campo, encontramos desmistificações acerca da pesquisa 

cooperativa, colaborativa e do trabalho colaborativo, o que nos levou a entender 

que a intervenção feita em sala de aula se caracterizava como um trabalho 

colaborativo, mas não se enquadrava nos parâmetros estabelecidos para uma 

pesquisa colaborativa, como veremos adiante. Fiorentini (2004, p. 44), distingue 

pesquisa cooperativa de pesquisa colaborativa, através das denominações dos 

seus termos e definições.  

 

Cooperação é derivada do verbo latino operare, que significa 
operar, executar, fazer funcionar de acordo com o sistema, já a 
palavra colaboração vem do verbo latino laborare, que significa 
trabalhar, produzir, desenvolver atividades tendo em vista 
determinado fim. (grifo nosso) 

 

Consideramos, portanto, seguir os passos de um trabalho colaborativo, 

pois em nossa pesquisa não existiu a subserviência; os atores sociais envolvidos 

nessa investigação foram co-responsáveis pela condução das ações 

desenvolvidas, tornando-se também protagonistas do processo. Esta 



INTRODUÇÃO / 27 
 

investigação não pode ser classificada como uma pesquisa colaborativa, já que 

elementos como a concepção do problema, elaboração dos objetivos, além da 

própria escrita do texto, foram de responsabilidade apenas da pesquisadora. No 

entanto, é fato que nesta investigação ocorreu o desenvolvimento de um trabalho 

colaborativo, já que ações e decisões foram tomadas em comum acordo com os 

investigados. Um exemplo disso foi quando os professores concordaram em 

desenvolver atividades em sala de aula, a partir de um material curricular 

ofertado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, e escolheram qual 

material seria mais adequado para seus alunos.  

Seguindo o processo de um trabalho colaborativo, apresentamos ao 

professor João e à professora Rosa, os objetivos dessa investigação. 

Compartilhamos com eles os objetivos da pesquisa, a fim de envolvê-los de 

forma consciente em todas as etapas desse processo. João nos pediu que 

estudássemos sobre o que seria um material curricular educativo e Rosa nos 

pediu alguns exemplos de como seria a caracterização desse material. Fizemos 

três reuniões de estudos sobre o material curricular educativo e sua estruturação. 

Temos essas reuniões registradas através de gravações, algumas observações 

escritas feitas pela pesquisadora e os registros produzidos pelos professores 

após os encontros. Concordamos com Fiorentini (2004, p. 49) quando ele afirma 

que em um trabalho colaborativo desde o início do projeto, são negociadas 

responsabilidades a serem assumidas por cada um dos participantes. O que 

reafirma que desenvolvemos nesta pesquisa um trabalho colaborativo que se 

diferencia da pesquisa colaborativa, no entanto, para que os professores 

pudessem entender de que forma iria ser desenvolvida a intervenção em suas 

salas de aula, era preciso primeiro compreender e estudar o material curricular 

que serviu como base para o todo o trabalho que foi implementado.  

As características do material produzido, além da teoria que o alicerçou, 

foram cuidadosamente estudadas e discutidas com ambos os professores 

colaboradores da pesquisa. Estudamos a temática material curricular educativo 

sob olhar de Dave e Krajick (2005) e fizemos uma relação desses materiais com 

a Educação Matemática de Jovens e Adultos. O estudo sobre a Educação de 

Jovens e Adultos se deu sob o olhar de Freire (1987 2014), Fonseca (2012) e 

Arroyo (2017) e, à medida que aconteciam as observações participantes, 

sentíamos a necessidade de redimensionar o material que estava sendo 



INTRODUÇÃO / 28 
 

implementado na sala de aula. De acordo com Minayo a observação participante 

é definida: 

 

Como um processo pelo qual um pesquisador se coloca como 
observador de uma situação social, com a finalidade de realizar uma 
investigação científica. O observador, no caso, fica em relação direta 
com seus interlocutores no espaço social da pesquisa, na medida do 
possível, participando da vida social deles, no seu cenário cultural, mas 
com a finalidade de colher dados e compreender o contexto da 
pesquisa. Por isso, o observador faz parte do contexto sob sua 
observação e, sem dúvida, modifica esse contexto, pois interfere nele, 
assim como é modificado pessoalmente.  (MINAYO, 2001, p. 70) 

 

Este instrumento de coleta de dados foi escolhido devido à facilidade de 

obtenção das informações sobre os investigados em seu próprio contexto, e a 

partir dele, o pesquisador passa a ser um dos membros do grupo ao qual foi 

incorporado. Esses momentos da pesquisa foram registrados através do diário 

de bordo da pesquisadora e dos sujeitos envolvidos na investigação, além dos 

registros em vídeos, fotos e gravações de voz.  

Na medida em que ocorria a prática investigativa, que era o processo 

investigativo de intervenção, sentíamos a necessidade de refletirmos sobre essa 

prática, nós nos reuníamos para pensar sobre a prática educativa, ou seja, o que 

deveria ser redimensionado ou retomado nas atividades implementadas na sala 

de aula dos professores. A descrição das atividades que foram implementadas 

em sala de aula, bem como as reflexões feitas pelos professores nas sessões 

de estudo dirigido estão de forma detalhada no artigo 1 desta dissertação.  

O caminho metodológico percorrido nesta investigação contou com 

alguns dispositivos de informação, que nortearam a busca de respostas 

referentes à questão da pesquisa. Foram eles: estudo de documentos, entrevista 

semiestruturada, observação participante, estudo dirigido, análise de filmagens 

e diário de bordo. Os dispositivos escolhidos proporcionaram uma melhor análise 

do fenômeno estudado, haja vista que tivemos a possibilidade de investigar as 

informações através de coleta de informações visuais, verbais e escritas.  

Delineamos a seguir de forma mais detalhada, inclusive com a indicação 

dos autores que alicerçaram todo o percurso traçado por nós nesta investigação, 

as fases desta pesquisa e a importância de cada uma delas.  
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1ª fase – Fizemos a pesquisa exploratória com o propósito de familiarizar-

nos com o problema de pesquisa, consolidar as hipóteses, além de definir as 

técnicas mais adequadas para essa investigação. 

2ª fase – Pesquisa exploratória da literatura sobre os construtos teóricos 

que nortearam as categorias deste projeto de pesquisa, a partir das concepções 

elaboradas por Brown (2002), Davis e Krajcik (2005) e Drake, Land e Tyminski 

(2014) sobre material curricular, material curricular educativo, e sobre o 

conhecimento do professor, inclusive do educador matemático, a partir dos 

estudos de Shulman (1986, 1987) e Ponte (1999) respectivamente, além dos 

construtos teóricos de Brown (2002, 2009), na relação do professor com o 

material curricular. Discutimos currículo a partir do olhar de Macêdo (2013) e 

Arroyo (2013) e discutimos as concepções de EJA, a partir dos construtos 

teóricos de Freire (2014) e Arroyo (2013).  

3ª fase – Realização da entrevista semiestruturada que tinha como 

objetivo verificar o conhecimento dos professores investigados em relação à 

temática, bem como suas vivências em sala de aula, o conhecimento da 

realidade dos sujeitos com os quais eles trabalhavam, além da temática 

escolhida por eles para compor o material curricular. 

 4ª fase – Realização da observação participante, além de estudo dirigido 

com os educadores partícipes desta investigação, com o objetivo de compartilhar 

decisões nos rumos da pesquisa, além da apropriação dos construtos teóricos e 

a construção do material curricular implementado em sala de aula, que compôs 

o material curricular educativo. Na fase da observação participante, também 

utilizamos o diário de bordo a fim de não perder os detalhes das observações 

feitas, além das filmagens dos aspectos do fenômeno que pesquisamos.  

5ª fase – Análise dos dados pesquisados e a escrita da dissertação, que 

também ocorreu na 2ª fase desta pesquisa, mas se intensificou nesta fase. A 

partir daí, foram intensificados o estudo, a análise e a coleta de informações, que 

ocorreram a partir de entrevista, estudo dirigido, observação participante e diário 

de bordo. 

Após a descrição das fases desta pesquisa, podemos afirmar que 

estamos delineando os passos de uma pesquisa-ação, já que foi possível 

visualizar que o processo investigativo da intervenção esteve sempre associado 

à prática reflexiva e educativa. Parafraseando Fiorentini (2004, p. 61), 
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compreendemos que a pesquisa-ação é um processo investigativo de 

intervenção em que caminham juntas prática investigativa, prática reflexiva e 

prática educativa. Buscamos nesta pesquisa desenvolver uma metodologia que 

favorecesse o diálogo e a reflexão dos sujeitos da pesquisa, para isso foi 

necessário contar com a participação dos docentes colaboradores, no sentido 

de desenvolvermos um trabalho de forma colaborativa e reflexiva, que resultou 

na construção e na implementação do material curricular trabalhado na sala de 

aula.  

Como pôde ser verificado anteriormente, a escolha pela pesquisa-ação 

se justificou pela participação efetiva dos sujeitos que fizeram parte dessa 

pesquisa: nas decisões, negociações e ações que foram compartilhadas durante 

todo o processo investigativo, além disso os objetivos deste estudo estão em 

consonância com a caracterização desse tipo de pesquisa, já que segundo 

Thiollent (2000, p. 18) “uma das especificidades da pesquisa-ação consiste no 

relacionamento entre objetivo prático e objetivo de conhecimento”.  

Evidenciamos que a metodologia escolhida foi um facilitador para o 

delineamento dos passos, para a resolução do problema que foi proposto, além 

de favorecer a produção de conhecimento por parte dos sujeitos envolvidos 

nessa investigação. Enfim numa pesquisa-ação os sujeitos também são 

construtores da pesquisa pois vão delineando o percurso da investigação. Caso 

os professores optassem por não utilizar o material curricular ofertado pela 

pesquisadora, possivelmente a temática escolhida poderia ter sido outra que não 

a Reforma Trabalhista e, desta forma, a pesquisa poderia ter seguido outra 

direção. O estudo dirigido, por exemplo, foi uma técnica negociada com o 

professor: deixamos que os docentes optassem se desejavam participar desse 

estudo, inclusive elegendo os textos que iriamos trabalhar nesse processo. 

Admitimos que deixar escolhas tão complexas a cargo dos docentes foi um 

desafio, no entanto, o fato de já termos desenvolvido inúmeros trabalhos com 

esses professores nos proporcionou a confiança de que precisávamos para dar 

continuidade a esta investigação.  
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CONTEXTOS DA INVESTIGAÇÃO (SUJEITOS DA PESQUISA) 

 

O lócus escolhido para essa investigação foi o Recôncavo Baiano, 

compreendendo os municípios de Dom Macêdo Costa e Cachoeira, no distrito 

de Capoeiruçu. A escolha dos municípios bem como das escolas e dos docentes 

que fizeram parte da investigação se deu em decorrência do perfil traçado pela 

pesquisadora para esta investigação. Os professores convidados a integrarem a 

pesquisa participaram das formações em Matemática oferecidas pela Secretaria 

de Educação do Estado da Bahia entre os anos de 2012 a 2016, além disso, eles 

atuavam na Educação Básica e na Educação de Jovens e Adultos, da rede 

pública de ensino, no ano de 2017, e possuíam licenciatura em Matemática. 

Estes critérios foram traçados em função da necessidade de desenvolvermos 

um trabalho com professores que tivessem participado de formação voltada para 

o ensino da Matemática nas escolas públicas do estado da Bahia. A importância 

de ter como critério professores licenciados se alicerça no fato de não termos, a 

princípio, a intenção de resolvermos problemas relativos a saberes relacionados 

à matemática nesta pesquisa. Priorizamos os docentes que possuíam 

conhecimento acerca do material didático que serviria de base para o 

desenvolvimento da intervenção em sala de aula.  

Participaram desta investigação um professor e uma professora: o 

primeiro com 27 anos de experiência no magistério, que lecionava em uma 

escola pública municipal há 18 anos, atuava há 15 anos na EJA, no Tempo 

Formativo II, Eixo IV e V (equivalente ao 9º ano do Ensino Fundamental II),  tinha 

um quantitativo de 38 alunos no momento dessa investigação e o identificamos 

nesse texto pelo pseudônimo de João. A professora tinha 10 anos de experiência 

na docência, lecionava numa escola pública estadual há 2 anos e atuava na EJA 

a um ano, no Tempo Formativo III, Eixo VI e VII, tinha um quantitativo de 12 

alunos no momento desta pesquisa, e nós a identificamos com o pseudônimo de 

Rosa.   

A partir do entendimento dos escritos de Shulman (2014, p. 202), onde 

ele afirma a priori ser difícil para os professores menos experientes ensinar com 

o mesmo material que professores veteranos, resolvemos que os professores 

deveriam ser os responsáveis pela escolha do material que seria trabalhado em 
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sala de aula. Por isso, nesta investigação a escolha do material curricular para 

ser implementado em sala de aula foi feita pelos docentes, mas apenas na turma 

de João esse material foi escolhido em comum acordo com os discentes. João 

e Rosa, escolheram o mesmo material curricular para desenvolverem as 

atividades em sala de aula. Nesta dissertação elegemos três categorias da base 

de conhecimentos descritas por Shulman para serem analisadas. Esta discussão 

está no capítulo 2 da dissertação.  

A coleta de informações nesta investigação ocorreu a priori através da 

aplicação de um questionário, apenas na turma do professor João, pois ele 

queria saber se existia interesse dos seus alunos da EJA em aprender 

Matemática a partir de temáticas sociais e qual temática lhes despertava um 

maior interesse. Já a professora Rosa optou em conversar com seus alunos 

sobre o interesse deles em estudar Matemática a partir de temas sociais sem a 

necessidade da aplicação de um questionário. Foram realizadas também 4 

observações participantes, na sala de cada docente, totalizando 8 aulas.  

 

ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO (ESTRUTURA DO TRABALHO) 

 

A estrutura desta dissertação rompe com os modelos tradicionais de 

escrita apresentados nos trabalhos de conclusão de curso de mestrado e 

doutorado. Com inspiração nos formatos insubordinados criativos apresentados 

por Barbosa (2015), decidimos escrever esta dissertação num formato 

multipaper, onde agregamos uma compilação de dois artigos, além de um 

capítulo introdutório e um capítulo final. Este formato de tese e dissertação se 

justifica principalmente, segundo o autor, pelo fato do futuro pesquisador já ter 

que lidar com uma modalidade de relatório de pesquisa predominante – o artigo, 

o que torna mais propício à socialização dos resultados (2015, p. 353). 

Iniciamos a escrita desta dissertação com uma introdução composta pelos 

seguintes itens: apresentação da pesquisa, aproximação com o tema, estudos 

sobre as temáticas material curricular educativo e educação de jovens e adultos 

articulados com a pesquisa, questões e objetivos da pesquisa, aspectos relativos 

à metodologia, contextos da investigação/sujeitos da pesquisa e pôr fim a 

apresentação da estrutura do trabalho. 
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A segunda sessão é composta pelo Artigo 1 - Construção de materiais 

curriculares educativos com educadores matemáticos da Educação de Jovens e 

Adultos. Este artigo foi desenvolvido a partir do objetivo específico (1) - Produzir 

material curricular educativo com professores de matemática da Educação de 

Jovens e Adultos, a partir de atividades didáticas disponibilizadas pela Secretaria 

de Educação do Estado da Bahia. Neste artigo, abordamos a forma e o conteúdo 

do material curricular educativo, que foi construído em colaboração com os 

professores João e Rosa. Para isso, fizemos uma breve introdução, 

formalizamos algumas considerações sobre o currículo através do olhar de 

Macêdo (2014), contextualizamos a origem e caracterizamos o material 

curricular educativo construído na pesquisa, bem como os critérios estabelecidos 

para a construção desse material e a relação que o professor estabeleceu com 

o material curricular educativo, a partir das ideias de Brown (2002) e Furoni 

(2014). Traçamos o caminho metodológico que norteou a construção desse 

material em colaboração com os professores, contextualizamos o material 

didático disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, o qual 

serviu de base para a construção do MCE nessa investigação, e que 

denominamos produto dessa pesquisa e fizemos algumas considerações finais 

para esse capítulo.  

Na terceira sessão, temos o Artigo 2 – Conhecimentos mobilizados pelos 

professores de matemática da EJA, a partir da produção e do uso de materiais 

curriculares educativos, que foi desenvolvido a partir do objetivo específico (2) - 

Identificar conhecimentos mobilizados por professores de matemática da 

Educação de Jovens e Adultos e Idosos na produção e no uso do material 

curricular educativo – e pela questão de pesquisa. 

Para a construção desse artigo, elaboramos uma introdução, uma sessão 

sobre conhecimento profissional docente, inspiradas nas ideias de Shulman 

(1986), Ponte (1999), Freitas e Paulo Freire (2014). Traçamos os caminhos 

metodológicos percorridos para a construção desse artigo e apresentamos a 

análise referente aos conhecimentos mobilizados pelos professores, no 

momento da construção do material curricular educativo, implementado em sala 

de aula e fizemos essa análise a partir dos constructos teóricos de Brown (2009). 

Além disso, discutimos a importância e as relações estabelecidas entre os 
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materiais curriculares educativos e os professores de Matemática da EJA. Por 

fim, fizemos algumas considerações finais. 

Para construirmos o material curricular educativo, discutido no artigo 1 

desta dissertação,  buscamos as orientações contidas na heurística de design 

proposta por Davis e Krajcik (2005) e consultamos o material curricular educativo 

online construído por Bairral (2016), além de visitarmos o Observatório da 

Educação Matemática da Bahia (OEM/BA), desdobramento do site do COMMA 

– Colaboração Online em Modelagem Matemática – ambiente virtual criado pelo 

Grupo Colaborativo em Modelagem Matemática – GCMM –, da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS) e em parceria com a Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). Foi a partir dessa investigação, que elegemos as 

características que compõem esse material e, a partir delas, norteamos a 

construção do nosso produto.  

As bases teóricas que deram sustentação para a construção deste 

material curricular educativo foram alicerçadas a partir dos pressupostos teóricos 

de Shulman (1987) e, portanto, ele foi construído a partir das categorias que 

sustentam a aprendizagem do professor. 

 

Shulman (1987) explicita várias categorias dessa base de 
conhecimento (conhecimento de conteúdo específico, 
conhecimento pedagógico geral, conhecimento do currículo, 
conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecimento dos 
alunos e de suas características, conhecimentos dos contextos 
educacionais, conhecimento dos fins, propósitos e valores 
educacionais) que podem ser agrupadas em: conhecimento do 
conteúdo específico conhecimento pedagógico geral e 
conhecimento pedagógico do conteúdo. (MIZUKAMI, 2004, p. 
38) 

 

No entanto, enfatizamos que neste estudo elegemos três categorias para 

nortear o nosso trabalho, são especificamente aquelas que discutem sobre o 

conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico do conteúdo e o 

conhecimento curricular. Embora as outras categorias sinalizadas nos escritos 

de Shulman (1987) também sejam contempladas neste estudo, elas se diluem 

nas categorias já citadas, discussão contemplada no artigo 2 desta dissertação.    

O conhecimento do conteúdo se refere ao que ensinar e o conhecimento 

pedagógico do conteúdo está direcionado para o como ensinar. Em relação ao 
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conhecimento curricular, Shulman (2014, p. 206) o descreve como sendo 

conhecimento do currículo, particularmente dos materiais e programas que 

servem como “ferramentas do ofício” para os professores. Nesta categoria 

especificamente traçamos um paralelo com as discussões trazidas por Macêdo 

(2013), sobre essa temática, já que nossa concepção de currículo extrapola a 

questão do material didático bem como os programas curriculares. A explicação 

e discussão dessas categorias foram desenvolvidas no segundo artigo dessa 

dissertação.  

Embora as três categorias sejam de suma importância para discutirmos o 

conhecimento do professor, a categoria do conhecimento pedagógico do 

conteúdo terá uma maior ênfase nesta dissertação. Dialogamos com Shulman 

(2014) quando ele esclarece que, entre essas categorias, o conhecimento 

pedagógico do conteúdo é de especial interesse, porque identifica os distintos 

corpos de conhecimento necessários para ensinar. 

A partir do entendimento das categorias de base do conhecimento do 

professor, elaboramos o material curricular educativo que compôs essa 

dissertação, por isso além da parte escrita, o material contém o registro visual 

das aulas construídas a partir de uma temática sugerida pelos próprios alunos, 

proporcionando ao professor aprender através de descrições realísticas da 

prática e possibilitando a visualização dos conhecimentos que são necessários 

para ensinar.  

As relações estabelecidas entre os materiais curriculares educativos e os 

professores da Educação de Jovens e Adultos foram pensadas e analisadas 

através do constructo teórico construído por Brown (2009), onde ele estabeleceu 

uma triangulação entre: transferência, adaptação e improviso2. A construção do 

material curricular educativo que foi implementado na pesquisa se deu através 

da perspectiva dialógica freiriana, primando por uma conscientização da 

compreensão do mundo e pela discussão crítica dos fatos que ocorrem em 

sociedade.  

Por fim, construímos um capítulo para as considerações finais, onde 

retomamos os objetivos de pesquisa, a partir da compreensão dos resultados e 

traçamos algumas ponderações e perspectivas sobre essa investigação.  

                                                             
2 O conceito de Transferência e Reprodução são tratados de modo similar nesse texto.  
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CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS CURRICULARES EDUCATIVOS COM 

EDUCADORES MATEMÁTICOS DA EJA 

 

(...) não há dois professores iguais e (...) a identidade que cada um de 
nós constrói como educador baseia-se num equilíbrio único entre as 
características pessoais e os percursos profissionais. E a conclusão de 
que é possível desvendar o universo da pessoa por meio da análise da 
sua acção pedagógica: Diz-me como ensinas, dir-te-ei quem és. 
(NÓVOA, 1995, p. 33-35) 

 

RESUMO: Estudos sobre a construção de materiais curriculares educativos 
indicam que eles devem ser construídos a partir das ideias sobre a base de 
conhecimento do professor. Nesta pesquisa, buscamos produzir material 
curricular educativo com professores de matemática da Educação de Jovens e 
Adultos, a partir de atividade didática disponibilizada pela Secretaria de 
Educação do Estado da Bahia e de dados sobre a reforma trabalhista implantada 
a partir de 11 de novembro de 2017.  Os constructos teóricos que embasaram a 
construção deste material reportam-se a autores que discutem sobre o 
conhecimento do professor, estrutura do material curricular educativo, currículo 
e educação matemática de Jovens e Adultos. O percurso metodológico 
delineado para a construção desse material, contou com estudo bibliográfico 
além de passos de uma pesquisa-ação a partir de um trabalho colaborativo 
desenvolvido com os docentes que participaram desta investigação. Durante a 
construção do material foi possível perceber que o professor mais experiente 
explorou o material curricular de modo a conseguir instigar seus alunos, levando-
os a refletirem sobre sua realidade com maior propriedade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Materiais Curriculares Educativos. Educação Matemática. 
Educação de Jovens e Adultos.  
 
ABSTRACT: Studies on the construction of educational curriculum materials 
indicate that they should be built from ideas on the teacher's knowledge base. In 
this research we seek to produce educational curricular material with teachers of 
Mathematics of Youth and Adult Education, based on didactic activity made 
available by the Secretary of Education of the State of Bahia and data on the 
labor reform implemented as of November 11, 2017. The theoretical constructs 
that support the construction of this material refers to actors who discuss the 
teacher's knowledge, structure of curricular material, curriculum and 
mathematical education of young people and adults. The methodological course 
outlined for the construction of this material, counted on a bibliographic study 
besides steps of an action research based on a collaborative work developed 
with the teachers who participated in this research. During the construction of the 
material it was possible to perceive that the more experienced teacher explored 
the curricular material in order to instigate his students, leading them to reflect on 
their reality with greater property. 
 
KEYWORDS:  Educational Curricular Materials. Mathematical Education. Youth 
and Adult Education. 
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1.1 INTRODUÇÃO  

 

Pesquisas sobre materiais curriculares educativos afirmam que esses 

materiais são projetados para ampliar o conhecimento do professor. Esses 

materiais são baseados nas ideias de Shulman (1986) acerca do conhecimento 

do professor. Eles auxiliam o professor principalmente no desenvolvimento do 

conhecimento voltado para o ensino, denominado Conhecimento Pedagógico do 

Conteúdo – PCK (do inglês pedagogical contente knowledge). Neste trabalho, 

além do PCK demos ênfase ao conhecimento do conteúdo e o conhecimento 

curricular. Neste texto, trouxemos uma discussão sobre materiais curriculares 

educativos e currículo, além das ideias sobre Educação Matemática de Jovens 

e Adultos que perpassaram por todo o texto.   

Esta pesquisa teve como questão norteadora: Como são mobilizados os 

diferentes conhecimentos dos professores de Matemática da Educação de 

Jovens e Adultos em suas relações com os materiais curriculares educativos que 

produzem e utilizam?  

O presente artigo atendeu ao primeiro objetivo da nossa pesquisa, que 

consistia em produzir material curricular educativo com professores de 

matemática da Educação de Jovens e Adultos, a partir de uma atividade didática 

disponibilizada pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia - SECBA e 

escolhida pelos professores que participaram dessa investigação.  

Participaram da pesquisa dois professores que lecionavam na rede 

pública de ensino na região do Recôncavo Baiano, e que atuavam na Educação 

de Jovens e Adultos nos Tempos Formativos II e III, Eixos: IV, V e VI, VII, no ano 

de 2017. Foi traçado o seguinte perfil para a escolha dos docentes: ser licenciado 

em Matemática, atuar na rede pública de ensino, especificamente na Educação 

de Jovens e Adultos e ter participado de formação oferecida pela Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia, para professores de Matemática.  

Para o desenvolvimento dessa pesquisa aplicamos uma entrevista 

semiestruturada com o professor João e a professora Rosa, pseudônimos 

criados para os docentes que participaram desta investigação. Foram feitas três 

sessões de estudo dirigido com o docente e apenas uma com a professora e oito 

observações participantes na classe dos dois colaboradores. A fim de 



CAPÍTULO 1/ARTIGO 1  42 
 

analisarmos as informações obtidas no processo de investigação, utilizamos os 

construtos teóricos trazidos por Brown (2002) para identificar a relação dos 

professores com materiais curriculares educativos a saber: transferência, 

improviso e adaptação. Trouxemos também discussões sobre Educação de 

Jovens e Adultos, sob o olhar de Freire (1987, 1996), e Educação Matemática 

de Jovens e Adultos, com as discussões de Fonseca (2012). 

Por fim, traçamos algumas considerações finais retomando nosso objetivo 

de pesquisa, além de destacarmos nossas percepções sobre os resultados 

obtidos.  

 

1.2  CONSIDERAÇÕES SOBRE O CURRÍCULO 

 

O entendimento sobre currículo, a partir do senso comum, é concebido 

como sendo um documento burocrático que prescreve o que deve ser ensinado, 

funcionando como um norteador para que o ensino e a aprendizagem 

aconteçam. Inspirados por Macedo (2013, p. 24-5) concebemos currículo como 

uma construção social 

 

(...) que se estabelece e se configura nas ações de 
conceber/selecionar/produzir, organizar, institucionalizar, 
implementar/dinamizar saberes, conhecimentos, atividades, 
competências e valores visando uma “dada” formação, 
configurada por processos e construções constituídos na 
relação com conhecimento eleito como educativo. 
 

Em consonância com a definição de currículo apontada por Macedo 

(2013), concebemos currículo como uma construção social que deve se 

constituir de forma colaborativa, através dos atos de currículo, dos sujeitos 

envolvidos no processo, que são denominados por Macedo (2013) como sendo 

atores curriculantes. Entendemos como atores curriculantes, todos aqueles 

sujeitos que direta ou indiretamente ajudam a construir o currículo através dos 

seus atos de colaboração, ou seja, seus atos de currículo.  

Em concordância com Macedo (2013), em relação ao currículo, tivemos 

a necessidade de definir com nossos atores curriculantes, professores e alunos 

que participaram dessa investigação, os percursos metodológicos da 
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intervenção realizada em suas classes de EJA, bem como o material curricular 

que foi utilizado. Decidimos então a estratégia que seria usada para o processo 

de aquisição do saber matemático em suas salas de aula e a partir desse 

entendimento, chegamos a um consenso de termos um material curricular que 

servisse de alicerce para a construção da nossa intervenção. Elegemos uma 

temática que norteou toda a construção do material curricular educativo, além 

dos conhecimentos eleitos como formativos que compuseram esse material. 

Nessa pesquisa tivemos a participação de dois professores, a professora Rosa 

e o professor João, pseudônimos criados para essa investigação.  De acordo 

com Garcia (2009, p. 181), sobre o ensino de matemática, temos que: 

 

Ensina-se matemática com o principal objetivo de desenvolver 
os conceitos, a linguagem, as ferramentas e o modo de pensar 
matemático que auxiliam a perceber, descrever e analisar a 
realidade física e social e que são postos em ação nas práticas 
sociais. Mas, antes de tudo, ensina-se para abrir caminhos de 
sucesso individual, no contexto social.  
 

Aprender matemática com o objetivo de entender os fatos que ocorrem 

na sociedade, foi um dos motivadores dessa pesquisa. Os docentes também 

acreditavam que aprender matemática a partir de temáticas sociais daria um 

empoderamento aos alunos não somente no entendimento do conteúdo 

matemático, mas também no entendimento de questões sociais que são mais 

facilmente visualizadas com a ajuda dessa ferramenta. Os professores 

chegaram ao consenso de que as questões matemáticas atreladas à reforma da 

previdência deveriam nortear toda nossa intervenção. No entanto, após alguns 

estudos, percebemos que não possuíamos dados suficientes para elaborarmos 

a intervenção, pois os dados que possuíamos ainda não eram os definitivos. 

Nesse interim, foi aprovada a nova reforma trabalhista brasileira 

instrumentalizada pela Lei nº 13.467, de 2017, e pela Medida Provisória nº 808, 

e instituída a partir de 11 de novembro de 2017.  

Assim optamos por escolher a temática da reforma trabalhista para 

nortear as atividades da intervenção que foram implementadas nas classes de 

EJA citadas anteriormente. Essa escolha ocorreu de forma diferenciada nas 

duas classes: na sala de aula do professor João, este optou por pedir aos seus 

alunos que respondessem a um questionário, no qual eles afirmaram o desejo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Medida_provis%C3%B3ria
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de aprender matemática através de temáticas sociais; além disso indicaram qual 

temática social gostariam de estudar através da condução matemática.  A 

professora Rosa afirmou não haver necessidade da aplicação deste instrumento, 

pois resolveu conversar com seus alunos sobre a importância de estudar 

Matemática a partir de temáticas sociais e sugeriu à classe o estudo da 

matemática através da análise dos dados da reforma trabalhista, ao invés de 

utilizar os dados da previdência social, como haviam combinado. Ela justificou 

para os discentes que este tema era mais urgente e que seu estudo seria de 

grande valia ao ser utilizado na realidade deles.  Vale ressaltar que o professor 

João é docente da Educação de Jovens e Adultos, com experiência no 

magistério há vinte e sete anos, já a professora Rosa leciona na educação básica 

há dez anos, estando na EJA há um ano.  

A pesquisa mostrou que professores mais experientes tendem a agir de 

modo diferente nas decisões sobre o uso do material curricular. Esta reflexão 

acerca da atitude de Rosa e João em relação à aplicação do questionário, nos 

deu a oportunidade de pensarmos sobre a estrutura do material curricular 

educativo que estava sendo construído com os professores e que compôs o 

produto da intervenção. Consultando Davis e Krajick (2005), reafirmamos o 

entendimento de que professores mais experientes agem de modo diferenciado 

em relação ao uso do material curricular e, por isso, a estruturação do material 

deveria conter elementos que auxiliassem o docente experiente e o professor 

iniciante.  

O material curricular construído foi norteado pelas bases de conhecimento 

do professor, delineadas por Shulman (1986). Nesta construção demos ênfase 

a três tipos de conhecimento, a saber: ao conhecimento específico do conteúdo, 

ao conhecimento pedagógico que o professor deve ter para ensinar o conteúdo 

específico da disciplina (PCK) e ao conhecimento curricular. Além disso, 

utilizamos um material curricular ofertado pela Secretaria de Educação do 

Estado da Bahia, durante as formações para professores de Matemática, através 

dos seus projetos estruturantes.  
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1.3 ATOS DE CURRÍCULO NA CONSTRUÇÃO DO MCE 

  

A prática da sala de aula nos traz elementos significativos, por isso faz-se 

necessário refletirmos sobre os atos de currículo que permeiam esse ambiente. 

O conhecimento que permeia a sala de aula é exposto aos atos de currículo dos 

sujeitos educativos, é preciso refletir sobre esses atos ouvindo o que está sendo 

expostos pelo coletivo. 

 

Ensinar não se esgota no “tratamento” do objeto ou do conteúdo, 
superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições 
em que aprender criticamente é possível. E essas condições 
implicam ou exigem a presença de educadores e de educandos 
criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, 
humildes e persistentes. (FREIRE, 1996, p. 13) 

 

Elementos inseridos nas classes dos professores colaboradores da 

pesquisa nos permitiram inferir que sujeitos mais experientes em sala de aula 

possuem escuta sensível e, além disso, incentivam seus alunos a se 

posicionarem criticamente diante dos conhecimentos que estão sendo 

construídos em sala de aula.  

No instrumento questionário foi possível aferir a aceitação do professor 

João sobre os atos de currículo dos seus alunos, aqui traduzidos como 

experiências compartilhadas pelos sujeitos educativos que contribuem para o 

seu processo de aprendizagem. Esta percepção ficou nítida quando o professor 

João não se sentiu capaz de escolher sozinho a temática que iria ser trabalhada 

em sala de aula, expressando a necessidade de consultar seus alunos sobre 

essa escolha. A questão que traduziu o desejo evidenciado pelo docente foi a 

seguinte: “De que forma turma, poderíamos criar uma intervenção para ser 

aplicada na sala de aula de vocês?”. O docente declarou que precisávamos criar 

um instrumento a fim de que os alunos contribuíssem com a construção dessa 

intervenção. Já a professora Rosa não achou necessária a criação de nenhum 

instrumento para esse fim. Este fenômeno nos revelou que na classe do 

professor João seus alunos eram vistos como atores curriculantes e que esse 

entendimento não aconteceu na classe da docente Rosa.   

O instrumento foi criado com a colaboração do docente e aplicado por ele 

em sua sala de aula, o questionário confirmou as percepções do professor sobre 
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a sua turma, os alunos gostariam sim de aprender matemática através de uma 

temática social e, além disso, eles se interessaram pelo material curricular da 

SEC/BA que versava sobre o emprego doméstico no Brasil. Questões como 

essas mostram que, além de conhecer bem os seus alunos, o docente acredita 

que o conhecimento deve ser construído em conjunto com quem vai aprender. 

Ele também percebe que não é pertinente tomar decisões pelos alunos, desta 

forma lhes dá a oportunidade de opinar, criticar e discutir sobre o melhor 

percurso a ser trilhado para que a aprendizagem realmente aconteça.       

Comungando com Arroyo (2017, p. 43) nos questionamos sobre “que 

pontos privilegiar como temas de estudo nos currículos de formação de 

educadores e educandos e que conhecimentos lhes garantirão saberem-se 

trabalhadores em lutas pelos direitos do trabalho”. 

A temática sobre a reforma trabalhista nasce a partir do entendimento de 

que nossos alunos são sujeitos de direito ao conhecimento, então é preciso que 

o professor pense em conjunto com seus alunos sobre quais saberes irão 

garantir para eles se sentirem trabalhadores, quais aprendizagens lhes 

fornecerão os instrumentos necessários para que eles saibam compreender e 

lutar por seus direitos, enfim, quais conhecimentos lhes garantem o pleno direito 

à cidadania.  A priori, no questionário que foi aplicado à turma do professor João, 

não existia como opção de temática a reforma trabalhista, a opção mais próxima 

era a reforma da previdência, com a aprovação da nova lei trabalhista brasileira 

e, após diálogos reflexivos com os alunos, constatamos que esse tema seria o 

norteador dos nossos trabalhos. A professora Rosa conversou com seus alunos 

sobre a necessidade de mudar a temática da previdência, explicando a urgência 

do entendimento sobre a reforma trabalhista. 

Embora os professores tenham adotado caminhos diferentes para 

definição do tema junto aos estudantes, a decisão final foi por criar atividades a 

partir do tema Reforma Trabalhista. Ficou perceptível que momentos de reflexão 

durante as aulas são importantes para que tomemos decisões em conjunto com 

nossos alunos, já que entendemos que os atos de currículo expressados pelos 

discentes durante a construção dos seus conhecimentos são relevantes para a 

aprendizagem. Vale salientar que os dois professores trabalharam 

individualmente, sem parceria no planejamento, e que os estudantes não tiveram 
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contato entre si. Inclusive pelo fato de que os professores são de escolas 

distintas, em municípios que se distanciam cerca de 60 quilômetros.  

Vimos em Monteiro (1991, apud Fonseca, 2012, p. 77), que o que ocorreu 

em nosso estudo foi “tornar o ensino da Matemática mais significativo para quem 

aprende, na medida em que parte do real-vivido dos educandos para níveis mais 

formais e abstratos.” 

É neste sentido que partimos de uma temática da realidade desses alunos 

e utilizamos a matemática como ferramenta para compreendê-la. É importante 

que o professor saiba aproveitar os momentos de estudo de problemas do real-

vivido para que possam garantir uma aprendizagem significativa em todo o 

processo de ensino, isto faz com que os discentes percebam que o que está 

sendo construído partiu das suas escolhas e que o caminho para a construção 

de saberes não está apenas nas mãos do professor.  

 

1.4 GÊNESE E CARACTERIZAÇÃO DO MCE  

 

Apresentamos uma análise descritiva alicerçada por referenciais teóricos, 

reflexões e discussões dos estudos realizados através dos autores Shulman 

(1986, 1987) que esclarece sobre o conhecimento do professor ;Davis e Krajcik 

(2005); Drake, Land e Tyminski  (2014); Remillard (2005) sobre material 

curricular educativo, além de algumas reflexões sobre currículo a partir do 

entendimento de Macêdo (2013) e Arroyo (2013). 

Segundo Davis e Krajcik (2005, p. 1), a origem do termo material curricular 

educativo surge “em 1996 através dos estudos de Ball e Cohen (1996) 

em Educational Researcher há quase uma década e por Bruner (1960) ainda 

antes”. Estes autores definem material curricular educativo como sendo 

materiais que promovem não apenas a aprendizagem dos alunos, mas também 

a dos professores, considerando estes últimos como aprendizes. Para orientar a 

construção do material curricular educativo, Davis e Krajcik (2005) construíram 

um conjunto de nove heurísticas de design estruturadas a partir das bases de 

conhecimento do professor, elaboradas por Shulman (1986, 1987).  

Essas heurísticas foram importantes no momento de estruturação e 

construção do nosso material curricular educativo, pois elas nos ajudaram a 
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compreender de que modo poderíamos construir um material que ajudasse o 

professor a desenvolver suas bases de conhecimentos.  

Esse material também foi construído tendo como base um material 

curricular trabalhado durante a formação de professores de matemática, ofertado 

pela SEC/BA. Os docentes João e Rosa, participantes desta investigação, foram 

cursistas nas formações para professores de matemática ofertadas pela rede 

estadual de ensino, por isso eles já conheciam o material curricular, que serviu 

de alicerce para a construção da sequência didática (SD) aplicada em suas salas 

de aula. As heurísticas enunciadas abaixo estão contidas no texto de Davis e 

Krajcik (2005). 

➢ Heurística de design 1 - Os materiais de currículo devem fornecer aos 

professores experiências físicas produtivas (2005, p. 10). Como fornecer 

estas experiências produtivas? Para atender a essa heurística, o material foi 

desenhado a partir da produção de pequenos vídeos que mostram ao 

professor o modo como ele poderia trabalhar com a temática da reforma 

trabalhista e com o material curricular escolhido para alicerçar essa atividade.  

➢ Heurística de design 2 - Apoiar os professores no uso de representações 

instrucionais científicas (2005, p. 10). É preciso ter a compreeensão de que 

as heurísticas foram elaboradas para o ensino de ciências, desta forma nós 

as transpomos para o ensino de matemática e as reestruturamos como sendo: 

Apoiar os professores no uso de temáticas sociais tendo com ferramenta a 

matemática. O objetivo aqui consiste em fazer coisas novas a partir de coisas 

antigas. A sequência didática da intervenção foi elaborada a partir de um 

material curricular disponibilizado pela Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia, no entanto, apesar de partirmos deste material que versava sobre o 

trabalho doméstico no Brasil, nós o ampliamos para uma temática social 

maior: a reforma trabalhista no Brasil.  

➢ Heurística de design 3 - Apoio aos professores para a antecipação, a 

compreensão e a lida com as ideias dos alunos sobre a matemática (2005, p. 

11). No MCE construído, identificamos um momento em que o professor João 

conduzia a aluna Rita na antecipação da resolução do problema proposto. 

Rita está calculando quanto um trabalhador que ganha um salário mínimo (R$ 

937,00) iria ganhar com um ano de trabalho numa empresa, caso ele 
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participasse da demissão em comum acordo. O professor concentrou a 

questão em dois pontos importantes: o saque do FGTS3 e a multa de 40% do 

FGTS. Na nova lei trabalhista, ao invés do saque de 100% do fundo de 

garantia, o trabalhador terá direito a apenas 80% desse fundo, além disso a 

multa do FGTS, que era de 40%, passa a ser de 20%, isso na demissão em 

comum acordo entre empregador e empregado. 

O docente João faz uma intervenção para conduzir a aluna Rita em seu 

raciocínio, não apenas acerca do problema proposto, mas em relação ao 

problema social que está sendo trabalhado e, de modo sutil, conduz Rita a 

identificar quem está se beneficiando com as mudanças nesta lei.  

 

Professor João: O valor que o trabalhador recebia em relação à multa 
do FGTS era maior e agora ela é de quanto?  
Rita: De 20%.  
Professor João: Essa redução foi feita para beneficiar a quem? 
Rita: Ao patrão. 

 (Informação verbal)  

 

De acordo com Freire (1996, p. 38), “ensinar exige compreender que a 

educação é uma forma de intervenção no mundo”. Percebemos a tentativa bem-

sucedida do professor João de conduzir sua aluna a perceber que, com a 

reforma trabalhista, o trabalhador teve muitas perdas e que o patrão é o maior 

beneficiado nesta situação. Além disso, o professor reforça o raciocínio 

perguntando à aluna qual seria a única maneira de reverter a situação, e ela 

afirma que a mudança só poderá ocorrer nas urnas. O entendimento das 

transformações que estão ocorrendo em relação aos direitos trabalhistas ocorre 

por intermédio da ferramenta matemática, neste caso, os saberes matemáticos 

estão sendo utilizados como uma possibilidade de transformar e entender melhor 

o mundo. 

                                                             

3 FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. “No início de cada mês, os empregadores 
depositam em contas abertas na Caixa, em nome dos empregados, o valor correspondente a 
8% do salário de cada funcionário. O FGTS é constituído pelo total desses depósitos mensais e 
os valores pertencem aos empregados que, em algumas situações, podem dispor do total 

depositado em seus nomes.” Disponível em: http:www.caixa.gov.br. Acesso em: 31 jul. 2018. 
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➢ Heurística de design 4 – Apoiar os professores no envolvimento de seus 

alunos em discussões produtivas acerca da temática que está sendo 

estudada. Durante a intervenção, a escolha da temática bem como as 

questões elaboradas pelos professores para esse momento da intervenção 

propiciou o diálogo na sala de aula e levaram os discentes a terem uma melhor 

compreensão sobre o que estava sendo discutido. Na sequência didática 

criada para a intervenção, o fator decisivo para o envolvimento dos alunos foi 

a temática escolhida para construção das atividades, o material produzido 

contém questões elaboradas pelos professores para conduzir os alunos nesta 

discussão. As questões colocadas pelos professores na condução das 

atividades sugerem a professores iniciantes de que forma e como a temática 

social pode ser trabalhada.  

➢ Heurística de design 5 - Apoio aos professores no envolvimento dos alunos 

com a coleta e análise de informações (DAVIS e KRAJCIK, 2005, p. 9). Na 

sequência didática construída por nós, elaboramos uma tabela com as 

principais mudanças ocorridas na lei trabalhista brasileira. As questões postas 

na sequência necessitavam de que os alunos coletassem as informações 

contidas na tabela para responder às questões que estavam sendo propostas.  

➢ Heurística de design 6 – Apoiar os professores no envolvimento dos alunos 

na elaboração de investigações. O material construído por nós requisita dos 

alunos a investigação de algum caso de demissão voluntária e a mostra das 

perdas ou ganhos que esse indivíduo teve com esse tipo de demissão.  

➢ Heurística de design 7 - Apoiar os professores no envolvimento dos alunos na 

elaboração de explicações baseadas em evidências, logo os apoios devem 

incluir argumentos para demonstrar por que envolver os alunos na explicação. 

Durante a execução da sequência, principalmente nos vídeos, podemos 

verificar o modo como os professores envolvem os alunos nas discussões 

acerca das questões propostas, instigando-os a elaborarem suas conclusões 

a partir de tudo que foi estudado.  

➢ Heurística de design 8 - Os materiais do currículo devem fornecer sugestões 

sobre como os docentes podem promover uma comunicação produtiva entre 

estudantes e professores. O material construído está disponível online e em 

alguns vídeos que contemplam essa heurística.  
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➢ Heurística de design 9 – Apoio aos professores no desenvolvimento do 

conhecimento da matéria. A sequência mostra como o professor de 

matemática pode dialogar com temáticas sociais,  utilizando como ferramenta 

a matemática. As questões propostas contêm as resoluções elaboradas pelos 

professores, desta forma o professor iniciante pode verificar qual foi a 

estratégia utilizada para resolver as questões propostas. 

De acordo com Ball e Cohen (1996 apud Drake, Land e Tyminski, 2014, 

p. 5) a influência dos materiais do currículo nas práticas dos professores poderia 

ser aumentada se estes fossem "projetados para colocar os professores no 

centro da construção do currículo e tornar a aprendizagem dos professores 

central nos esforços para melhorar a educação” 

Os professores que participaram desta investigação construíram ,através 

de um processo colaborativo, o currículo em suas salas de aula e não apenas a 

implementação de uma Sequência Didática. Na medida em que as atividades 

eram implementadas, os docentes, em colaboração com seus alunos, foram 

desenhando o currículo de matemática que eles desejavam ter na escola. 

Através das videoaulas ficaram evidenciadas as reflexões dos alunos e dos 

docentes, não apenas em relação ao conteúdo matemático, mas também como 

esse conteúdo lhes ajudava a ter uma melhor compreensão dos fatos que 

estavam ocorrendo na sociedade e de que forma eles iriam influenciar sua vida.  

O professor João, após a implementação das atividades, perguntou aos seus 

alunos: “Quem irá ser beneficiado com essa reforma trabalhista?”  

Apesar de a resposta dos alunos ser unânime em relação ao benefício 

que os empresários obtiveram com essa reforma, o professor insiste em 

perguntar de que forma os discentes chegaram a essa conclusão. Esse 

questionamento fez com que eles recorressem à matemática para demonstrar 

que a hipótese formulada  era verídica. O material curricular educativo construído 

como produto dessa pesquisa, irá fornecer a professores menos experientes 

saberes referentes ao conhecimeto pedagógico e, portanto, irá auxiliá-los no 

entendimento de como lidar com situações como esta que vivenciou o professor 

João com os seus alunos.  

Questionamentos deste tipo podem auxiliar professores menos 

experientes a compreender de que forma pode ocorrer uma intervenção 
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produtiva em sala de aula, sem a necessidade do professor ditar a resposta 

correta, levando docentes a desenvolverem sua capacidade de agir 

aproveitando as oportunidades para desenvolver o aprendizado dos seus 

alunos. 

 

1.5 CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA A CONSTRUÇÃO DO MCE  

 

A construção do material curricular educativo só foi possível devido à 

colaboração dos professores envolvidos nesta investigação, pois só estes 

docentes seriam capazes de identificar a real necessidade de seus alunos, 

definindo a priori se teríamos algum êxito ao trabalharmos temáticas sociais 

atreladas à matemática.  

Para a construção do material, decidimos escolher uma temática social 

que conduziu toda a sua estruturação, além disso optamos por construí-lo a partir 

de um material já existente, o que nos deu um alicerce para edificação da 

sequência, pois os professores conheciam esse material e já haviam trabalhado 

com ele, além disso teríamos um ponto de partida já conhecido por esses 

docentes. O material curricular de matemática escolhido estava disponibilizado 

pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, em um dos seus projetos 

estruturantes e versava sobre o emprego doméstico no Brasil, além disso, 

continha atividades que versavam sobre os direitos existentes para essa 

categoria.  

A atividade proposta no seu estado original possuía os cinco Eixos de 

Aprendizagem da matemática: Números e Operações, Espaço e Forma, 

Grandezas e Medidas, Álgebra e Funções e o Tratamento da Informação. Demos 

liberdade aos professores de escolherem, dentre as atividades complementares 

que versavam sobre o trabalho doméstico no Brasil, os eixos e as questões que 

mais se adequavam à realidade dos seus alunos. O quadro a seguir apresenta 

e descreve os conteúdos e habilidades contidos nas atividades eleitas pelos 

professores e implementadas em sala de aula.  
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Quadro 1- Habilidades e Conteúdos do Material Curricular 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, em 2018 

 

A partir da exploração desse material e do entendimento sobre as 

mudanças da Reforma Trabalhista, os docentes tiveram a oportunidade de 

debater com seus alunos pontos específicos da reforma, também foi possível 

entender se houve avanço ou retrocesso para a categoria dos(as) 

empregados(as) domésticos(as) após a implementação da nova lei. O trabalho 

de matemática desenvolvido, a partir de uma temática social, é uma 

oportunidade de apresentar a professores menos experientes de que forma pode 

ocorrer o ensino de matemática na EJA, desta forma concordamos com David 

(1995, apud FONSECA, 2012, p. 85), quando ele afirma que o ensino de 

matemática para EJA deve ser “um ensino preocupado com as transformações 

sociais”, e que a Matemática é um “instrumento que nos ajuda a explicar, a 

Questão Eixo(s)/ Série Habilidade/ Conteúdo 

1 
Números e 
operações 

/ 9º ano 

Reconhecer o número em diferentes contextos – 
cotidianos e históricos – e explorar situações-
problema que envolvem porcentagem. 

1 

Tratamento da 
Informação e 
Números e 
operações 

/ 8º ano 

Interpretar tabelas e gráficos que apresentam ou 
descrevem informações e explorar situações-
problema que envolvem porcentagem. 
 

1 
Tratamento da 

Informação 
/ 7º ano 

Ler e analisar dados estatísticos. 

3 
Números e 
operações 

/ 8º ano 

Analisar criticamente os usos da Matemática em 
práticas sociais, para atuar e intervir na sociedade 
/ Calcular, mentalmente ou por escrito, as 
operações com números naturais e inteiros, por 
meio de estratégias variadas, compreendendo os 
processos nelas envolvidos. 

3(adaptada) 
Números e 
operações 

/ 9º ano 

Analisar criticamente os usos da Matemática em 
práticas sociais, para atuar e intervir na sociedade 
/ Situações-problema que envolvem porcentagem. 
Operações com números naturais e inteiros, por 
meio de estratégias variadas. 

4 
Números e 
operações   

/ 8º ano 

Resolver problemas envolvendo o cálculo de 
fração envolvendo números naturais em situações 
da realidade. 
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compreender, a analisar nossa prática social e nos ajuda a propor alterações 

para essa prática”.  

Para a construção do Material Curricular Educativo Online - MCEO, 

produto desta intervenção, consultamos o material curricular educativo contido 

no Observatório da Educação Matemática da Bahia (OEM/BA). O OEM é um 

desdobramento do site Colaboração Online em Modelagem Matemática – 

COMMA4, ambiente virtual criado pelo Grupo Colaborativo em Modelagem 

Matemática – GCMM5 –, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) 

e em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA), e o Material 

Curricular Educativo Online, elaborado por Marcelo Almeida Bairral e sua equipe, 

que estão divulgados no Portal do Gepeticem6 (UFRRJ). 

De acordo com Bairral (2016, p. 3), em relação ao material curricular 

educativo online, “estamos considerando MCEO como um tipo de material 

curricular que deflagra a partir de uma tarefa planejada uma reflexão profissional 

que inspire novas práticas”, e que para nós apresenta aspectos do aprendizado 

docente sobre o conhecimento pedagógico do conteúdo, conhecimento do 

conteúdo e o conhecimento curricular. A partir da consulta dos MCE citados, 

optamos por elaborar nosso MCE, de forma online. Desta maneira, o material 

construído por nós passou a ter a classificação de Material Curricular Educativo 

Online. Definimos que ele seria composto por cinco abas e em seguida 

descrevemos os conteúdos que estão contidos em cada uma delas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Colaboração Online em Modelagem Matemática. Disponível em: https://colaboracao 
professores. blogspot.com/. Acesso em: 13 jun. 2017. 
5 Grupo Colaborativo em Modelagem Matemática. Disponível em: http://www.uefs.br/nupemm 
/gcmm.html. Acesso em: 13 jun. 2017. 
6 Disponível em: http://www.gepeticem.ufrrj.br/portal/categoria/materiais-curriculares/. Acesso 
em: 13 jun. 2017. 
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Quadro 2 - Itens que compõem o Material Curricular Educativo Online 

ABA Conteúdos 

Introdução 
Apresentação do tema da atividade. Justificativa sobre a escolha 
da atividade e dos dados referentes aos professores 
colaboradores que participaram da construção do MCEO. 

Sequência 
Didática 

Competências e habilidades. Conteúdos atitudinais, 
procedimentais e conceituais. Descrição das atividades 
propostas na SD, com suas respectivas etapas. Material utilizado 
além das referências utilizadas para a sua construção. 

Solução do 
professor 

Todas as atividades descritas possuem as soluções feitas pelo 
professor. 

Narrativa 
Reflexão do professor sobre algumas partes da SD que foi 
implementada na sala de aula.  

Videoaulas do(a) 
Professor(a) 

As videoaulas são compostas por momentos da aula que 
julgamos ser de suma importância para o entendimento dos 
momentos principais da aplicação da SD 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, em 2018. 

 

Os itens escolhidos para compor nosso MCEO, tiveram por objetivo 

mostrar, de modo prático, como o professor de matemática da Educação de 

Jovens e Adultos pode desenvolver em suas aulas temáticas sociais com o 

auxílio da matemática. Nesse material demos ênfase ao conhecimento 

pedagógico do conteúdo, pois acreditamos que essa contribuição poderá 

favorecer o desenvolvimento do conhecimento do professor sobre o ensino.  

O objetivo não era dar ao professor um material curricular pronto e 

acabado para ele desenvolver com seus alunos, pois acreditamos que a 

construção e o percurso que o discente trilharia deveria ser criado pelo docente, 

pois, assim como Freire (1996, p. 12), sabemos que, “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção”, por isso queríamos que os docentes, na construção das atividades, 

fizessem suas próprias escolhas. 

Partimos então do material curricular sobre o emprego doméstico no 

Brasil, disponibilizado pela SEC/BA, no entanto, as escolhas de quais atividades 

iriam compor o material implementado em sala de aula foram feitas por cada 
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professor; então, a partir dessas escolhas e da implementação em sala de aula, 

foi possível eleger quais abas iriam compor nosso MCEO.  

 Concordamos com Beyer e Davis (2009, p. 1), quando eles nos mostram 

que “materiais curriculares descrevendo abordagens pedagógicas podem 

promover mudanças no conhecimento dos professores sobre como ensinar o 

assunto e, finalmente, resultar em mudanças na sua prática”. A partir também 

desse entendimento posto pelos autores anteriormente citados, decidimos que 

seria necessário incluir em nosso material a descrição pedagógica do que 

ocorreu em sala de aula, além da disponibilização do material curricular 

propriamente dito.  

A primeira aba identificamos como Introdução. Apresentamos nela o 

professor/professora pois julgamos ser importante que os docentes que 

acessarem esse material percebam que professores mais experientes ou menos 

experientes têm a capacidade de trabalhar com êxito a partir de temáticas 

sociais. Nessa aba, os professores criaram uma justificativa explicando por que 

escolheram trabalhar com a temática social referente à Reforma Trabalhista.  

A segunda aba é a Sequência Didática construída para essa intervenção, 

que teve como tema “Reforma Trabalhista: uma questão Matemática”. Essa 

Sequência Didática foi criada a partir da Atividade Complementar7 de 

Matemática sobre o Trabalho Doméstico no Brasil. O material curricular em 

questão foi elaborado pelo professor Analdino Pinheiro Silva Filho, na época em 

que fazia parte da equipe de especialistas do Programa Gestão da 

Aprendizagem Escolar – Gestar8. Essa atividade estava disponibilizada no site 

da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, até a extinção do referido 

                                                             
7 SANTOS, Terezinha Oliveira; FILHO, Analdino Pinheiro Silva. Programa Gestão da 

Aprendizagem Escolar - Gestar II: Atividades complementares de apoio à aprendizagem do 
estudante - língua portuguesa e matemática – 8 / 9º ano/ - Salvador: Secretaria da 
Educação/Instituto Anísio Teixeira, 2013. 
 
8 O Programa Gestar – Gestão da Aprendizagem Escolar foi criado pelo Ministério da Educação 
com o objetivo de promover formação em serviço para os professores de Língua Portuguesa e 
Matemática que atuavam no ensino fundamental I e II. A Secretaria de Educação do Estado da 
Bahia implementa a proposta em sua rede com a proposta denominada Gestar na Escola. O 
referido programa teve seu término no ano de 2018. 
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programa. O material curricular educativo foi se moldando com a ajuda dos 

professores colaboradores e dos questionamentos dos alunos sobre o assunto.  

A aba 3 contém as respostas das questões propostas elaboradas pelos 

professores e tem por objetivo auxiliar os docentes menos experientes na 

condução das atividades, embora saibamos que não existe um único caminho 

para chegar à resolução dessas questões, no entanto a resolução descrita pelos 

professores pode ser um norteador para outros docentes que desejem trabalhar 

com essa sequência. No entanto, isso não invalida que esse material possa ser 

usado e adaptado de acordo com a necessidade de cada docente. 

A narrativa do professor sobre a temática Reforma Trabalhista: uma 

questão Matemática, mostra não apenas tópicos referentes ao desenvolvimento 

da Sequência Didática, mas apresenta pontos referentes a questões ligadas ao 

currículo e está contida na aba 4. 

As videoaulas retratam o currículo que os professores vão delineando a 

partir do diálogo com seus alunos. O tema da sequência proporcionou o 

desenvolvimento do trabalho de forma coletiva e isso propiciou a construção do 

conhecimento não apenas de um saber matemático, mas de um pensar crítico 

sobre a temática discutida. De acordo com Macêdo (2013, p. 102) em relação ao 

trabalho com temas geradores e problematização, “Os temas vão mobilizar um 

clima de trabalho conjunto e de cooperação, à medida que os conhecimentos 

vão sendo coletivamente construídos, ao mesmo tempo em que são respeitados 

os interesses individuais e os ritmos diversificados de aprendizagem”. Freire 

(1987, p. 57) em Pedagogia do Oprimido, mostra que “Assim é que, no processo 

de busca da temática significativa já deve estar presente a preocupação pela 

problematização dos próprios temas.”  

Quando os professores nos questionavam acerca das conduções dos 

trabalhos e as incertezas de suas escolhas sobre o que seria implementado na 

sala de aula, o que tínhamos como prioridade era a problematização da realidade 

dos educandos, através de reflexões propiciadas pelas vozes do coletivo desses 

sujeitos. Nesse momento não existia a certeza de se estávamos pensando certo, 

mas, em consonância com Freire em Pedagogia da Autonomia (1996, p.14), 

tivemos a compreensão de que “uma das condições necessárias a pensar certo 

é não estarmos demasiado certos de nossas certezas” e essa era a condição em 

que nos encontrávamos.  
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  A figura a seguir destaca a relação entre o professor e o currículo. Para 

a construção dessa figura nos inspiramos nas ideias de Remillard (2005, p. 235) 

e nas ideias de Macedo (2013) sobre currículo.  

Em síntese, nossa percepção sobre currículo assume que este tem início 

com o conhecimento do professor sobre o que ele acredita que seus alunos 

devem aprender, e que esta aprendizagem envolve não apenas os conteúdos 

programáticos, mas a contribuição desses saberes para o viver em sociedade. 

Os conhecimentos eleitos como formativos devem partir do coletivo e não de um 

único sujeito, mas o conhecimento pedagógico do conteúdo, suas crenças, 

metas e experiências, enquanto professor da EJA, irá direcionar o aluno a fazer 

escolhas no individual ou no coletivo e dessa forma vai se moldando o currículo 

desejado. É de fundamental importância o envolvimento dos seus alunos nessa 

construção, já que os discentes também são produtores de currículos. Os atos 

de currículo dos alunos expressos por suas reflexões, questionamentos ou até 

mesmo omissões nos mostram como e de que forma o currículo vai se moldando 

na sala de aula. 

 

1.6 CAMINHO METODOLÓGICO  

 

Esta investigação usa a metodologia qualitativa, delineada pelos passos 

da pesquisa-ação, já que nela se contemplam as práticas: investigativa, reflexiva 

e educativa (FIORENTINI, 2004, p. 61). Esta técnica de pesquisa é caracterizada 

pela colaboração e pela negociação entre os participantes, por isso fizemos o 

convite a dois professores, a fim de verificar se eles gostariam de participar desta 

investigação. O professor João foi o primeiro a aceitar nosso convite e concordou 

de imediato em colaborar com esse trabalho. Ele reside e leciona no município 

de Dom Macêdo Costa, na Bahia, em uma escola municipal na zona urbana. A 

professora Rosa foi muito receptiva ao convite; ela reside na zona rural de 

Belém, distrito que pertence ao município de Cachoeira, na Bahia, e leciona na 

EJA, em uma escola da zona rural de Capoeiruçu, no mesmo município. Ambas 

as escolas estão localizadas no Recôncavo Baiano.  

As informações foram coletadas, como posteriormente descrito, a partir 

de uma entrevista semiestruturada, sessões de estudo dirigido e observação 

participante. A entrevista semiestruturada tinha por objetivo verificar o 
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conhecimento dos professores em relação à temática do material curricular 

educativo, bem como o conhecimento sobre a realidade dos sujeitos com os 

quais eles trabalhavam; além disso verificamos o conhecimento deles em 

relação ao material curricular disponibilizado pela SEC/BA e confirmamos a 

formação profissional dos docentes. Para esse instrumento, fizemos a análise a 

partir de duas categorias: Formação profissional e Conhecimento docente. 

O estudo dirigido foi analisado a partir do Conhecimento pedagógico do 

conteúdo, inspirado nas ideias de Shulman, e as sessões de observação 

participante foram analisadas a partir das ideias de Brown (2009) sobre as 

interações que os professores fizeram com o material curricular que foi utilizado 

para compor nosso produto. 

Na ação educativa, a relação estabelecida pelo professor com o material 

curricular pode ocorrer através da adaptação, improviso e transferência para   

Brown (2009, apud FURONI, 2014, p. 22) temos que:  

 

O improviso refere-se a momentos em que o docente depende 
minimamente dos materiais curriculares e os resultados da aula 
são, principalmente, criações próprias do professor. Já as 
adaptações podem ser situações nas quais os docentes seguem 
certos elementos do material curricular, mas também contribuem 
com suas próprias informações para a implementação das 
atividades. E quando os professores reproduzem as 
informações contidas nos materiais curriculares, durante 
situações de ensino, isso implica numa ação de transferência. 

 

A análise das informações foi procedida em três sessões, a partir da 

entrevista semiestruturada e das sessões de estudo dirigido e observação 

participante. 

 

1.7 ANÁLISE DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DOS PROFESSORES 

 

FORMAÇÃO  E CONHECIMENTO DOCENTE (Entrevista) 

 

Na entrevista em relação à categoria Formação Profissional, constatamos 

que o professor João possuía 27 anos atuando no magistério, na EJA lecionava 

há 15 anos. O docente possui licenciaturas em matemática e em geografia, o 

que facilitou, segundo o professor, seu olhar interdisciplinar sobre os conteúdos. 
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É especialista em Educação de pessoas e Educação em Gestão Ambiental, além 

de ter participado dos cursos de formação continuada em matemática, ofertados 

pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, já que também é professor 

dessa rede. A leitura é seu hobby preferido, esse comprometimento com a leitura 

se reflete no discurso e nas ações didáticas desse docente.  

 

Acredito que o estudo da matemática a partir de uma temática 
social irá favorecer o trabalho com a leitura também, já que não 
será possível separar o conteúdo matemático abstrato da 
realidade. (Professor João, Informação verbal) 

 

O professor João acredita que a responsabilidade com a leitura e com a 

escrita é de todos os docentes e não apenas do professor de Língua Portuguesa, 

por isso ele se esforça para introduzir os conteúdos matemáticos a partir da 

leitura de textos que facilitem a compreensão do que será estudado. 

Concordamos com Fonseca e Cardoso (2005, p. 66), quando nos é dito que “nas 

aulas de matemática, as oportunidades de leitura não são tão frequentes quanto 

poderiam”. Em consonância com o pensamento de Fonseca e Cardoso (2005), 

reconhecemos que as aulas de matemática são desenvolvidas a partir de 

exercícios ou até mesmo situações problemas, no entanto, o texto quase não 

ocupa espaço nessa disciplina, fato esse que praticamente não ocorre nas aulas 

do professor João.  

Em relação ao conhecimento docente, o professor João revelou que as 

atividades didáticas utilizadas em sala de aula eram escolhidas através do 

diálogo com seus alunos, a partir do que eles gostariam de aprender. 

Concordamos com Faria (2008, p. 158), quando ela explica que “as demandas 

e anseios dos sujeitos da EJA devem ser o ponto de partida, e isso significa: 

construir com eles e não para eles”. Este entendimento fica evidente no discurso 

do professor quando ele expressa que as escolhas didáticas são feitas em 

comum acordo com seus alunos. 

 Em relação ao uso do livro didático, o professor esclarece que eles 

somente eram utilizados quando ele entendia que seriam adequados a esse 

seguimento e algumas vezes selecionava atividades na internet. O 

distanciamento do material didático em relação à realidade da turma é uma 

preocupação constante desse docente, por isso ele não admite que se possa 
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utilizar os materiais ofertados pelos projetos estruturantes da SEC/BA, do modo 

como eles são estruturados, embora afirmando que eles possuem uma 

excelente qualidade, acredita ser uma adaptação extremamente importante para 

sua utilização na EJA, já que esses materiais foram elaborados para outros 

seguimentos da educação. Freire nos apresenta que, em relação ao ensino na 

EJA, “[...] são quebrados uma série de tabus metodológicos, a escola é superada 

pelo que nós chamamos Círculo de Cultura; o aluno, pelo participante de 

debates; a aula pelo diálogo” (LYRA, 1996, p. 116).  

Enfim esta percepção de João nos levou a crer que ele tem uma 

compreensão sobre a Educação de Jovens e Adultos, pois admite não ser 

possível a utilização de matérias de outros seguimentos na EJA sem nenhuma 

adaptação, além disso, ele tem a compreensão de que o diálogo e o debate 

sempre devem estar presentes em uma sala de aula, principalmente nesse 

seguimento que é composto por um universo de sujeitos experientes que podem 

contribuir de modo significativo nas escolhas referentes a sua formação.  

De acordo com Fernandez (2015, p. 505) “o conhecimento é a 

especialização do saber, ou seja, o conhecimento passa pela reflexão do saber 

fazer, elevando a prática a um nível de consciência, reflexão, análise, 

sistematização e intenção”. 

Esta reflexão do saber fazer é verificada nas respostas do docente 

durante toda a entrevista, ele reconhece os saberes trazidos por seus alunos 

para sala de aula e a importância dessas experiências de vida para a construção 

do saber escolar. O professor afirma que essas experiências fazem com que ele 

muitas vezes aprenda mais do que ensine e reconheça as limitações dos alunos 

em relação a alguns conteúdos, inclusive os de geometria, que ele acredita ser 

uma limitação do seu próprio conhecimento.  

O docente afirma que a discussão de temáticas sociais nas aulas de 

matemática é de suma importância, principalmente nesse seguimento, e acredita 

que trazer temas da realidade para a escola seria relevante não apenas para 

aprender matemática, mas para refletir sobre os fatos que acontecem na 

sociedade. João acredita que a discussão sobre a temática “Emprego doméstico 

no Brasil / A nova lei trabalhista” seria interessante para seus alunos, embora ele 

acredite que as escolhas do que deve ocorrer em sala de aula devam ser 

elegidas em comum acordo com os discentes.  
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A professora Rosa possui 10 anos de magistério e um ano na Educação 

de Jovens e Adultos. É licenciada em matemática e possui mestrado em 

matemática. Participou dos cursos de formação de professores ofertados pela 

SEC/BA, para o ensino fundamental II e médio, como o Gestar, por exemplo. 

Geralmente utiliza os materiais trabalhados nesses cursos em suas aulas na 

EJA, sem fazer uma adaptação. 

Na entrevista em relação às respostas dadas pela professora Rosa, ficou 

evidente em seu discurso a preocupação com o conteúdo didático e o nível de 

entendimento dos seus alunos sobre a matéria, no entanto, a concepção sobre 

de que forma deve ser o ensino na EJA não se evidencia nas palavras da 

professora, como podemos verificar no diálogo abaixo: 

 
Transcrição do Diálogo 1 - Professora Rosa e a pesquisadora 
durante a entrevista semiestruturada 
 
- Você acredita que seus alunos gostariam de aprender matemática a 
partir de temáticas sociais? (Pesquisadora) 
- Sim. (Professora Rosa) 
- Você quer passar um questionário a fim de verificar em conjunto com 
seus alunos essa preferência? (Pesquisadora) 
- Não precisa, eu posso escolher por eles e depois eu explico. 
(Professora Rosa) 
- Quais atividades sobre o emprego doméstico no Brasil você gostaria 
de trabalhar com seus alunos? (Pesquisadora) 
- Todas as atividades, eu não vou escolher um único campo do saber 
matemático, porque acredito que nós temos que trabalhar com todos.  
(Professora Rosa, Informação verbal) 
 
 
 

As atividades desenvolvidas na classe da professora Rosa são, em sua 

maioria retiradas da internet, além disso, ela utiliza as atividades didáticas 

disponibilizadas pelos projetos estruturantes ofertados pela SEC/BA, 

especificamente do Programa Gestar. A docente afirmou ter utilizado algumas 

sequências didáticas, lista de exercícios e simulados do referido programa e 

evidenciou que desenvolveu alguns trabalhos em sua classe a partir de 

temáticas sociais atreladas ao conteúdo matemático trazendo alguns exemplos 

como: consumo de energia, alimentação saudável, reciclagem e consumo. O 

conteúdo de álgebra é o menos explorado em suas aulas, segundo a professora, 

isso ocorre devido à resistência que os alunos sentem nessa área da 

matemática. Os alunos da professora Rosa têm uma fragilidade em relação ao 

campo algébrico, e para a docente, essa dificuldade não tem relação com o 
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trabalho que ela desenvolve em sala de aula, já que não existem lacunas em sua 

formação, em relação aos saberes matemáticos. A docente possui um mestrado 

em matemática e afirma não sentir nenhuma dificuldade em relação a esse bloco 

de conhecimento.   

Ao sugerirmos temáticas sociais, como Reforma da Previdência, 

Consumismo, Reciclagem, Emprego doméstico para serem trabalhadas na sala 

da professora Rosa, ela optou pelo “Emprego doméstico no Brasil / A nova lei 

trabalhista”, assim como a escolha feita pela sala do professor João. No entanto, 

a professora não julgou ser necessário negociar essa decisão com seus alunos, 

pois afirmou que esse seria o conteúdo que os discentes gostariam de estudar. 

O trabalho com materiais manipuláveis, jogos e modelagem matemática já existe 

na sala de aula desta docente. 

Uma das questões da entrevista era saber se os professores entendiam 

o que era um material curricular educativo. Verificamos que apesar desses 

professores trabalharem a todo o momento com material curricular eles não 

tinham esse entendimento, por isso foi necessário esclarecermos o que era um 

material curricular educativo a fim de que eles pudessem ter uma melhor 

compreensão no momento de contribuir com a construção do produto final da 

nossa pesquisa.  

Considerando que para a produção de MCE em parceria com estudante 

é necessário diálogo constante entre os atores de sala de aula, entramos em 

acordo com Freire (1996, p. 50) quando este afirma que “Ensinar exige 

disponibilidade para o diálogo”. A concepção de diálogo esteve presente no 

discurso do professor João e da professora Rosa durante a entrevista.  No 

entanto, nesse momento, a diferença estava no fato de que, para o professor 

João, o diálogo devia preceder o encontro com os educandos, pois ele é pensado 

desde o planejamento do que deve ser combinado. Assim, compreendemos que 

o professor Joao compartilha das ideias de Freire (1996, p. 47) quando nos 

esclarece que: 

 

O diálogo começa na busca do conteúdo programático, daí que, 
para esta concepção como prática da liberdade, a sua 
dialogicidade comece, não quando o educador-educando se 
encontra com os educando-educadores em uma situação 
pedagógica, mas antes, quando aquele se pergunta em torno do 
que vai dialogar com estes. Esta inquietação em torno do 
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conteúdo do diálogo é a inquietação em torno do conteúdo 
programático da educação. 

 

 

O diálogo deveria entremear a prática de todo professor, como acontece 

na classe do professor João, no entanto é perceptível a falta de dialogicidade no 

discurso da professora Rosa, quando ela afirma que  “não é necessário discutir 

com os alunos previamente o que vai acontecer na sala de aula, eu posso tomar 

as decisões e depois apresento aos alunos”.  

Apesar de os professores terem escolhido o mesmo material curricular 

para desenvolverem os seus trabalhos, já sabíamos, a partir da entrevista, que 

eles tomariam rumos diferentes; inferimos que as negociações sempre estariam 

presentes nas aulas do professor João e que as discussões permeariam toda a 

sua práxis9. Não estamos afirmando que não houve diálogo nas aulas da 

professora Rosa, no entanto, isto não antecedia os atos formativos pensados 

para a sua práxis, uma vez que a docente não toma o diálogo com o estudante 

como necessário à definição do planejamento em sala de aula. 

CONHECIMENTO DOCENTE (Estudo Dirigido)  

 

As sessões de Estudo Dirigido, como já mencionamos, foram analisadas 

a partir das ideias de Shulman (1986), sobre o conhecimento pedagógico do 

conteúdo. Com o professor João tivemos quatro sessões desses estudos, no 

entanto, com a professora Rosa só foi possível realizar dois encontros. Isso 

ocorreu devido a sua falta de disponibilidade. A professora ficava um pouco 

dispersa durante a realização desses estudos, a escola também não possuía um 

local adequado para que essas reuniões ocorressem de modo satisfatório. A 

além disso, a professora residia em um distrito e lecionava em outro, o que 

acabou prejudicando sua pontualidade nos encontros. 

Entendemos o estudo dirigido como sendo uma estratégia educacional; o 

estudo, para o professor, permeou todo percurso metodológico, que culminou na 

construção do material curricular educativo. Já no caso da professora Rosa, 

tivemos algumas dificuldades para nos reunirmos, por isso as sessões com ela 

                                                             
9 Nesse texto entendemos a práxis docente, como ação reflexiva necessária para interpretar uma 
realidade além disso modificá-la, sob a perspectiva de Vázquez (2011, apud Silva Filho, 2013, 
p. 23).  
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ficaram prejudicadas. Na medida em que íamos participando das observações e 

sentíamos a necessidade de auxiliar os professores em suas escolhas, 

retomávamos as sessões de estudo dirigido a fim de perceber quais eram as 

dúvidas, perspectivas e qual seria a estratégia que os professores iriam utilizar 

para a implementação do material curricular na sua sala de aula. No caso da 

professora foram traçados alguns diálogos para termos essa compreensão, já 

que o estudo não aconteceu de forma regular.  

 De acordo com Libâneo (1994, p. 185), o estudo dirigido desenvolve 

habilidades e hábitos de trabalho de forma independente e criativa e serve para: 

 

Desenvolver habilidades e hábitos de trabalho de forma 
independente e criativa;  
Sistematizar e consolidar conhecimentos, habilidades e hábitos;  
Possibilitar a cada aluno, individualmente, resolver problemas, 
vencer dificuldades e desenvolver métodos próprios de 
aprendizagem;  
Possibilitar aos alunos o desenvolvimento da capacidade de 
trabalhar, de forma livre e criativa, com os conhecimentos 
adquiridos, aplicando-os a situações novas, referentes a 
problemas cotidianos da sua vivência e a problemas mais 
amplos da vida social;  
Possibilitar ao professor a observação de cada aluno em suas 
dificuldades e progressos, bem como a verificação da eficácia 
do seu próprio trabalho na condução do ensino. 

 

A partir da compreensão do que Libâneo traz sobre estudo dirigido, 

iniciamos as sessões através da discussão de três vídeos enviados aos 

docentes. Os vídeos 1 e 2 possuíam o seguinte título: Paulo Freire entrevistado 

por Ubiratan D'Ambrósio. A escolha desses vídeos teve por objetivo mostrar aos 

docentes a relação da matemática com a EJA, sob o olhar de Paulo Freire e 

D'Ambrósio, ícones da Educação de Jovens e Adultos e da Educação 

Matemática, respectivamente. Como apenas o professor João havia participado 

de uma formação específica para o ensino na EJA, e a professora Rosa não 

tinha passado por essa experiência, acreditamos que seria interessante que eles 

tivessem contato com essa temática a partir do olhar de educadores experientes 

sobre esse assunto. O terceiro vídeo, Paulo Freire Naturalidade da Matemática, 

nos comunica uma forma matemática de estarmos no mundo; o objetivo desse 

vídeo era mostrar a nossos professores que é possível desenvolver um trabalho 
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com os discentes de forma que a matemática se apresente de modo natural e 

eficiente.  

A partir das reflexões feitas pelos professores após assistirem os vídeos, 

começamos a provocá-los, perguntando de que forma eles acreditavam que 

deveria acontecer o ensino de matemática na Educação de Jovens e Adultos. 

As respostas para essa questão nos deram o norteamento para uma segunda 

provocação. De que forma deveríamos construir a intervenção que seria 

implementada em sua sala de aula da EJA? 

Para o professor João, a matemática está em tudo que fazemos. 

Comungar das reflexões feitas por grandes educadores lhe fez perceber o 

quanto ele pensa certo sobre o ensino e a aprendizagem dessa disciplina. As 

reflexões feitas nos vídeos por Freire e D'Ambrósio fizeram com que ele 

compreendesse o quanto era importante trabalhar com seus alunos questões 

que fizessem parte da realidade deles, além disso, reafirmou a importância e o 

lugar que o diálogo tem na sua sala de aula. 

 

Agora tenho a certeza que estou pensando certo, pois 
compreendi que é preciso mostrar ao meu aluno que a 
matemática está em todos os lugares, por isso se faz necessário 
trabalhar a matemática a partir da realidade dos alunos, mas 
para isso é preciso escutá-los. (Professor João, Informação 
verbal) 

 

A professora Rosa assistiu aos vídeos e afirmou não conhecer as 

reflexões feitas por Freire sobre o ensino e a aprendizagem da matemática, no 

entanto, concordou sobre a importância de trazer a realidade dos alunos para as 

suas aulas, dando significado a essa disciplina. Existe, na formação da 

professora, uma lacuna deixada pela Universidade em relação à Educação de 

Jovens e Adultos. A este respeito, Dantas (2016, p. 177) explica que “a formação 

na modalidade da Educação de Jovens e Adultos vem sendo desassistida ou 

oferecida pelos poderes públicos de maneira inconsistente, descontínua e 

aligeirada”. 

 Em sua formação inicial, a professora não teve nenhum componente 

curricular voltado especificamente para essa modalidade de ensino, além disso 

até o momento não havia participado de nenhuma formação específica para 

atuar na EJA, ofertada pela rede estadual de ensino.  Acreditamos que esse era 
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um dos motivos pelos quais a professora trabalhava com materiais de outros 

seguimentos, sem ter a percepção de que deveria ao menos adaptá-los. A 

tomada de decisão por desenvolver o trabalho a partir do tema da reforma 

trabalhista, sem a consulta prévia aos seus alunos, também indica serem 

resquícios de uma formação que não deu conta de refletir sobre a especificidade 

de cada modalidade educacional. 

 Na continuidade das reflexões e ainda sem respostas para a primeira 

questão, foram adotados textos sobre a Educação de Jovens e Adultos, que se 

encontravam no livro “Passageiros da noite: do trabalho para EJA”, de Arroyo 

(2017, p. 39-40 e p. 139-41), para complementar a discussão. Os textos 

escolhidos para o estudo foram: Os outros, os periféricos sujeitos da cidade e 

dos campos e Como garantir o direito a saberem-se produtores de 

conhecimentos. 

 Após as leituras, dialogamos com os professores sobre suas percepções 

acerca dos seus alunos, indagamos se, assim como Arroyo, eles consideravam 

seus alunos como sujeitos de luta por teto, transporte, saúde, terra, territórios, 

escola (p. 39) e trabalho. Essas provocações conduziram nossos professores a 

pensar sobre e de que forma eles poderiam criar uma intervenção para aplicar 

na sala de aula, a partir da utilização do material curricular escolhido para compor 

a intervenção e que versava  sobre o emprego doméstico no Brasil. Após esse 

entendimento, os professores fizeram escolhas sobre as atividades e decidiram 

quais seriam as estratégias que iriam utilizar na composição deste material. É 

importante frisar que esses momentos de estudo ocorreram com os docentes em 

suas respectivas escolas, então eles não tiveram acesso às escolhas que foram 

feitas por cada um para implementar o material curricular em sala de aula.  

Para o professor, a intervenção devia ser construída a partir das 

discussões, devolutivas e dúvidas dos alunos em relação à reforma trabalhista, 

então para ele não seria possível ter um planejamento engessado, porque, na 

medida em que as demandas dos alunos fossem surgindo, nós iríamos 

compondo o material que foi implementado em sala de aula. Por outro lado, a 

professora Rosa resolveu selecionar previamente algumas atividades que 

faziam parte do material curricular e nos pediu para que fossem reproduzidas 

para que seus alunos pudessem respondê-las na sala de aula. 
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Embora os dois professores desenvolvessem seus trabalhos a partir do 

mesmo material, o professor João sempre aguardava o momento do diálogo com 

os alunos para delinear os próximos passos da sequência, já a professora Rosa 

direcionava seus alunos para a realização de atividades que ela julgava serem 

importantes para o entendimento da temática e  para a formação desses alunos. 

Esse entendimento só foi possível na fase da observação participante, quando 

ocorreu a intervenção feita pelos professores com seus alunos.  

O diálogo com os textos fez com que os professores tivessem uma nova 

percepção dos alunos e da necessidade de estabelecer uma relação que fosse 

mais humanizada, e isso os direcionou na compreensão de como deve ser 

desenvolvido o trabalho na Educação de Jovens e Adultos. Na perspectiva de 

Shulman (1987) apud Fernandez (2015), sobre a capacidade que o professor 

tem de transformar o conhecimento do conteúdo pedagógico adaptando a 

realidade dos seus alunos, levando em conta as experiências desses sujeitos, 

fizemos a análise que discutiu sobre essa categoria Conhecimento Pedagógico 

do Conteúdo (PCK) que de acordo com Shulman apud Fernandez (2015, p. 2) é: 

 
[...] a capacidade de um professor para transformar o 
conhecimento do conteúdo que ele possui em formas 
pedagogicamente poderosas e adaptadas às variações dos 
estudantes levando em consideração as experiências e 
bagagens dos mesmos. (Shulman, 1987) 

 

E foi exatamente isso o que esses professores fizeram: eles se 

apropriaram dos conhecimentos apresentados e discutidos nos estudos dirigidos 

e os incorporaram na elaboração e nas escolhas do material curricular que 

implementaram em sala de aula, como podemos verificar nos depoimentos 

abaixo: 

 

Já conversamos e decidimos na última aula que vamos trabalhar 
com a matemática a partir da Reforma Trabalhista, lembram? 
Mas eu preciso entender quais são os pontos dessa reforma que 
vocês gostariam de aprender melhor ou discutir mais, lembrem-
se que as informações que vêm para vocês em forma de aula 
podem virar conhecimento, no entanto eu estou aqui para mediar 
esse conhecimento já que conscientização eu não posso colocar 
na cabeça de vocês, esse entendimento tem que aparecer a 
partir do desejo e curiosidade de cada um sobre o que está 
acontecendo em nosso país, por isso eu lhes pergunto:  Quais 
são as curiosidades que vocês possuem a respeito dessa 
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reforma? Vocês acreditam que seja importante trabalhar com 
essa temática? Esse conhecimento irá ajudar na vida de vocês 
em quê? (Professor João, Informação verbal) 

 

O trabalho da matemática desenvolvido a partir de temáticas 
sociais traz significado ao que eu ensino e ao que vocês 
aprendem, por isso gostaria que essa unidade trabalhássemos 
com questões referentes a reforma trabalhista pois esse 
entendimento servirá para a vida de vocês e será de grande 
ajuda para que ninguém os engane em relação aos seus direitos. 
Todos concordam? (Professora Rosa, Informação verbal) 
 

 Esta fala do professor João ocorreu em sua sala de aula, quando ele 

aplicava um questionário aos seus alunos para identificar qual temática social 

eles gostariam de trabalhar nas aulas de matemática. Percebemos na atitude do 

professor, o desejo de dividir com seus alunos as escolhas e o percurso 

pedagógico que foi se formando em todo o processo de intervenção. 

A professora Rosa decidiu que o trabalho com uma temática social iria 

ajudar os seus alunos a compreenderem a realidade que os envolvia, além disso 

essa ação docente desenvolvida através de práticas matemáticas ajudaria, 

segundo a professora, a desvelar a realidade dos seus discentes. Os percursos 

metodológicos trilhados na sala de aula dessa professora quase sempre eram 

conduzidos apenas por ela, apesar da mesma sempre comunicar aos alunos o 

propósito de cada atividade realizada.  

O Estudo Dirigido contribuiu de modo significativo para a construção da 

abordagem metodológica que os professores utilizaram na construção do 

material curricular educativo, além de definir os blocos de conteúdos que foram 

trabalhados durante a implementação do material curricular. 

 

 ETAPAS DE CRIAÇÃO DO MCE (OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE) 

 

Apresentados aos professores os objetivos da pesquisa, conversamos 

sobre de que forma deveria ocorrer a proposta de intervenção, no entanto, a 

princípio me10 questionei de que forma iria me comportar durante a observação 

                                                             
10 Em alguns momentos, a dissertação está escrita na primeira pessoa do singular ‘eu” com o 
intuito de descrever minha implicação com o objeto, bem como minha experiência com o tema 
investigado e detalhar algumas situações vivenciadas no campo empírico. Por outro lado, em 
outros momentos, o texto está escrito na primeira pessoa do plural, partindo do pressuposto de 
que o trabalho do pesquisador também é feito em parceria com o orientador, os autores que são 
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participante, já que não desejava interferir nas decisões dos professores em 

relação a sua práxis, no entanto, queria contribuir com as ações que fossem 

desenvolvidas em suas salas de aula. Instiguei os docentes a escolherem os 

conteúdos que iriam ser abordados em sala de aula, a traçar seus objetivos e 

escolher o material curricular que os apoiaram nessas ações. Muitas vezes os 

professores me requisitavam, no sentido de encontrarmos um material que 

tivesse as características traçadas por eles para cumprirem os objetivos 

propostos, então geralmente dávamos a eles algumas opções com o propósito 

de que as decisões fossem tomadas somente por eles. 

De acordo com Schwartz e Schwartz (1995, p. 345, apud Ghedin e 

Franco, 2011, p. 194), a observação participante é definida da seguinte maneira: 

 

Um processo pelo qual mantém-se a presença do observador 
numa situação social, com a finalidade de realizar uma 
investigação científica. O observador está em relação face a face 
com os observados e, ao participar da vida deles, no seu cenário 
cultual, colhe dados. Assim o observador é parte do contexto sob 
observação, ao mesmo tempo modificando e sendo modificado 
por este contexto.  

 

 

O processo de observação participante nos permitiu obter dados 

qualitativos, o que não seria possível apenas utilizando os instrumentos típicos 

de coleta de dados, como o questionário e a entrevista, por exemplo. Neste 

processo foi possível vivenciar a práxis desses professores e ter uma melhor 

compreensão das suas escolhas, que compuseram nosso material.  Os dois 

professores, apesar de lecionarem em eixos diferentes, como podemos observar 

na tabela 1 a seguir, fizeram a mesma escolha em relação à temática que 

norteou a construção do nosso produto. O período da realização de toda a coleta 

de informações ocorreu de 26/10/2017 a 30/11/2017. 

 

 

 

 

                                                             
convocados para discussão e os outros parceiros com os quais dialogamos durante a trajetória 
da investigação. 
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Tabela 1- Informações sobre as turmas observadas na EJA 
 

Fonte: Organização da pesquisadora, em 2017. 
 

Os códigos construídos para análise durante a elaboração do material na 

fase de observação participada foram inspirados nos construtos teóricos de 

Brown (2002, apud FURONI, 2014, p .77) a saber:  Adaptação(A); 

Transferência(T); Improviso(I). A tabela a seguir descreve as escolhas feitas 

pelos professores bem como o nível de interação deles com o material escolhido. 

A tabela será apresentada em dois momentos, com uma análise intercalando as 

informações contidas nelas. 

 

 

 
 
 

Professores 
Turma Observada na 

EJA 

Nº de 
aulas 

previstas 

Nº de aulas 
observadas 

Nº de aulas 
gravadas 

João 
Tempo Formativo II, 
Eixo IV E V, 

10 8 6 

Rosa 
Tempo Formativo III, 
Eixo VI e VII 

8 6 6 
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Tabela 2 - Atividades que compuseram o MCE 
 

P
R

O
F

E
S

S
O

R
 J

O
Ã

O
 

MATERIAL ATIVIDADES 

 

CONTEÚDO 

 

PERCURSO 

METODOLÓGICO 
NÍVEL DE INTERAÇÃO 

Vídeo: Você 

está demitido! 

Camilo 

Vannuchi 

 

Exibição do vídeo (4 

min) 

  

Um texto humorístico que apresenta, 

através de uma situação concreta, as 

consequências para o trabalhador com 

nova lei trabalhista. 

Exibição do vídeo. O professor 

pediu aos alunos que explicassem 

sua percepção sobre ele. O docente 

explicou sobre a Reforma. 

Adaptação  

Já que o vídeo não indica as diretrizes 

didáticas de como utilizá-lo. 

Cartazes sobre 

a Reforma 

Leitura dos cartazes 

sobre a Reforma 

Trabalhista (alunos) 

Os cartazes explicavam as mudanças na 

Reforma sobre os seguintes quesitos: 

jornada, home office, banco de horas, 

negociação, gravidez, férias, negociação, 

demissão, contribuição sindical e 

descanso. 

Discutir os principais pontos 

levantados pelos alunos após 

terem lido os cartazes. Instigar os 

alunos sobre a importância de 

levar essa discussão para fora dos 

muros da escola. 

Improviso – A situação proposta pelo 

professor levou os alunos a uma 

discussão produtiva sobre as 

mudanças nessa lei, levando-os a 

refletir de que forma eles poderiam 

modificar essa situação. 

P
R

O
F

E
S

S
O

R
A

 R
O

S
A

 

MATERIAL ATIVIDADES 

 

CONTEÚDO 

 

PERCURSO 

METODOLÓGICO 
NÍVEL DE INTERAÇÃO 

Vídeo: Você 

está demitido! 

Camilo 

Vannuchi 

 

Cartazes sobre 

a Reforma 

Exibição do vídeo (4 

min) 

 

Leitura dos cartazes 

sobre a Reforma 

Trabalhista (alunos) 

Um texto humorístico que apresenta, 

através de uma situação concreta, as 

consequências para o trabalhador com 

nova lei trabalhista. 

 

Os cartazes explicavam as mudanças na 

Reforma sobre os seguintes quesitos: 

jornada, home office, banco de horas, 

negociação, gravidez, férias, negociação, 

demissão, contribuição sindical e 

descanso. (10 mudanças) 

Exibição do vídeo e distribuição 

de alguns cartazes que mostravam 

itens da reforma trabalhista. Os 

alunos fizeram a leitura na medida 

em que ela tirava as dúvidas sobre 

cada mudança. 

Transferência 

Ocorreu porque a professora utilizou 

o vídeo, sem fazer inferências sobre 

este recurso. 

 

Improviso- Nos diálogos 

proporcionados pela leitura dos 

cartazes. 

Fonte: Dados coletados na pesquisa durante a Observação Participante, em 2017]



CAPÍTULO 1/ARTIGO 1  73 
 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ATIVIDADES 

 

O vídeo exibido nessa atividade teve por objetivo suscitar nos estudantes 

o desejo de conhecer um pouco mais sobre a Reforma Trabalhista que entrou 

em vigor em 11 de novembro de 2017. Após os alunos assistirem ao vídeo, o 

professor João discutiu com os discentes alguns pontos existentes atrelados às 

atividades laborais dos estudantes. 

 

Todos têm consciência de que a lei trabalhista tinha sofrido 
alterações? 
Todos aqui estão exercendo atividades trabalhistas 
remuneradas? Quais? Com registro ou sem registro? 
Quais foram os pontos de mudanças mais críticos nessa lei para 
cada um de vocês? 
Vocês sabiam que o trabalho doméstico também é regido por 
lei? E o que muda nesse trabalho a partir dessa lei? 

 (Professor João, Informação verbal) 

 

Na segunda atividade, esperava-se que os alunos compreendessem as 

principais mudanças na Reforma Trabalhista, tendo a matemática como 

ferramenta essencial para esta compreensão. Foram discutidos os 10 pontos 

polêmicos de mudanças da Reforma, a fim de os alunos verificarem se houve 

ganhos ou perdas com essa nova reforma. 

Apesar de os dois professores terem escolhido o mesmo vídeo para iniciar 

os trabalhos, eles acabaram percorrendo caminhos didáticos distintos. 

Começaram com a exibição do vídeo Você está demitido! O professor João, 

adepto ao diálogo, instigou seus alunos a falarem sobre suas percepções e 

angústias, sobre essa nova lei, conduzindo-os através das questões 

supracitadas. Segundo ele, esse seria o caminho escolhido para elaborar as 

novas atividades, pois somente através de uma escuta sensível ele teria 

segurança para elaborar as próximas atividades. Fica evidente que o docente 

faz uma adaptação quando ele utiliza o vídeo como estratégia didática, já que é 

a partir dele que as provocações didáticas ocorreram em sala de aula, além disso 

ele os instiga a declarar quais informações eles gostariam de estudar sobre essa 

temática. 
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Por outro lado, a professora Rosa também decidiu exibir o mesmo vídeo 

para os seus alunos e complementou a informação distribuindo alguns cartazes 

para que os alunos fizessem a leitura. Fica evidente que a postura da docente é 

de transferência, já que não houve nenhuma intervenção em relação ao vídeo. 

Mas na segunda atividade ela dá a oportunidade dos alunos expressarem suas 

angústias sobre a reforma e os questiona sobre como eles achavam que suas 

vidas seriam afetadas. Cerca de 90% dos alunos da docente Rosa são 

trabalhadores do comércio e se interessaram pela temática buscando ter uma 

compreensão das novas mudanças, a caracterização da relação de adaptação 

segundo Crisóstomo, Januário e Lima (2017) é feita através de intervenções nas 

atividades que estão sendo propostas em sala de aula. 

O professor João fez uso dos cartazes numa segunda aula. A disposição 

dos cartazes nas paredes foi uma surpresa para os alunos e uma estratégia 

didática utilizada pelo professor. Todos tiveram acesso aos cartazes, devido a 

sua disposição, então os alunos passearam pela sala a fim de obter as 

informações sobre a temática. O professor abriu um momento de discussão 

sobre tudo o que foi lido, isso fez com que o docente percebesse a compreensão 

dos alunos, além de ter a oportunidade de discutir as informações que não 

tinham ficado esclarecidas.
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Tabela 3- Atividades que compuseram o MCE 
 

P
R

O
F

E
S

S
O

R
 J

O
Ã

O
 MATERIAL ATIVIDADES 

 

CONTEÚDO 

 

PERCURSO 

METODOLÓGICO 

NÍVEL DE 

INTERAÇÃO 

Atividade 

Complementar 

Unidade II 

(adaptada) 

As atividades escolhidas 

foram do bloco: Números e 

operações e tratamento da 

informação. 

Porcentagem, cálculo de fração, operações 

com números naturais e inteiros, leitura de 

dados estatísticos. 

Conversa sobre o 

emprego doméstico 

no Brasil. Resolução 

das questões 

propostas. 

Adaptação (A), já que o 

professor não utilizou a 

atividade como ela 

estava. 

Entendendo as 

mudanças 

trabalhista na 

prática: um olhar 

matemático. 

Quadro comparativo de 

como era e como ficou a 

situação do trabalhador, 

após a nova lei trabalhista. 

Cálculos envolvendo números naturais e 

inteiros. Resolução de situações problemas 

que envolvem porcentagem. 

 Improviso(I) os diálogos 

mostram esse nível de 

interação em toda a 

aplicação da atividade. 

P
R

O
F

E
S

S
O

R
A

 R
O

S
A

 MATERIAL ATIVIDADES CONTEÚDO 
PERCURSO 

METODOLÓGICO 

NÍVEL DE 

INTERAÇÃO 

Atividade 

Complementar II 

Unidade 

(adaptada) 

As atividades escolhidas 

foram do bloco: Números e 

operações, espaço e forma e 

tratamento da informação. 

Porcentagem, cálculo de fração, operações 

com números naturais e inteiros, leitura de 

dados estatísticos, cálculo de área de figuras 

planas. 

Resolução das 

questões propostas. 

Adaptação (A), já que a 

professora utilizou 

apenas as atividades que 

estavam contempladas 

em seu planejamento.  

Entendendo as 

mudanças traba-

lhista na prática: 

um olhar 

matemático. 

Quadro comparativo de 

como era e como ficou a 

situação do trabalhador, 

após a nova lei trabalhista. 

Cálculos envolvendo números naturais e 

inteiros. Resolução de situações problemas 

que envolvem porcentagem. 

Conversa sobre tele-

novela e seu conteú-

do. Resolução das 

questões propôstas. 

Improviso - esse nível de 

interação ocorreu quan-

do a professora explicou 

termos presentes na 

telenovela.  

Fonte: Informações e analise da pesquisa durante a Observação Participante, em 2017. 
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A atividade complementar não foi utilizada em sua íntegra pelo professor 

João, já que ele selecionou apenas questões referentes aos blocos de 

conhecimento de Números e Operações e Espaço e Forma. O professor adaptou 

a atividade selecionando as questões que seriam mais interessantes para seus 

alunos, além de elaborar uma nova questão que foi incorporada a essa atividade, 

o que caracteriza também o Improviso.  

Na segunda atividade, o professor utilizou um processo de Adaptação, já 

que ele selecionou algumas das atividades desse bloco para serem 

implementadas em sala de aula. O Improviso também esteve presente nesse 

bloco de atividade, já que os alunos não responderam apenas às questões 

propostas; o professor fazia questão de dialogar com seus alunos durante todo 

o processo de resolução das questões, instigando-lhes na busca da resolução 

dos problemas. Segundo Freire (1987, p. 48), 

 

A educação autêntica, repitamos, não se faz de “A” para “B” ou 
de “A” sobre “B”, mas de “A” com “B”, mediatizados pelo mundo. 
Mundo que impressiona e desafia a uns e a outros, originando 
visões ou pontos de vista sobre ele. Visões impregnadas de 
anseios, de dúvidas, de esperanças ou desesperanças que 
implicitam temas significativos, à base dos quais se constituirá o 
conteúdo programático da educação.  

 

Verificamos essa educação autêntica dita por Freire nos atos curriculares 

do professor João, bem como dos seus alunos. Estes atores curriculantes 

demonstraram seus anseios, dúvidas e a esperança que os movia em todo o 

processo de construção do conhecimento que estava se constituindo em sala de 

aula.  

A professora Rosa também fez adaptações enquanto utilizava a Atividade 

Complementar, escolhendo apenas as questões que se adequavam ao seu 

planejamento, mas não acrescentou nenhuma questão a essa atividade. Em 

relação à segunda questão, por se tratar da última aula dessa turma não 

dispusemos de muito tempo para estender as discussões sobre os pontos 

levantados, embora a professora fizesse questão de sanar as dúvidas dos alunos 

provocando diálogos.  
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Em seus atos de currículo a professora instigava seus alunos a fim de que 

eles interagissem com a proposta que estava sendo implementada em sala de 

aula, no entanto, o tempo de aula reduzido e as respostas emitidas pela 

professora sobre as questões propostas foram entraves para que os diálogos 

não ocorressem de modo produtivo.  

Ambos os professores demonstraram ter domínio sobre o conteúdo 

matemático, pois, quando os alunos apresentavam alguma dificuldade para 

responder as questões propostas, os docentes auxiliavam de modo individual ou 

mesmo no coletivo, quando os entraves apresentados eram do coletivo. Os 

vídeos que compuseram o material curricular foram gravados enfatizando não 

apenas o conteúdo referente à “Reforma Trabalhista”, mas também aos saberes 

matemáticos contidos nas atividades sobre esta temática trabalhadas em sala 

de aula, mostrando a relevância social do conhecimento matemático. 

 

Coloca-se, portanto, mais um desafio para o desenvolvimento de 
experiências significativas na área da EJA: formar professores, 
Educadores Matemáticos de Jovens e Adultos, com uma certa 
intimidade com a própria matemática, com uma generosa e 
sensível disponibilidade para compartilhar com seus alunos as 
demandas, as preocupações, os anseios e os sonhos da vida 
adulta, e com uma consciência atenta e crítica da dimensão 
política do seu fazer pedagógico, que os habilite a participar da 
Educação Matemática de seus alunos e de suas alunas, 
pessoas jovens e adultas, com a honestidade, o compromisso e 
o entusiasmo que essa tarefa exige. (FONSECA, 2012, p. 54-5) 

 

O ato de educar é um ato político, por isso o material produzido apresenta 

a Matemática como instrumento para analisar os fatos que ocorrem na 

sociedade. Este processo educativo é desenvolvido através do diálogo que 

coloca o estudante como protagonista da sua aprendizagem.  

O Material Curricular Educativo produzido seguiu os passos delineados 

por esses professores na composição do material aplicado em suas aulas. Ele 

foi se formando a partir das escolhas feitas pelos docentes, as filmagens 

evidenciam os principais diálogos ocorridos nas aulas desses professores. 
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1.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assumimos que não existe uma única maneira de se construir o material 

curricular educativo, no entanto, existem diretrizes que puderam nos conduzir 

nessa elaboração. Davis e Krajick (2005) idealizaram um conjunto de nove 

heurísticas de design, que nortearam a construção do nosso material. Em 

consonância com esta orientação, deixamo-nos gerir pelas escolhas dos 

docentes investigados e neste percurso fomos constituindo nosso MCEO. Por 

nos deixar ser conduzidos pelos professores através de suas escolhas didáticas, 

em relação às atividades que deveriam compor o material curricular educativo, 

tivemos a percepção da falta de unidade em relação ao conteúdo matemático 

escolhido, no entanto, ao conversar com os professores nos inteiramos de que 

os saberes matemáticos que estavam sendo trabalhados em sala, já haviam sido 

desenvolvidos com os alunos e estavam funcionando como uma espécie de 

revisão. Essa falta de unidade não foi um empecilho para que as atividades 

fossem desenvolvidas de modo significativo. 

Validamos que professores mais experientes tendem a agir de modo 

diferente em suas escolhas e suas ações em relação ao uso do material 

curricular, essa realidade foi constatada nas negociações feitas pelo professor 

João com seus alunos. As escolhas das atividades sempre ocorriam em comum 

acordo com a classe, o docente acreditava que compartilhar as 

responsabilidades em relação a quais saberes deveriam ser eleitos como 

formativos, fazia com que os alunos assumissem o lugar de protagonistas da sua 

própria aprendizagem e portanto na sua formação.  

O diálogo foi uma constante nas aulas do professor João e esse 

diferencial levou seus alunos a se comportarem sempre de modo reflexivo diante 

das questões que foram propostas em sua classe. Não se tratou apenas da 

aplicação de um material, o professor mostrou aos discentes a responsabilidade 

deles em relação as mudanças dessa nova lei. Através dessa interlocução, os 

alunos perceberam que suas escolhas políticas influenciam nas mudanças que 

ocorrem na sociedade, e que a Reforma Trabalhista não foi decisão de apenas 

uma pessoa. 
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Na sala de aula da professora Rosa, os alunos conseguiram discutir de 

forma interativa a temática trabalhada, no entanto, a atividade era o foco central 

da aula, a atribuição de sentidos de forma argumentativa sobre aquilo que estava 

sendo estudado não era expresso nas discussões propiciadas pela docente e 

nem pelos alunos, desta forma, a falta de protagonismo desses sujeitos era 

evidenciado nesta classe. Os alunos se deixavam conduzir pela docente através 

apenas de uma discussão incipiente e pela implementação do material curricular, 

isso fez com que esses atores curriculantes não fossem capazes de expressar 

seus atos de currículo em sala de aula de modo satisfatório, o que contribuiu 

para que as decisões e condução de cada atividade fossem eleitas apenas pela 

docente.   

Retomando a questão de pesquisa, que pretendia compreender como os 

diferentes conhecimentos dos professores de Matemática da Educação de 

Jovens e Adultos eram mobilizados em suas relações com os materiais 

curriculares educativos em sua produção e utilização. Baseados nos construtos 

teóricos de Brown (2011) foi possível constatar que os professores Transferem, 

Adaptam e Improvisam em suas relações com esse material, além disso, através 

das observações participantes, foi possível perceber o lugar que o diálogo tem 

na construção desse material. 

 Construímos um objetivo específico, que foi atendido por esse artigo, ele 

consistia em produzir material curricular educativo com professores de 

matemática da Educação de Jovens e Adultos, a partir de uma atividade didática 

disponibilizada pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Para atender 

a esse objetivo, produzimos o nosso material em conjunto com os professores 

na medida em que fomos constatando suas relações com o material que 

implementavam nas suas aulas. 

Percebemos que desenvolver atividades a partir de temáticas da 

realidade social, tendo a matemática como ferramenta propicia o envolvimento 

dos alunos facilitando seu processo de aprendizagem e fortalecendo as relações 

aluno-professor, além de valorizar o conhecimento que esses alunos jovens e 

adultos possuem e muitas vezes não é aproveitado na escola.  

Observamos, principalmente na sala do professor João, o currículo se 

constituindo a partir de um processo colaborativo dos atos de currículos dos 

docentes-discentes, presenciamos educadores sempre dispostos a aprender 
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num puro ato de Dodiscência11. Os professores aprenderam que ensinar não é 

transferir conhecimento, por isso eles criaram possibilidades, cada um ao seu 

modo, para que esse conhecimento fosse sendo construído a partir dos atos de 

currículo dos seus alunos. Este processo de protagonismo ocorreu de uma forma 

mais tímida, na sala da professora Rosa e, de forma mais efetiva, na classe do 

professor João. 

Em suma, incentivar os alunos a protagonizar a construção de saberes e 

fazer a interlocução dos conhecimentos foi um papel importante desenvolvido 

pelo professor João em sua práxis, por outro lado a professora Rosa também 

provocava seus alunos em relação à temática real que estava sendo discutida 

em sala de aula, mas a falta de experiência a conduzia a uma discussão quase 

sempre incipiente.    

 

 

 
REFERÊNCIAS 
 

 
ARROYO, Míguel G. Currículo, território em disputa. 5 ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2013.  
 
ARROYO, Miguel G. Passageiros da noite: do trabalho para a EJA: itinerários 
pelo direito a uma vida justa. Petropólis, RJ: Vozes, 2017. 
 
BAIRRAL, M. Materiais curriculares educativos online como uma estratégia para 
o desenvolvimento profissional em matemática. Zetetiké, 24(45), 75-92, 2016. 
 
BALL, D. L.; COHEN, D. K. Reform by the book: what is - or might be - the role 
of curriculum materials in teacher learning and instructional reform? 
Educational Researcher, 25(6), 8–14, 1996. 
 
BEYER, Carrie J. DAVIS, Elizabeth. Using Educative Curriculum Materials 
to Support Preservice Elementary Teachers' Curricular Planning: A 
Comparison Between Two Different Forms of Support. Curriculum Inquiry, 
2009. 
 
BROWN, M. W. Teaching by design: understanding the interaction 
between teacher practice and the design of curricular innovations. 2002, 
543f. Tese (Doutorado em Ciências da Aprendizagem) – School of Education & 
Social Policy, Northwestern University. Evanston, Illinois (EUA), 2002. 
 

                                                             
11 Conceito criado por FREIRE (1996, p. 14), em Pedagogia da Autonomia, para exprimir a 
inseparabilidade entre o educador e o educando. 



CAPÍTULO 1/ARTIGO 1  81 
 

BROWN, Matthew W.  The Teacher–Tool Relationship: Theorizing the Design 
and Use of Curriculum Materials. REMILLARD, Edited By Janine T., HERBEL-
EISENMANN , Beth A., LLOYD, Gwendolyn M. Mathematics Teachers at 
Work Connecting Curriculum Materials and Classroom Instruction. 
Routledge – Taylor & Francis Group. New York and London. EBook 
Published 20 September 2011. 
 
CRISOSTOMO, Edson; JANUARIO, Gilberto; LIMA, Kátia. Relação Professor- 
Materiais Curriculares em Educação Matemática: Análise de Alguns Resultados 
de Pesquisas. Educação Matemática em Revista, Brasília, v. 22, n. 53, p. 62-
74, jan/mar. 2017. 
 
DANTAS, Tânia Regina. Formação Docente em Educação de Jovens e 
Adultos: Trajetórias, Desafios e Inovações. In: COSTA, Graça dos Santos;  
DANTAS, Tânia Regina; RAMIREZ, Nuria Lorenzo. Inovação e educação: 
Formação docente e experiências criativas. Rio Grande do Sul, Editora Unijuí, 
2016. 
 
DAVIS, Elizabeth. A.; KRAJCIK, J. Designing educative curriculum materials to 
promote teacher learning. Educational Researcher, 34(3), 3–14, 2005. 
 
DRAKE ,Corey. LAND ,Tonia J. TYMINSKI Andrew M. Using Educative 
Curriculum Materials to Support the Development of Prospective Teachers’ 
Knowledge. Educational Researcher, 43(3), 154-162, 2014. 
 
FARIA, Edite Maria da Silva de. O Percurso Formativo dos 
Professores/Pesquisadores da EJA na Contemporaneidade. Artigo 
elaborado com base na dissertação de mestrado realizada sob a orientação do 
professor Eduardo José Fernandes Nunes e defendida no Programa de Pós-
Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da 
Bahia (Uneb), em setembro de 2008.  
 
FERNANDEZ, Carmem. Revisitando a Base de Conhecimentos e o 
Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (PCK) de Professores de Ciências. 
Revista Ensaio, BH, volume 17, n. 2, 2015. 
 
FIORENTINI, D. Pesquisar práticas colaborativas ou pesquisar 
colaborativamente? In: BORBA, M. C.; ARAÚJO, J. L. (Orgs.). Pesquisa 
qualitativa em educação matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. p. 47-
76. 
 
FONSECA, Maria da Conceição F. R. Educação Matemática de Jovens e 
Adultos: especificidades, desafios e contribuições. 3ª ed. Belo Horizonte: Ed. 
Autêntica. 2012. 
 
FONSECA, Maria da Conceição; CARDOSO, Cleusa de Abreu. Educação 
Matemática e letramento: textos para ensinar Matemática, Matemática para ler 
o texto. In: NACARATO, Adair Mendes; LOPES, Celi Espasandin. Escritas e 
Leituras na Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2005, p. 63 - 76. 
 

https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781135855635/chapters/10.4324%2F9780203884645-11
https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781135855635/chapters/10.4324%2F9780203884645-11


CAPÍTULO 1/ARTIGO 1  82 
 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática 
docente. 8 ed. Rio de janeiro: Paz e terra, 1996. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. São Paulo: Paz e Terra. p. 77-95. 
1987. 
 
FURONI, S. P. Conhecimentos mobilizados por professores de 
Matemática do ensino médio em suas relações com livros didáticos. 2014. 
156f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Instituto de 
Matemática, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 
2014. 
 
GARCIA, Vera Clotilde Vanzetto. Fundamentação teórica para as perguntas 
primárias: O que é matemática? Por que ensinar? Como se ensina e como se 
aprende? Educação, Porto Alegre, v. 32, n. 2, p. 176-184, maio/ago. 2009. 
 
GHEDIN, Evandro; FRANCO, Maria Amélia Santoro. Questões de método na 
construção da pesquisa em educação. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
LIBÂNEO, J. C. Didática. 2ª ed. São Paulo: Cortez; 1994. 
 
LYRA, Carlos. As Quarenta horas de Angicos: uma experiência pioneira de 
Educação. São Paulo: Cortez, 1996. 
 
MACEDO, Roberto Sidnei. Currículo: campo, conceito e pesquisa. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2013.  
 
NÓVOA, António. Diz-me como ensinas, dir-te-ei quem és e vice-versa. 
Fazenda, I. (Ed.). A Pesquisa em Educação e as Transformações do 
Conhecimento (p. 29-41). S. Paulo: Papirus, 1995.  
 
REMILLARD, Janine T. Examining Key Concepts in Research on Teachers’ 
Use of Mathematics Curricula. First Published June 1, Research Article, 
2005. 
 
SHULMAN, Lee.  Those who understand: knowledge growth in teaching. 
Harvard Educational Research, n. 15 (2), p. 4-14, 1986.  
 
_____________. Knowledge and teaching: foundation of the new reform. 
Harvard Educational Review, n. 57 (1), p. 1-22, 1987. 
 
SILVA Filho, Analdino Pinheiro. Formação Continuada de Professores de 
Matemática: um estudo sobre a práxis docente no programa Gestar na Bahia. 
Dissertação (Mestrado) Universidade Estadual de Feira de Santana, 2013. 
 
Você está demitido! Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2017 
/08/08/ voce-esta-demitido-ouca-a-charge-radiofonica-sobre-a-reforma-
trabalhista/. Acesso em: 20 dez. 2017. 

 

  



CAPÍTULO 2 / ARTIGO 2     83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

(ARTIGO 2) 

  



CAPÍTULO 2 / ARTIGO 2     84 
 

 

CONHECIMENTOS MOBILIZADOS POR PROFESSORES DE 
MATEMÁTICA DA EJA: PRODUÇÃO E USO DE MCE  

 
Maria Eunice Souza Madriz 12 

 
 
RESUMO: A base de conhecimento do professor tem seu pioneirismo em Lee 
Shulman, nesse trabalho apresentamos e discutimos essa base e a ampliamos 
através dos fundamentos de Ball, Thames e Phelps (2008) e Godino (2009), que 
discutem o conhecimento do professor de matemática. Esta pesquisa identificou 
os conhecimentos mobilizados por dois professores de matemática da Educação 
de Jovens e Adultos, na produção e no uso do material curricular educativo, que 
atuavam no Tempo Formativo II, Eixo IV e V e no Tempo Formativo III, Eixo VI e 
VII, em duas escolas da rede pública de ensino no Recôncavo Baiano. Tratou-
se de uma investigação de natureza qualitativa, que utilizou como técnica de 
pesquisa a pesquisa-ação e, como instrumentos de coleta de dados, observação 
participante, diário de bordo e filmagens. Na fundamentação teórica há uma 
discussão sobre Conhecimento sob o olhar de Álvaro Vieira Pinto (1969) e 
conhecimentos do professor em especial do professor de Matemática de acordo 
com Shulman (1986/1987), Ball, Thames e Phelps (2008) e Godino (2009).  Os 
resultados apontam os tipos de conhecimentos que foram mobilizados pelos 
docentes no momento da construção e do uso do Material Curricular Educativo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Materiais Curriculares Educativos. Conhecimento do 
professor de Matemática. Educação de Jovens e Adultos.  
 
ABSTRACT: The teacher's knowledge base is pioneering in Lee Shulman, in this 
work we present and discuss this basis and extend it through the foundations of 
Ball, Thames and Phelps (2008) and Godino (2009) that discuss the teacher's 
knowledge of mathematics. This research identified the knowledge mobilized by 
two teachers of mathematics of Youth and Adult Education in the production and 
use of educational curricular material that worked in formative time II, axis IV and 
V and in formative time III, axis VI and VII, in two schools in the Recôncavo 
Baiano. It was an investigation of a qualitative nature, that used as a research 
technique the Action Research and as instruments of data collection the 
participant observation, logbook and filming. In the theoretical foundation there is 
a discussion about Knowledge under the eyes of Álvaro Vieira Pinto (1969) and 
teacher knowledge in particular of the Mathematics teacher according to 
Shulman (1986/1987), Ball, Thames and Phelps (2008) and Godino (2009).  The 
results indicate the types of knowledge that were mobilized by the teachers at the 
time of construction and use of the Curriculum Material. 
 
KEYWORDS: Educational Curricular Materials. Knowledge of the Mathematics 
teacher. Youth and Adult Education. 
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2.1 INTRODUÇÃO  

 

Este estudo apresentou o modelo de conhecimento do professor proposto 

por Schulman (1986/1987). Nesse ínterim, o trabalho referenciado é admitido 

como pioneiro em relação ao conhecimento docente. Destacamos os 

conhecimentos que, segundo Shulman, os professores deveriam ter, além disso 

acrescentamos os conhecimentos específicos dos professores de matemática, 

a partir das contribuições de Ball, Thames e Phelps (2008) e Godino (2009).  

Esta pesquisa teve como norteadora a seguinte questão: Como são 

mobilizados os diferentes conhecimentos dos professores de Matemática da 

Educação de Jovens e Adultos em suas relações com os materiais curriculares 

educativos que produzem e utilizam?  

Para atender a questão citada, o presente artigo propôs identificar os 

conhecimentos mobilizados por professores de matemática da Educação de 

Jovens e Adultos na produção e no uso do material curricular educativo. Esta 

pesquisa foi realizada com dois professores de matemática de duas escolas 

públicas, ambas localizadas no Recôncavo Baiano.  

 Trouxemos, no início do texto, a colaboração de Álvaro Vieira Pinto (1969) 

acerca da Teoria do Conhecimento. As contribuições desse autor nos mostraram 

a complexidade da palavra conhecimento e a impossibilidade de conceituá-la. 

As conexões existentes entre os escritos de Freire e de Vieira Pinto foram 

enaltecidas neste texto através do olhar de Faveri (2014), desta forma foi 

possível entrelaçar as contribuições trazidas por Vieira Pinto em relação ao 

conhecimento e as de Freire, em relação a uma educação libertadora.

 Contribuições sobre Conhecimento do Professor de Matemática foram 

aprofundadas nesse texto através das Bases de Conhecimento Docentes 

propostas por Shulman (1986) e ampliadas para o professor de matemática por 

Ball, Thames e Phelps (2008) e Godino (2009), quando eles explicam a 

existência de duas grandes categorias do Conhecimento Matemático para o 

Ensino. Após o desenvolvimento desta pesquisa, constatamos quais tipos de 

cohecimento os professores mobilizaram quando construíram e interagiram com 

o material curricular educativo, comprovamos que a intensidade com que esses 

conhecimentos se apresentam depende da ênfase do professor em aspectos do 

conteúdo e pedagógicos.  
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O artigo está organizado por esta introdução, onde enfatizamos o 

problema de pesquisa, além do objetivo, e identificamos o lócus da pesquisa. 

Em seguida, trouxemos a discussão de Álvaro Vieira Pinto (1969) sobre 

Conhecimento, para explicar que ele é algo evolutivo, as conexões feitas por 

Vieira Pinto (1969) e Freire (1979) nos mostraram que o conhecimento se 

constrói através da conscientização. Por outro lado, existe um tipo de 

conhecimento que é específico da profissão docente, dialogamos com Shulman 

(1986/1987), Ball, Thames e Phelps (2008) e Godino (2009), para entendermos 

esta especificidade. Finalizamos trazendo a discussão dos resultados que foram 

coletados através da observação participante, diário de bordo e filmagens, com 

as referências utilizadas no estudo. 

 

2.2 CONHECIMENTO  

 

É função social da matemática contribuir para a formação do cidadão 

reflexivo e crítico na sociedade em que atua. Esta percepção nos conduziu 

acerca do aspecto social da matemática, por isso buscamos o alicerce teórico 

que nos fizesse compreender a concepção social do conhecimento desta 

ciência.  

A definição de conhecimento é algo contraditório e sem sentido, de acordo 

com Álvaro Vieira Pinto (1969), o autor, em seu livro Ciência e Existência, faz um 

recuo no tempo para explicar que não é possível conceituar a palavra 

conhecimento. Esta percepção é reafirmada por Jesus (2005, p. 65) quando ao 

ler Vieira Pinto mostra o recuo feito por esse autor para buscar as origens do 

conhecimento, para afirmar que não há sentido em falar de um “conceito” de 

conhecimento.  

o conhecimento existe desde que a organização da matéria 
começa a tomar o caráter que a diferenciará, enquanto sistema 
vivo, do resto da natureza, que permanecerá inerte. É um dado 
indisputável da ciência que a matéria existe e sempre existiu em 
estado de transformação permanente, que uma parte dela se 
diferencia num processo particular, que constitui a evolução 
biológica, geradora de todos os seres vivos. (VIEIRA PINTO, 
1969, p.16) 

 

O conhecimento é algo evolutivo, desta forma podemos afirmar que ele é 

histórico, já que se constituiu através da evolução dos seres vivos. Por outro 
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lado, Faveri (2014, p. 140), ao ler Vieira Pinto, adverte-nos que o conhecimento 

é um fato social, pois a carga dos conhecimentos acumulados em cada estágio 

evolutivo é algo comum a todos os indivíduos e não apenas a alguns 

privilegiados.  

Outro ponto esclarecido por Vieira Pinto (1969) são as fases de 

desenvolvimento pelas quais o conhecimento foi se constituindo, através da 

evolução dos seres. Logo nas primeiras fases existiu uma ausência de 

consciência, que abarcou a evolução das espécies (p. 21), e da quinta fase em 

diante existiu o desenvolvimento do conhecimento chamado saber, que se 

caracterizou pelo conhecimento reflexivo e pela autoconsciência. (p. 27) 

Compreendemos que a palavra conhecimento não é algo que possa ser 

definido, no entanto, o entendimento do caráter histórico e social do 

conhecimento nos é perceptível através da evolução da matéria viva e da 

interação dos indivíduos com o meio, o que nos conduziu ao conhecimento 

reflexivo e a autoconsciência. Ademais, Vieira Pinto esclarece que a evolução 

do conhecimento no homem só pode ocorrer como fator social, já que o 

conhecimento pelo homem é compartilhado pela educação e, portanto, é uma 

transmissão de caráter social (1969, p. 28). 

É importante salientar que os termos conhecimento e saberes muitas 

vezes são utilizados de forma análoga, nos apropriamos do entendimento de 

Fiorentinni (1998), a fim de justificar o porquê da utilização da palavra 

conhecimento e não, saberes, nesta investigação. 

 

[...] o conhecimento aproximar-se-ia mais com a produção 
científica sistematizada e acumulada historicamente com regras 
mais rigorosas de validação tradicionalmente aceitas pela 
academia; o saber, por outro lado, representaria um modo de 
conhecer/saber mais dinâmico, menos sistematizado ou 
rigoroso e mais articulado a outras formas e fazer relativos à 
prática não possuindo normas rígidas formais de validação. 
(FIORENTINI; SOUZA JÚNIOR; MELO, 1998, p. 312) 

 

Com esse entendimento, buscamos na literatura constructos teóricos que 

abordassem o conhecimento do professor e, de acordo com Fernandez (2015), 

existem duas linhas dominantes acerca dessa temática. A primeira se aproxima 

dos estudos de Lee Shulman (1986/1987) e trata o conhecimento a partir da 

tríade: conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo e 
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conhecimento do currículo. A segunda se aproxima dos estudos de Elbaz (1983) 

e Connelly e Clandinin (1985), da corrente teórica do “pensamento do professor” 

desenvolvida sob a forte influência de Schön e da sua epistemologia da prática 

(2015, p. 503). 

Com a finalidade de definirmos qual linha iríamos seguir, buscamos 

identificar os entrelaces entre os estudos de Vieira Pinto (1969) e Freire (1979) 

referentes à educação. A convergência presente nos estudos teóricos desses 

dois autores nos mostrou que o conhecimento deve ser compartilhado através 

da conscientização como prática de libertação e alertados por Faveri, 

identificamos o quanto Freire foi influenciado em seus escritos por Vieira Pinto. 

O próprio Freire destaca em Conscientização: Teoria e prática da libertação 

(1979, p. 15), a influência de Álvaro Viera Pinto na ideia central de seus escritos, 

que se desenvolveram quase sempre através do vocábulo conscientização. 

Ademais, Faveri (2014) esclarece que a existência de categorias referentes à 

educação conhecidas por educadores freirianos, tais como consciência ingênua, 

consciência integradora e consciência libertadora, é visível nos escritos de 

Ciência e Existência, de Álvaro Viera Pinto. O autor traz em seus textos estas 

mentalidades/atitudes referentes a estas categorias que mais tarde são trazidas 

por Freire, ao tratar da passagem do analfabetismo político a alfabetização e à 

leitura crítica do mundo (FAVERI, 2014, p. 221). 

A construção do conhecimento, através da conscientização 

proporcionada no ato de educar, levou-nos a analisar na literatura qual seria a 

base de conhecimento que todos os professores deveriam possuir e desta forma 

nos deparamos com conhecimentos que são específicos do professor, como por 

exemplo, o conhecimento pedagógico do conteúdo que exige do professor não 

apenas o conhecimento específico da matéria, como verificamos a seguir: 

 

[...] a capacidade de um professor para transformar o 
conhecimento do conteúdo que ele possui em formas 
pedagogicamente poderosas e adaptadas às variações dos 
estudantes levando em consideração as experiências e 
bagagens dos mesmos. (Shulman, 1987) 
 

Verificamos uma convergência nas contribuições de Vieira Pinto(1969), 

Freire(1979) e Shulman (1987) ,quando são discutidas questões referentes ao 

conhecimento, a tríade dialoga sobre a necessidade de uma educação 
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libertadora, que precisa levar em consideração o conhecimento de mundo dos 

indivíduos, já que a construção do conhecimento pelo homem se dá através da 

leitura crítica do mundo e, portanto, através do caráter social da educação.  

Shulman (1986) esclarece que todas as áreas do conhecimento têm 

especificidades e que isso também acontece com os professores, o que o levou 

a identificar os conhecimentos específicos que cada docente deve ter em relação 

à disciplina que leciona.  A base de conhecimento para o ensino, de acordo com 

Lee Shulman(1986/1987), constitui-se por um tipo de conhecimento específico 

do fazer pedagógico do professor e pode ser agrupada em uma tríade que 

comporta: o conhecimento específico da disciplina que leciona, o conhecimento 

do currículo e, por fim e mais específico, o conhecimento pedagógico do 

conteúdo, que os docentes utilizam no processo de ensinar. Alguns autores 

como Ball, Thames e Phelps (2008) e Godino (2009) se apropriaram dos 

conhecimentos elaborados por Schulman e reorganizaram essas categorias em 

um Modelo de Conhecimento Profissional, no âmbito da Matemática. Discutimos 

no corpo deste texto as categorias reelaboradas para o Conhecimento 

Matemático. 

Nesta pesquisa identificamos o conhecimento profissional mobilizado por 

dois professores de matemática da Educação de Jovens e Adultos, quando 

produziram e utilizaram o material curricular educativo. Baseado nos construtos 

teóricos de Shulman, a análise didática presente neste texto foi norteada 

principalmente pelos estudos de Godino (2009) que, ao ampliar as discussões 

trazidas por Shulman sobre o conhecimento do professor de Matemática,  

direcionou-nos à construção e estudo de duas grandes categorias: 

Conhecimento Específico do Conteúdo, que envolveu o Conhecimento Comum 

do Conteúdo; o Conhecimento Especializado do Conteúdo; e o Conhecimento 

Ampliado do Conteúdo que, na literatura, é conhecido como Conhecimento do 

Conteúdo no Horizonte, segundo Ball et. al. (2008). A segunda categoria é o 

Conhecimento Pedagógico do Conteúdo, que envolveu o Conhecimento do 

Conteúdo em Relação ao Ensino ou Conhecimento do Conteúdo e do Ensino; 

Conhecimento do Currículo e Conexões Intra e Interdisciplinares; ou 

Conhecimento do Conteúdo e do Currículo e o Conhecimento do Conteúdo e 

dos Estudantes, esse último item foi diluído em todas as discussões. Para um 
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melhor entendimento, a figura abaixo nos apresenta os conteúdos que foram 

referenciados. 

 

 

Figura 1 - Conhecimento Matemático para o Ensino 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Ball, Thames e Phelps (2008, p. 403) apud Albrecht et. al. (2018, p. 364). 

 

Com o propósito de analisar as categorias citadas acima e em 

conformidade com Goldino (2009), adaptamos três quadros que versaram sobre 

as categorais Conhecimento do Conteúdo, Conhecimento Didático do Conteúdo 

e Conhecimento do Currículo. Utilizamos os saberes mencionados no quadro a 

seguir, para analisar os conhecimentos mobilizados pelos docentes quando 

produziram e utilizaram o material curricular educativo. 

Para fundamentar e ilustrar a análise dos itens contidos nos quadros, 

apresentamos, no corpo deste texto, algumas atividades que compuseram a 

sequência didática elaborada pelos dois professores participantes da pesquisa, 

e que foram construídas a partir de um material curricular constituinte de um dos 

projetos estruturantes, GESTAR13, da SEC/BA, disponibilizado na Rede Pública 

de Ensino.  

 

2.3 ANÁLISE DO CONHECIMENTO MOBILIZADO PELOS PROFESSORES 
DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DO MCE 
 

O primeiro quadro versa sobre o conhecimento do conteúdo que, segundo 

Godino (2009), está dividido em: comum, especializado e ampliado. Com o 

objetivo de esclarecer as diferenças entre esses tipos de conhecimento 

                                                             
13 O Programa Gestar – Gestão da Aprendizagem Escolar foi criado pelo Ministério da Educação, 
com o objetivo de promover formação em serviço para os professores de Língua Portuguesa e 
Matemática que atuavam no ensino fundamental I e II. A Secretaria de Educação do Estado da 
Bahia o implementa em sua rede com a proposta denominada Gestar na Escola. O referido 
programa foi encerrado no ano de 2018. 
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descrevemos essa tríade ampliando, através de exemplos, a explicação trazida 

pelo autor nesses quadros. 

 

QUADRO 1: Conhecimento do conteúdo (Comum, Especializado e Ampliado) 

FACETA EPISTÊMICA CONSIGNA 

CONHECIMENTO COMUM 

Conhecimento matemático usado em 

contextos além do ensino. O professor deve 

saber quando os alunos dão respostas erradas 

ou até mesmo se existe um erro no livro 

didático. 

 

CONHECIMENTO ESPECIALIZADO 

Conhecimento específico do professor e que 

vai além do que será ensinado aos alunos. 

Perceber, identificar e saber a natureza do erro 

matemático, por exemplo. 

 

TIPOS DE PROBLEMAS 
Identifica as variações da tarefa,  

generaliza (particulariza) o enunciado.  

 

LINGUAGENS (REPRESENTAÇÕES) 

 

Resolve a tarefa usando diferentes 

representações. 

 

PROCEDIMENTOS 

 

Resolve a tarefa utilizando diferentes 

procedimentos (intuitivos; formais) 

 

CONCEITOS/PROPRIEDADES 

Identifica os conceitos e propriedades pondo 

em jogo as soluções. 

 

ARGUMENTOS 

 

Explica e justifica as soluções.  

 

CONHECIMENTO AMPLIADO: 

 

CONEXÕES 

Explica possíveis generalizações da tarefa e 

conexões com outros temas mais avançados. 

Também conhecido como Conhecimento do 

Horizonte refere-se a como os tópicos de um 

conteúdo estão relacionados em função 

também dos campos do conhecimento 

matemático (acréscimo da Pesquisadora). 
Fonte: Adaptado de GODINO, Juan D., 2014.14  

 

As atividades selecionadas para compor o material curricular educativo 

foram eleitas em conjunto com os professores João e Rosa. O professor João, a 

princípio, optou por iniciar os trabalhos a partir de questões do campo 

                                                             
14 Quadro adaptado pela pesquisadora de GODINO, Juan Díaz. Categorias de Análises dos 

Conhecimentos do Professor de Matemática. Revista Iberoamericana de Educación 

Matemática. Número 20, p. 13-31, SSN: 1815-0640. Dezembro de 2009.  
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matemático referente à Estatística. Para ele iniciar as atividades por esse campo 

iria favorecer a aprendizagem dos seus alunos e o entusiasmo por aprender.  

A professora Rosa afirmou ser necessário o desenvolvimento de 

atividades que contemplassem todos os blocos de conhecimento dos saberes 

matemáticos, pois dessa forma o conhecimento não seria construído de forma 

compartimentada. Por isso, elegeu atividades que contemplaram os seguintes 

campos: Espaço e Forma, Tratamento da Informação, Números e Operações e 

Grandezas e Medidas.  

O material curricular escolhido para compor a sequência didática versava 

sobre o “Trabalho Doméstico no Brasil” e foi retirado da coletânea Atividades 

Complementares de Apoio à Aprendizagem do Estudante, elaborado por 

especialistas da Secretaria de Educação do Estado da Bahia e disponibilizado 

no site dessa Secretaria para toda a rede pública de ensino. 

 

O PROFESSOR JOÃO 

A primeira atividade aplicada na sala do docente João versava, a princípio, 

sobre o Tratamento da Informação, apresentando o perfil dos Trabalhadores(as) 

Domésticos(as) no Brasil. A atividade era composta por três gráficos, uma 

chamada enunciando a quantidade de Trabalhadores(as) dessa categoria no 

Brasil e o enunciado da questão, como verificamos abaixo. 
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Na classe do professor João, a dinâmica da atividade se processou da 

seguinte forma: distribuição da atividade impressa para todos os discentes 

acompanhada do diálogo do professor com seus alunos, como mostra a 

transcrição.  

Transcrição do Diálogo 1- Professor João e seus alunos 
 
- Quem aqui já ouviu falar das empreguetes? (Professor João) 
- Aquela novela que passou na TV sobre as empregadas 
domésticas, as curicas. (Aluno 1) 
- As curicas! Isso, muito bem! Vocês sabem o que significa o 
termo curica? (Professor João) 
- Empregada doméstica. (Aluno 1) 
- Trata-se de um vocábulo que faz parte da cultura nordestina, 
em especial, do Estado do Piauí. No linguajar dessa região, essa 
palavra é uma das expressões populares utilizadas para referir-
se à empregada doméstica. (Leitura feita pelo professor para 
explicar o vocábulo). (Professor João) 
- A propósito, vocês acham que essa categoria profissional é 
valorizada no Brasil? (Professor João) 
- Acreditamos que não professor (a sala em coro). (Alunos) 
- A atividade que vocês têm em mãos foi extraída de um material 
que falava sobre o Emprego Doméstico no Brasil e foi inspirada 
na telenovela Cheia de Charme. (Professor João) 
(Fonte: Dados da pesquisa) 

 
 

A atividade escolhida pelo professor João era composta por três gráficos 

que abordavam: Vínculo Empregatício, Distribuição do Trabalho Doméstico por 

Gênero e Distribuição dos Trabalhadores por Renda.  

Retomando as bases do conhecimento docente já apresentadas nesse 

texto através dos escritos de Shulman (1986/1987), a primeira análise feita teve 

sua fundamentação sobre o Conhecimento Específico do conteúdo, apresentado 
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por Godino (2009) na Tabela 1, como sendo de três tipos: Conhecimento Comum 

do Conteúdo (CCK)15,  Conhecimento Especializado do Conteúdo (SCK)16 e 

Conhecimento Ampliado do Conteúdo que, na literatura, é mais conhecido como 

Conhecimento do Horizonte (HCK)17 . De acordo com Albrecht, Lima e Pazuch 

(2018, p. 364), temos que: 

 

Conhecimento Comum do Conteúdo é o conhecimento 
matemático usado em contextos além do ensino; Conhecimento 
Especializado do Conteúdo é o conhecimento matemático 
vinculado unicamente ao ofício do ensino de matemática. É um 
tipo de conhecimento matemático que normalmente não é usado 
para outros fins além do ensino. Conhecimento do Conteúdo no 
Horizonte é o conhecimento matemático que possibilita ao 
professor saber como os tópicos matemáticos são construídos 
conceitualmente ao longo do currículo. 

 

A partir da apropriação dos conceitos sobre CCK, SCK e HCK e apoiados 

por Godino (2009) enfatizamos que nossa compreensão sobre o Conhecimento 

Especializado do Conteúdo, além de envolver o conhecimento matemático 

relativo ao ensino, deve interagir com outras situações relacionadas. Seguindo 

o percurso didático traçado pelo professor João para essa atividade, foi possível 

inferir sobre os três itens pertencentes ao Conhecimento Específico do 

Conteúdo. A seguir, descrevemos as estratégias didáticas utilizadas pelo 

docente no momento da realização de cada atividade.  

Após a distribuição do material impresso, o professor João, em 

colaboração com os alunos, fez a leitura e a interpretação dos textos em forma 

de gráficos. Neste momento, ele teve a percepção de que a questão proposta 

envolveu mais um campo do saber matemático, Números e Operações. Então, 

a partir dessa atividade, ele reconheceu que os conteúdos dos diversos blocos 

do conhecimento podem ser trabalhados de forma conectada e sem oferecer 

nenhum prejuízo para os seus alunos. Neste momento, o professor revela ter 

consciência das conexões existentes entre os campos matemáticos do saber, o 

que evidencia que ele tem o que Godino (2009) classifica como Conhecimento 

Ampliado do Conteúdo.  

                                                             
15 CCK, Vem da expressão inglesa Common Content Knowledge. 
16 SCK, vem da expressão inglesa Specialized Content Knowledge. 
17 HCK, vem da expressão inglesa Horizon Content Knowledge. 
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Por conseguinte, e com o propósito de solucionar a Questão 1 já proferida, 

o docente pede à classe que leia o enunciado e questiona a todos qual seria a 

melhor forma para resolver a questão proposta. A Aluna 2 traça a seguinte 

diretriz em busca da solução: 

 

- Eu acredito que devemos utilizar a quantidade de empregados 
domésticos para buscar a resposta para essa questão. 
(Aluna 2, Informação verbal) 

 

A partir deste encaminhamento, o professor, em conjunto com seus 

alunos, escreveu na lousa a estratégia para chegar ao resultado proposto.  O 

docente propõe aos alunos que, além da tarefa, eles deveriam descobrir o 

quantitativo de empregados que ganhavam mais de um salário mínimo, e lhes 

pediu que identificassem as variáveis da tarefa, generalizando a partir dos 

resultados e particularizando em busca da solução do que foi enunciado. As 

equações foram montadas a partir da identificação das grandezas, o professor 

retomou questões sobre grandezas da mesma espécie, diretamente 

proporcional e inversamente proporcional, o que resultou nas proporções e 

equações abaixo e seus respectivos cálculos.  

 

 

 

A partir desse instante, foi possível inferir que o professor João foi além 

da questão proposta na atividade, o que demonstra seu domínio sobre o CCK, 

pois além da resolução da tarefa, o professor mostrou que esse conhecimento 

pode ser utilizado em outros espaços que não apenas a sala de aula, como por 

exemplo, na vida dos estudantes.  E a ampliação do SCK, ocorreu quando o 

professor trouxe outras questões relacionadas para discutir a questão proposta, 

identificando o erro daqueles alunos que não conseguiram encontrar os valores 

acima por não colocarem as grandezas relacionadas na mesma posição, por 

exemplo.  
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O professor também poderia ter organizando os dados do problema em 

uma tabela, mostrando aos alunos uma outra maneira de representar os dados 

de uma forma diferente do gráfico, como está descrito abaixo: 

 

Tabela 1 - Distribuição por Renda, em % 

Salário                                                           Percentual  

Ganham mais de 1 Salário Mínimo 

Ganham de zero a 1 Salário Mínimo 

29 

71 

Fonte: Atividades Complementares de Matemática - Gestar II - Produção e Projeto Gráfico: 

Professor Analdino Filho. 

 

A organização dos dados em forma de tabela não ocorreu nessa aula, no 

entanto, o professor fazia questão de sempre retomar os dados postos no 

gráfico, como podemos verificar na transcrição abaixo: 

 

Qual o percentual de empregados que ganha de zero até um salário 
mínimo? (Professor João) 
E o percentual que ganha mais de um salário mínimo? (Professor 
João) 
(Dados da pesquisa, Informação verbal) 
 
 

Questões como estas demonstram a percepção do professor acerca da 

importância de se abordar um problema de várias formas. Com esta conduta é 

possível atingir um número mais expressivo de alunos devido à diversificação da 

linguagem, ou seja, utilizar várias formas de linguagem para resolver um mesmo 

problema. As questões provocadas pelo docente durante toda a resolução da 

tarefa validam o uso de procedimentos intuitivos antes de chegar à formalidade. 

Os conceitos e propriedades são explicados pelo professor quando ele chama a 

atenção dos alunos sobre como resolver o problema e escreve as equações a 

fim de solucionar o problema, explicando e justificando cada solução encontrada. 

Por fim, verificamos que o professor, nessa tarefa, não fez nenhuma conexão 

com outros temas mais avançados, o que não demonstra uma falta de 

conhecimento do professor para fazê-lo, e sim, uma falta de tempo, já que as 

aulas do noturno são curtas, tendo apenas 1 hora e meia a duas horas de 

duração.  
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A PROFESSORA ROSA 

Iniciou a aula sobre o Trabalho Doméstico no Brasil comentando sobre a 

desvalorização desses trabalhadores e trabalhadoras em nosso país e a Aluna 

B1 comentou sobre a valorização dessa categoria na Alemanha.  

 
Transcrição do Diálogo 1 - Professora Rosa e seus alunos 
 
- Seria bom se todo mundo ganhasse o mesmo salário, fizessem 
o que gosta e fossem felizes! (Professora Rosa) 
- Existem países, por exemplo a Alemanha, que as 
trabalhadoras domésticas residem no mesmo local, no mesmo 
condomínio que os patrões e na realidade ninguém sabe quem 
é o empregado ou quem é o patrão. (Aluna B1) 
(Fonte: Dados da Pesquisa) 

 

A docente explicou aos alunos e alunas que iriam estudar sobre a 

Reforma Trabalhista, mas que primeiro iriam discutir sobre o Trabalho Doméstico 

no Brasil, já que isso era uma realidade de todos eles. Iniciou a primeira atividade 

mostrando aos alunos o Caderno de Atividades Complementares e explicou que 

na época em que esse material foi elaborado estava passando a novela “Cheias 

de Charme”, que alguns chamam de “Empreguetes”. Ela também chamou 

atenção dos alunos para o fato de algumas questões do caderno terem sofrido 

alterações devido à atualização de dados e convidou a Aluna B2 para ler o 

caderno de atividades. A primeira questão trabalhada na classe está descrita 

abaixo:  
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Durante a leitura dos dados contidos na tabela, a professora foi 

esclarecendo como construir as resoluções propostas em cada item da tabela. 

No preenchimento da tabela, especificamente nas letras E e N, a professora 

sugeriu aos alunos que, ao invés de usar a regra de três, poderiam utilizar uma 

conta de subtrair para alcançar a solução proposta. Em seguida, direcionou a 

atividade apresentando a seguinte questão: 

 

 

A docente auxiliou seus alunos apresentando no projetor a regra de três 

que deveria ser resolvida para encontrar o número de domésticas mulheres no 

Brasil. Os alunos não mostraram ter nenhuma dificuldade nessa atividade e, com 

o auxílio da professora, conseguiram resolver a tarefa de modo satisfatório. 

Como a professora conduziu seus alunos, não foi possível verificar outras 

soluções, representações ou até mesmo procedimentos diferentes para essa 

mesma tarefa, já que eles foram diretamente para a resolução do problema. Por 

outro lado, a docente fez questão de explicar que a tabela contida no material 
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curricular foi elaborada a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE - e apresentava dados sobre a realidade do emprego 

doméstico em nosso país. A professora também explica como os dados são 

colhidos através de uma amostra o que indica que ela fez conexões da tarefa 

não com outros conteúdos, mas com temáticas que têm ligação com a proposta, 

mostrando para seus alunos o contexto de onde a atividade foi elaborada.  

Enfim, a docente demonstrou ter domínio sobre o CCK pois, além da 

resolução da tarefa, ela conseguia sinalizar quando os alunos encontravam os 

valores errados para a questão já descrita. A relação com outros conhecimentos 

elencados mostrou sua sapiência sobre o SCK e a verificação da natureza do 

erro, como por exemplo, a identificação do erro das contas feitas pelos alunos 

mostra o domínio da professora sobre esse Conhecimento Especializado do 

Conteúdo (SCK)  e sobre o Conhecimento Ampliado, já que ela conseguia fazer 

a relação entre os blocos que fazem parte do conhecimento matemático, 

inclusive indicando os conhecimentos que deveriam ser mais aprofundados 

durante a atividade.  

 

Fonte: GODINO, Juan D. Categorias de Análises dos conhecimentos do Professor de 

Matemática. Revista Iberoamericana de Educación Matemática - Dezembro de 2009- 

Número 20, págs 13-31, SSN: 1815-0640. 

QUADRO 2 - Conhecimento do conteúdo em relação ao ensino 

 

FACETA INSTRUCIONAL 

(INTERAÇÃO + MEDIAÇÃO) 
CONSIGNA 

CONFIGURAÇÃO DIDÁTICA Compreensão dos conteúdos matemáticos 

e dos assuntos pedagógicos em relação ao 

ensino.  

 

- PAPÉIS DO PROFESSOR E DOS 

ESTUDANTES COM RELAÇÃO A TAREFA 

E AO CONTEÚDO 

Ter definido o percurso didático utilizado 

na implementação da tarefa matemática, 

indicando os papéis dos alunos e do 

professor com relação a tarefa que será 

implementada.  

- MODOS DE INTERAÇÃO 

PROFESSOR/ALUNOS; ALUNOS/ALUNOS 

Saber quando fazer uma pausa para 

esclarecer sobre o conteúdo, para escutar 

os alunos incentivar a interação entre eles.  

 

- TEMPO ATRIBUÍDO 

O tempo atribuído para a realização da 

tarefa. 

 

TRAJETÓRIA DIDÁTICA 

Planejamento do percurso didático. 

 

 (SEQUÊNCIA DE CONFIGURAÇÕES 

DIDÁTICAS) 

Descreve outras tarefas relacionadas com a 

dada e a maneira de gerenciar a trajetória 

didática correspondente. 
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Neste segundo quadro, Godino (2009) apresenta o Conhecimento do 

Conteúdo e do Ensino (KCT), que compõem o que Shulman (1986) classifica 

como Conhecimento Pedagógico do Conteúdo. A partir desse entendimento, 

surgem então as categorias para análise: Trajetória didática na implementação 

da tarefa e outras tarefas que auxiliam a tarefa principal. De acordo com Monteiro 

e Santos (2012), o KCT 

 

É utilizado pelo professor na sala de aula, mesmo em situações 
que não sejam de exploração de conteúdos, mas que estejam 
relacionados com os mesmos, nomeadamente: saber decidir 
qual o exemplo com que iniciar um conteúdo, escolher as 
representações mais significativas para cada situação para que 
os alunos aprofundem conteúdos, durante uma discussão de 
sala de aula, ou até decidir quando fazer uma pausa para 
clarificar conteúdos ou ouvir os alunos. (MONTEIRO; SANTOS, 
2012, p. 532) 

 

Desenvolver atividades que favoreçam a aprendizagem dos alunos, 

identificar suas fragilidades em relação ao conteúdo que está sendo explicado e 

oportunizar o diálogo em sala de aula são habilidades que compõem esse tipo 

de conhecimento. 

 

A PROFESSORA ROSA 

A docente iniciou a atividade explicando as estratégias pedagógicas da 

tarefa. Ela solicitou a leitura do texto “Você gosta de assistir as telenovelas?”, 

contido na Atividade Complementar e, na medida que a Aluna B2 fazia a leitura, 

a professora questionava sobre alguns termos do texto, como podemos verificar 

no diálogo abaixo: 

 

Transcrição do Diálogo 2 - Professora Rosa e seus alunos 
 
- Então, gente, como vocês já sabem, nós vamos estudar sobre a 
Reforma Trabalhista, mas antes iremos tratar de uma realidade que é 
nossa e vamos estudar um pouco sobre as empregadas domésticas. 
Para isso, nós vamos utilizar esse caderno de Atividades 
Complementar, que foi adaptado especialmente para desenvolvermos 
esse nosso trabalho. Hoje nosso trabalho consiste em compreender e 
solucionar os problemas dessa atividade e numa próxima aula 
conversaremos sobre a Reforma. (Professora Rosa) 
- A Aluna B2 quer ler o texto? Depois da leitura nós vamos completar 
o texto com as informações que estão faltando. (Professora Rosa) 
- Eu leio. (Aluna B2)  
.... após a leitura. 
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- E vocês sabem o que é curica? Curica é um pássaro e fala que nem 
um papagaio. (Professora Rosa) 
- Ah! Então parece comigo. (Aluna B1) 
- Hahaha!!! (Professora Rosa) 
- E nessa tabela pró como fazemos os cálculos para encontrar o Valor 
das letras “E” e “N”? (Aluna B3) 
- Essas contas são fáceis, basta somente subtrair. É apenas uma conta 
de subtrair. (Professora Rosa) 
(Fonte: Dados da Pesquisa) 

 

A professora explicou por que trouxe essa atividade para classe e em 

seguida, pediu a uma aluna que lesse o texto colocado nesse material. Todos se 

sentiram confiantes para interagir com a professora e com os colegas. Um outro 

fato interessante é que a docente chamava a atenção dos alunos para os termos 

que ela acreditava ser de difícil entendimento, mostrando o significado de cada 

um deles, como foi o caso do termo IBGE, Amostra, Curica, dentre outros. 

A docente demonstrava segurança acerca dos conteúdos trabalhados em 

sala de aula, no entanto muitas vezes ela antecipava o percurso didático não 

dando a oportunidade para seus alunos traçarem seus próprios caminhos e 

chegarem à resolução do problema, como por exemplo, dizer que a tarefa 

poderia ser resolvida com uma conta de subtração.  

Por outro lado, a professora gostava de sempre fazer comparações do 

conteúdo trabalhado com a realidade dos alunos; por exemplo, no item 6 da 

tabela, Trabalho escravo – não remunerado, ela comparou essa atividade ao 

trabalho das crianças que capinam o quintal das pessoas e que ganham comida 

por esse trabalho ou uma quantia irrisória nada equiparado ao trabalho feito, ela 

mostrou aos alunos que essa também é uma forma de trabalho escravo. Esse 

episódio de correlacionar o item 6 posto na tabela com atitudes que fazem parte 

da nossa realidade, relacionando o conteúdo posto na tabela com outro 

equivalente, demonstra sua habilidade para relacionar o conteúdo da sala de 

aula com acontecimentos recorrentes no cotidiano, no entanto dar o caminho 

para os alunos resolverem os problemas implica em tirar a oportunidade para 

que eles reflitam sobre os conhecimentos matemáticos que precisem utilizar 

para resolver o que foi solicitado, esse é um ponto de fragilidade visto em sua 

prática.  
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O PROFESSOR JOÃO 

Utilizava estratégias na condução da aula que transcendiam os 

conhecimentos da disciplina de matemática que ministrava. O entendimento dele 

sobre o poder da educação na vida das pessoas era visível no diálogo que ele 

tinha com seus alunos em todas as aulas. Abaixo transcrevemos um desses 

diálogos para ilustrar o que foi citado. 

 

- Vocês acreditam que a educação pode contribuir para que tenhamos 
uma maior conscientização no momento de eleger nossos 
representantes, já que são eles que elaboram as reformas nesse país? 
E se nós de fato estamos fazendo nosso papel como estudante, 
quando saímos de casa e do nosso trabalho e vamos para a escola, 
vocês acham que esse movimento mostra que a gente acredita em 
algo? Em um algo que fará a diferença em nossas vidas, nas dos outros 
e no mundo? (Professor João, Informação verbal) 

 

Além disso, antes de iniciar os trabalhos sobre a Reforma Trabalhista, 

temática escolhida pelos alunos, o professor enfatiza que seria interessante 

abordar algumas questões sobre o trabalho doméstico no Brasil, já que essa 

atividade é uma realidade para a maioria das mulheres dessa classe. Então o 

docente questiona sobre o que eles achavam de começar a investigação 

entendendo mais um pouco sobre os direitos trabalhistas conquistados pelos 

trabalhadores e trabalhadoras domésticas em nosso país. A partir da aceitação 

do coletivo, o professor explicou aos docentes que a atividade que eles iriam 

resolver versava sobre o emprego doméstico e que foi construída a partir de uma 

telenovela. Com essa dica, logo os alunos descobriram de qual novela se tratava, 

como podemos verificar no diálogo transcrito abaixo: 

 

Transcrição do Diálogo 2- Professor João e seus alunos 
 
- A atividade com a qual iremos trabalhar aborda uma telenovela 
que trata com a questão das empregadas domésticas. 
(Professor João) 
- As empreguetes! (Aluno A3) 
- Quem? É isso aí! Que legal! Vamos começar a falar um pouco 
sobre as empregadas domésticas, através dos saberes 
matemáticos. Vamos falar da importância dessas curicas para 
nós e discutir um pouco sobre a questão trabalhista para essa 
categoria. (Professor João) 
(Fonte: Dados da Pesquisa) 
 

   



CAPÍTULO 2 / ARTIGO 2     103 
 

Ações como essas do professor João nos permitiram inferir que o 

conhecimento do conteúdo matemático, do conhecimento pedagógico e do 

conhecimento pedagógico do conteúdo se mesclavam, demonstrando a 

profissionalização desse docente. Ele conseguia transcender o conteúdo e a 

forma de ensiná-lo, pois era capaz de mostrar aos seus alunos que os saberes 

matemáticos cooperam para termos uma vida melhor em sociedade.   

Uma das atividades mais atrativas da sequência didática trabalhada pelo 

docente João foi o preenchimento de um recibo, que tratava do pagamento de 

um(a) empregado(a) doméstico(a) e os seus reais descontos. Esta atividade 

proporcionou aos alunos a compreensão de como calcular os descontos do 

salário que recebiam, haja vista que cem por cento dos alunos dessa classe que 

trabalhavam, ganhavam apenas um salário mínimo. A atividade referida está 

descrita abaixo.  
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A atividade em questão auxiliou os discentes a compreenderem como se 

processavam os descontos em uma folha de pagamento e quais os direitos que 

eles possuíam caso tivessem a carteira assinada com um salário mínimo. O 

professor iniciou a atividade pedindo aos alunos que ficassem em dupla e logo 

em seguida, ele explicou que o texto foi retirado de uma matéria do jornal 

eletrônico Estadão. Em seguida, anunciou que, na época, assinar a carteira de 

uma empregada doméstica ficaria cinquenta e nove reais mais caro, e por fim 

pediu aos alunos que fizessem a leitura do texto a fim de poderem solucionar as 

questões propostas. Após terem lido o texto, os alunos pediram para realizarem 

primeiro os cálculos postos no recibo. O professor concordou, mostrando ter 

saberes referentes ao campo do Conhecimento do Conteúdo e do Ensino. 

Apesar de atender à solicitação dos alunos, o professor João questionou a classe 

sobre quais percentuais postos no recibo eram de obrigação do empregador e 

qual ou quais eram de obrigação do empregado. 

 Durante todo o percurso da atividade verificamos o empenho do 

professor João em auxiliar seus alunos na tarefa, ele conduziu os alunos a se 
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agruparem e, logo em seguida, descreveu a trajetória didática exigida nessa 

atividade, os alunos tomaram ciência da importância da leitura do texto para 

terem uma maior compreensão da tarefa proposta, separaram os impostos que 

eram do patrão e os que eram do empregado, a fim de não confundir os cálculos, 

e além disso, durante toda a atividade o professor fazia questionamentos que 

instigavam os alunos a refletirem sobre os cálculos matemáticos requisitados 

nesse exercício. Verificamos, durante essa atividade, a interação e mediação do 

professor com seus alunos, estabelecidas pelo papel de cada um durante a 

realização da tarefa, a relação que o professor estabelecia entre os descontos 

estruturados para o trabalho doméstico e os descontos feitos para as demais 

atividades laborais, demonstrava  a correlação feita entre o conteúdo que estava 

sendo discutido com o trabalho pessoal de cada aluno, o que comprovava sua 

maneira de gerenciar a trajetória didática correspondente aos saberes que 

estavam sendo construídos em sala de aula.  

 

Fonte: GODINO, Juan D. 2009.18 

 

                                                             
18 GODINO, Juan Díaz. Categorias de Análises dos Conhecimentos do Professor de Matemática. 

Revista Iberoamericana de Educación Matemática. Número 20, p. 13-31, SSN: 1815-0640. 

Dezembro de 2009. 

QUADRO 3: Conhecimento do currículo e conexões intra e interdisciplinares 

FACETA EPISTÊMICA CONSIGNA 

ORIENTAÇÕES CURRICULARES 

Oportuniza os diálogos produzidos pelos 

atores curriculantes, expressos através dos 

seus atos de currículo e evidenciados durante 

a realização das tarefas propostas. 

(adaptado pela pesquisadora) 

CONEXÕES INTRA-DISCIPLINARES 

Explica as conexões que se podem estabelecer 

com outros temas do programa de estudo, 

mediante a realização da tarefa e o de variação 

da mesma. 

CONEXÕES INTERDISCIPLINARES 

Explica as conexões que se podem estabelecer 

com outras matérias do programa de estudo, 

mediante a realização da tarefa ou de 

variações da mesma.  

OUTROS FATORES CONDICIONANTES 

Identifica fatores de índole social, material ou 

de outro tipo, que condicionam a realização da 

tarefa e do desenvolvimento do projeto 

educativo pretendido e implementado. 
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Pensar o currículo na Educação de Jovens e Adultos pressupõe 

reconhecer as experiências de vida desses sujeitos e seus conhecimentos 

construídos, suas trajetórias pedagógicas e até mesmo suas experiências de 

vida. Portanto, num sentido mais amplo, dialogamos sobre o currículo, a partir 

dos escritos de Conceição, Dantas e Oliveira (2016, p. 219) em suas revelações 

sobre o currículo em EJA. 

 

...o currículo em EJA deve ser aberto, dialogicizante, 
potencializar a oportunidade de participação e de decisão no 
processo educativo por parte dos educandos e ser produto de 
deliberações coletivas negociadas com os aprendentes, manter 
diálogo permanente com os seus direitos, garantindo o direito a 
educação que é o direito humano primordial. 

 

Acreditamos que o currículo deve ser construído na sala de aula, através 

do diálogo entre os atores curriculantes que fazem parte desse processo, sendo 

estes para Macedo (2013, p. 44) todos aqueles implicados na experiência 

formativa que, através dos seus pontos de vista e atitudes, vão construindo o 

currículo que se estabelece em sala de aula. A análise do currículo observou 

como o(a) professor(a) foi construindo conhecimentos através dos atos de 

currículo que ele(a) oportunizou constituírem-se em sala de aula.  

A atividade escolhida para compor essa análise foi a mesma para o 

professor João e a professora Rosa. A tarefa versava sobre as mudanças 

trabalhistas e tinha por objetivo que o aluno compreendesse essas mudanças 

através da matemática. Logo após o entendimento sobre o trabalho doméstico, 

bem como os seus direitos garantidos por lei, os docentes discutiram em suas 

classes os dez pontos polêmicos de mudanças da Reforma Trabalhista, a saber: 

Acordo de demissão entre patrão e empregado; Parcelamento do gozo das férias 

em até 3 vezes; Possibilidade de diminuição do intervalo de repouso e 

alimentação chegando a 30 minutos; Não pagamento de horas extras e adicional 

noturno para trabalho; Falta de necessidade de homologação da rescisão 

contratual no sindicato; Empregada gestante e lactante em ambiente insalubre; 

Tempo de deslocamento não será considerado como horas trabalhadas; 

Quitação e renúncia dos direitos trabalhistas; Horas trabalhadas; Em caso de 

perda da ação trabalhista, a parte que perder deverá pagar os custos ao 

empregador ou empresa. 
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O PROFESSOR JOÃO 

Após discutir os pontos polêmicos da Reforma, o docente apresentou para 

seus alunos a seguinte questão:  

 

* Um trabalhador que ganha um salário mínimo e possui carteira 
assinada numa empresa é demitido sem justa causa, após 
exatamente um ano da sua admissão. Pela antiga lei trabalhista 
quanto ele poderia receber de direitos trabalhistas calculados 
em reais? (Para resolver essa questão considere: Férias 
vencidas e proporcionais com adicional de um terço, 13º salário, 
Aviso prévio, adicional por tempo de casa, 100% do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), saque do seguro-
desemprego) (Questão elaborada pela pesquisadora em 
colaboração com os professores investigados) 

 

Entendida a questão, o professor perguntou aos discentes de que forma 

eles acreditavam que esse questionamento poderia ser solucionado. É 

importante salientar que o docente procurava sempre não dar respostas prontas 

aos seus alunos, instigando seus posicionamentos enquanto atores curriculantes 

que eram, como podemos verificar na seguinte interação do professor com a 

classe. 

 

Transcrição do Diálogo 3- Professor João e seus alunos 
 
- E aí agora? (Professor João) 
- Ah! Tá igual ao meu professor. (Aluna 4) 
- Não está igual ao seu não. (Professor João) 
- Falta alguma coisa. (Professor João) 
- Está igual sim, professor! (Aluna 4) 
- Não está não. (Professor João) 
- Falta alguma coisa. O que falta aí? (Professor João) 
- Eu não sei não. A vírgula!  (Aluna 4) 
- A vírgula, onde? (Professor João) 
- Entre os dois quatros finais ali no meio. (Aluna 4) 
- Ah! Porque essa vírgula deve ficar aqui? O que ocorre aqui 
após a vírgula? Para a direita a gente tem quantos números? 
Então a gente vai correr essa vírgula quantas casas? (Professor 
João) 
- Uma. (Aluna 4) 
- É isso mesmo. (Professor João) 
(Fonte: Dados da Pesquisa) 

   

Observamos que o professor instigava a Aluna 4 a refletir sobre sua 

resposta, ou seja, não bastava ter solucionado a questão, mas era importante 
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que ela pensasse sobre suas resoluções e que tivesse argumentos para justificar 

a solução construída. A princípio, a Aluna 4 acreditava ter solucionado o 

problema da mesma forma que o docente, porém, ao invés de mencionar a 

ausência da vírgula, ele lhe disse que as respostas não eram iguais, porque na 

solução emitida por ela estava faltando alguma coisa. Inicialmente a discente 

dizia apenas que não sabia, mas o professor João, com sua perspicácia, 

instigava-a até ela conseguir concluir seu raciocínio de forma satisfatória. 

Podemos afirmar que o diálogo se fazia presente nesta classe através de atos 

oportunizados pelo professor, na construção de um currículo vivo, onde todos 

tiveram a chance de construir conhecimento através de uma aprendizagem que 

tinha significado para todos.  

 

O PROFESSORA ROSA 

A temática sobre a Reforma Trabalhista apesar de coincidir nas duas 

classes se distinguiram em relação a como essas escolhas foram realizadas. A 

docente julgou não ser necessário que esse ato formativo, ato de escolher o que 

se deseja estudar partisse dos alunos, por isso ela mesma optou pela temática, 

apesar de explicar aos discentes a importância da sua escolha. 

Durante a realização da atividade que tinha por objetivo esclarecer aos 

alunos a diferença na nova lei em relação à demissão do trabalhador, foi possível 

perceber o esforço da professora no intento de colaborar com os alunos a fim de 

que eles conseguissem solucionar a seguinte questão: 

 

QUADRO 4 – Mudanças referentes à reforma trabalhista  

COMO ERA COMO FICOU 

Na CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho), constam três formas de demissão. 

Em cada uma delas, o funcionário recebe 

verbas rescisórias diferentes. 

 

Demissão em comum acordo 

Patrões e empregados poderão rescindir o 

contrato de trabalho em comum acordo. Nesse 

caso, trabalhadores têm direito a 50% do aviso 

prévio e da multa do FGTS e podem sacar 80% 

do saldo do FGTS, mas não podem receber 

seguro desemprego. 

 

1. Quando a empresa o demite sem justa 

causa, o trabalhador tem direito ao saldo de 

salário, décimo terceiro proporcional, fé-

rias e aviso prévio. O trabalhador também 

tem direito de sacar o saldo do FGTS (Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço) com-

pleto, com 40% de multa, e o seguro-

desemprego. Esse é o tipo de demissão que 

http://epocanegocios.globo.com/Dinheiro/noticia/2016/10/tire-suas-duvidas-sobre-o-pagamento-do-13-salario.html
http://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2016/10/vai-sair-de-ferias-tire-duvidas-sobre-seus-direitos.html
http://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2016/10/vai-sair-de-ferias-tire-duvidas-sobre-seus-direitos.html
http://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2016/10/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-o-aviso-previo.html
http://epocanegocios.globo.com/colunas/Financas-de-Bolso/noticia/2017/03/saiba-o-que-fazer-se-empresa-nao-depositou-seu-fgts.html
http://epocanegocios.globo.com/colunas/Financas-de-Bolso/noticia/2017/03/saiba-o-que-fazer-se-empresa-nao-depositou-seu-fgts.html
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o trabalhador ganhava mais verbas 

rescisórias. 

2. Quando o próprio trabalhador pede a 

demissão, o profissional tem tudo 

mencionado anteriormente (dias trabalha-

dos, férias, 13° salário proporcionais), 

exceto FGTS e seguro-desemprego.  

3. Quando a empresa o demite por justa 

causa ele ganha apenas o saldo de salário 

daquele mês e eventuais férias vencidas. 

Fonte: Adaptação da pesquisadora.19 

 

A partir das informações contidas no quadro, foi possível elaborar 

questões que levassem os alunos a compreenderem as mudanças mais 

impactantes dessa lei. A questão abaixo foi construída em conjunto com os 

professores colaboradores e teve por objetivo investigar as principais mudanças 

na lei em relação à demissão sem justa causa.  

 

Questão 3) Um trabalhador que ganha um salário mínimo e 
possui carteira assinada numa empresa é demitido sem justa 
causa, após exatamente um ano da sua admissão. Pela antiga 
lei trabalhista quanto ele poderia receber de direitos trabalhistas 
calculados em reais? E pela nova lei com a demissão em comum 
acordo qual seria esse valor? (Para resolver essa questão 
considere: Férias vencidas e proporcionais com adicional de 
um terço, 13º salário, Aviso prévio, Adicional por tempo de 
casa, 100% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), saque do seguro-desemprego) 

 

A docente deixou os alunos escolherem a forma como eles iriam se 

organizar para solucionar a problemática. A princípio, a professora Rosa leu para 

seus alunos a tabela que explicava as três formas de demissão do trabalhador e 

a demissão em comum acordo que fazia parte da nova legislação. O barulho 

proporcionado pela presença de todos os discentes fez com que a atividade se 

tornasse mais desafiadora. Com o propósito de ajudar os alunos a solucionarem 

o questionamento e com a intenção de conseguir escutá-los, a docente foi até a 

carteira de cada estudante que estava interessado em resolver o que foi 

proposto.   

                                                             
19 Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2016/10/perdeu-o-emprego-

conheca-11-direitos-em-caso-de-demissao.html. Acesso em:17/11/2017 
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Novamente verificamos que a docente conduzia os alunos na realização 

de quais cálculos deveriam ser feitos, como pudemos constatar na interlocução 

a seguir. 

 

Transcrição do Diálogo 3 - Professora Rosa e seus alunos 
 
- Observem que para essa tarefa vocês terão que calcular: 13º 
salário, férias, o aviso prévio, o terço de férias. ...tudo o que está 
aqui na questão. (Professora Rosa) 
- Então eu vou calcular um terço de que mesmo? (Aluna 3) 
- Você vai utilizar o salário mínimo em todos esses cálculos. 
(Professora Rosa) 
(Fonte: Dados da Pesquisa) 

 

Diálogos como este demonstram a pouca experiência da docente com 

alunos da Educação de Jovens e Adultos. É preciso valorizar as discussões 

trazidas por esses sujeitos para a sala de aula e oportunizar que eles construam 

conhecimentos a partir dos seus atos de currículo expressos por seus 

questionamentos e até mesmo dúvidas durante as aulas. É preciso oportunizar 

a esses alunos a reflexão proporcionada pelos seus erros pois, conduzi-los a 

uma resposta correta os impede de pensar sobre seus equívocos em relação ao 

conhecimento matemático.  

Para Ponte “as nossas concepções sobre a Matemática são influenciadas 

pelas experiências que nos habituámos a reconhecer como tal e também pelas 

representações sociais dominantes” (PONTE, 1992, p. 1).  

Enfim, a forma como os professores de matemática compreendem o 

ensino e a aprendizagem de matemática podem ser verificadas em sua prática 

pedagógica,  suas concepções acerca de como devem ensinar e como os alunos 

aprendem nos mostram como esse profissional pensa e de que forma ele vê o 

mundo que o cerca e como enxerga seu papel na sociedade. 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste artigo buscamos identificar os conhecimentos mobilizados por 

professores de matemática da Educação de Jovens e Adultos na produção e no 

uso do material curricular educativo. Para interpretar os dados coletados através 

da observação participante, filmagens, diário de bordo e transcrição de diálogos, 
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utilizamos os construtos teóricos elaborados por Shulman (1986) sobre o 

conhecimento do professor e ampliados por Ball et. al. (2008) e Godino (2009) 

para o professor de matemática.  

Percebemos que os conhecimentos apresentados através das categorias 

Conhecimento Específico do Conteúdo e Conhecimento Pedagógico do 

Conteúdo se entrelaçavam no momento da análise, pois não ocorriam de forma 

pontual na prática dos professores, no entanto, para que a análise se tornasse 

mais compreensível, fizemos o tratamento dos dados a partir das subcategorias 

Conhecimento Comum do Conteúdo, Conhecimento Especializado do 

Conteúdo, Conhecimento Ampliado do Conteúdo, Conhecimento do Conteúdo e 

do Ensino, Conhecimento do Conteúdo e do Currículo e o Conhecimento do 

Conteúdo e dos Estudantes, embora esses conhecimentos se apresentassem 

na prática de maneira fluida, contínua e entrelaçada. 

Acreditamos que a leitura sobre os Conhecimentos dos Professores de 

Matemática para o Ensino, feita através do modelo criado por Ball et. al.(2008)  

e reafirmado por Godino (2009), mostrou-se eficaz como método de análise 

nesta investigação sobre os Conhecimentos dos Professores de Matemática 

sobre o Conteúdo e o Ensino. 

Nas questões atreladas ao conhecimento do conteúdo, é perceptível a 

ampliação feita por Godino (2009) sobre os saberes específicos da disciplina. A 

partir do entendimento sobre esta categoria, compreendemos que o professor 

deve saber quando o aluno emite uma resposta conceitualmente equivocada e 

de que forma ajudá-lo a compreender o seu erro. Durante a pesquisa, 

verificamos quando o professor João, colocou esse conhecimento em prática, 

ajudando sua aluna a perceber que colocou a vírgula de forma errônea na 

resolução de um dos problemas propostos.   

Em relação à primeira categoria que envolveu os conhecimentos 

específicos do conteúdo (comum, especializado e ampliado), verificamos que os 

dois professores possuíam conhecimentos do conteúdo em relação à 

matemática. A professora Rosa se mostrou mais perspicaz do que o professor 

João em relação ao Conhecimento Ampliado do Conteúdo, pois o fato de ela ter 

a percepção de que os conhecimentos matemáticos se entrelaçam e que não 

devemos trabalhar em sala de aula com esses saberes de forma 

compartimentada, revela sua ampla visão acerca dos conhecimentos dos 
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conteúdos matemáticos, pois muitas vezes não é possível desenvolver uma 

tarefa com um campo matemático de forma isolada.  Embora saibamos que o 

conhecimento do conteúdo desprovido de habilidades pedagógicas é ineficaz.  

Por outro lado, em relação à categoria Conhecimento Pedagógico do 

Conteúdo (ensino, currículo e estudantes) o professor João se destacou. O 

diálogo viabilizado por esse docente em sala de aula confere a seus alunos o 

lugar de sujeitos de ensino e de aprendizagem, haja vista que aprendemos com 

esses sujeitos através das suas experiências de vida trazidas para a sala de aula 

em forma de conhecimentos significativos.  

Enfim podemos afirmar que a leitura dos conhecimentos matemáticos, 

sejam eles do conteúdo, quiçá do ensino, proporcionam a oportunidade de 

pensar a formação a partir da fragilidade apresentada por esses professores em 

sua prática em sala de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos afazeres do cotidiano escolar, professores e alunos se conectam na 

construção do currículo que é vivo e toma forma a partir das discussões que são 

oportunizadas em sala de aula. Esses atos de currículo, que não devem ser 

prescritivos, vão se moldando na classe, através dos atos de todos os sujeitos 

envolvidos nessa tessitura e pelo incentivo e permissão da exposição do ponto 

de vista de todos que se permitem e têm permissão para vivenciar essa 

construção de forma atuante, comprometida e entrelaçada com o processo. 

Então, esse lugar de organização e concepção do currículo é o que faz com que 

o sujeito seja produtor e construtor do seu próprio conhecimento, através das 

escolhas que faz para compor esse campo e que deveriam acontecer da forma 

mais democrática possível.  

A compreensão dos conhecimentos específicos da profissão docente, em 

especial o Conhecimento Curricular, provocou o professor a ser mediador(a) na 

concepção e construção desse currículo na prática. Esta pesquisa observou 

momentos em que o currículo foi elaborado por atos propiciados pelo docente e 

vislumbramos os discentes participando ativamente desse processo sempre que 

eram instigados.  

Importante salientar que, com relação aos materiais curriculares 

educativos, chamou-nos atenção a existência de materiais que são elaborados 

com o objetivo de auxiliar a aprendizagem do professor. No entanto, no ensino 

da matemática, especialmente na Educação de Jovens e Adultos, a carência de 

materiais curriculares que promovam a aprendizagem do aluno, especialmente 

a partir de temáticas sociais, é uma realidade, o que não é comum temas da 

mesma natureza, elaborados para promover a aprendizagem do professor. 

Diante do exposto, buscamos viabilizar construção de um material que, além de 

promover o conhecimento dos alunos da EJA a partir da sua realidade, 

mostrasse aos professores de que forma eles poderiam desenvolver trabalhos 

de matemática a partir de temáticas da sociedade.  
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3.1 RETOMANDO O PROBLEMA E OBJETIVOS 

 

Percorremos um longo caminho buscando analisar como foram 

mobilizados os conhecimentos dos professores de Matemática, da Educação de 

Jovens e Adultos, em suas relações com os materiais curriculares educativos 

que produziram e utilizaram. 

Em busca do referencial teórico que conceituasse e discutisse o material 

curricular educativo (MCE), encontramos os constructos teóricos de Elizabeth 

Davis e Joseph Krajcik (2005), que definiram o termo como sendo aqueles 

materiais que se destinam a promover a aprendizagem do professor, além disso 

os autores enfatizaram como esses materiais curriculares podiam ser projetados 

para serem educativos para os professores. 

Para auxiliar na construção do MCE e com o objetivo de apresentar os 

princípios que regem a criação desse tipo de material, Davis et. al. (2005), 

elaboram um grupo de heurísticas de design que, além de contribuir com a 

construção do material, serviram para apoiar a aprendizagem do professor. Faz-

se necessário frisar que as heurísticas foram criadas para o ensino de Ciências, 

no entanto, os autores advertiram que elas poderiam ser adaptadas para outras 

áreas do conhecimento, como a matemática. Retomaremos a seguir apenas as 

heurísticas que adaptamos destes autores para o ensino de matemática.  

➢ Heurística de design 2 - Apoiar os professores no uso de representações 

instrucionais científicas (2005, p. 10) / Apoiar os professores no uso de 

temáticas sociais tendo com ferramenta a matemática. 

➢ Heurística de design 3 - Apoio aos professores na antecipação, 

compreensão e lidar com as ideias dos alunos sobre a ciências (2005, p. 11) 

/ Apoio aos professores na antecipação, compreensão e lidar com as ideias 

dos alunos sobre a ciências, no nosso caso “ideias sobre a matemática”. 

De posse das informações e construções referidas, indicamos no texto 

onde se encaixava cada heurística de design descrita, a fim de verificarmos o 

cumprimento desses princípios na elaboração do nosso Material Curricular 

Educativo.   

A partir da nossa compreensão sobre a temática buscamos referenciais 

que nos esclarecessem como os educadores interagem diante do material 
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curricular educativo, encontramos na teoria escrita por Brown (2002) os códigos 

de que precisávamos para entender essa relação que, segundo o autor era de  

Adaptação(A); Transferência(T); Improviso(I),  e foram utilizados por nós para 

apreciar a prática dos professores. 

As análises dessa pesquisa em relação ao conhecimento do professor, no 

momento em que eles produziam e usavam o MCE, tiveram como 

fundamentação os construtos teóricos de Lee Shulman (1986), que versam 

sobre os conhecimentos específicos do professor e ampliados por Godino (2009) 

e Ball, Thames e Phelps (2008) para o professor de matemática. Compreender 

os tipos de conhecimento que os professores mobilizam quando constroem e 

interagem com o material curricular educativo foi nosso propósito nesta análise. 

Esta pesquisa apontou as relações e conhecimentos que emergem 

quando o professor constrói e usa o MCE. Para além disso, ela apresenta ser 

possível desenvolver um trabalho de matemática a partir da realidade social dos 

discentes, inclusive dos alunos da Educação de Jovens e Adultos.  

A nossa pesquisa teve como questão diretriz: “Como são mobilizados 

os diferentes conhecimentos dos professores de Matemática da Educação de 

Jovens e Adultos em suas relações com os materiais curriculares educativos que 

produzem e utilizam?” 

A questão norteadora nos levou a traçar o seguinte objetivo de pesquisa: 

analisar como são mobilizados os conhecimentos dos professores de 

Matemática da Educação de Jovens e Adultos, em suas relações com os 

materiais curriculares educativos que produzem e utilizam. 

Com o propósito de responder ao problema de pesquisa e ao objetivo, 

optamos por trabalhar nesta dissertação com o formato multipaper, que 

contempla a construção de artigos que atendem aos objetivos específicos desta 

pesquisa, além de proporcionar ao pesquisador novas aprendizagens, já que 

este formato contempla a flexibilidade na análise dos dados em artigos distintos.  

Os estudos referentes aos artigos ocorreram de forma independente, 

embora eles se entrelaçassem devido ao problema de pesquisa e o objetivo 

geral. O primeiro artigo contemplou a discussão sobre o Material Curricular 

Educativo e a forma como o professor interagiu com esse material; já o segundo 

artigo abordou o conhecimento do professor em sala de aula, quando ele 

produziu e utilizou o MCE.  
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Fizemos então dois estudos de forma independente, no entanto, a 

coleta de informações realizada através da observação participante, das 

filmagens e do diário de bordo, serviu para obtenção de dados que foram 

interpretados nos dois estudos. A figura abaixo apresenta os objetivos referentes 

aos dois artigos e suas questões de pesquisa. 

 

Figura 1 - Questões e Objetivos dos artigos 

          Fonte: Elaborado pela Pesquisadora 

 

3.2 DIALOGANDO COM OS RESULTADOS 

 

Em nosso estudo, analisamos como produzir Material Curricular 

Educativo, as heurísticas de design traçadas por Davis e Krajick (2005) se 

mostraram eficazes na construção desse material que foi disponibilizado de 

forma online20. Por outro lado, as gravações acessíveis no site mostram as 

interações feitas pelos professores, no momento da implementação desse 

material. É notório que o conhecimento sobre os estudantes bem como a gestão 

de sala de aula são fatores que influenciam na construção dos conhecimentos 

que são produzidos na prática.   

                                                             
20 Site: https://eunicemadriz.wixsite.com/defesa 
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Constatamos que, na sala da professora Rosa, as discussões nem 

sempre fluíam, pois os alunos conversavam ao mesmo tempo, já que não existia 

um combinado para que os debates ocorressem de modo organizado. Em 

algumas gravações foi possível constatar que a educadora precisava ampliar o 

Conhecimento do Conteúdo em Relação ao Ensino que, segundo Godino      

(2009), abrange questões referentes ao modo de interação entre 

Professor/Alunos, Alunos/Alunos, ao tempo previsto para atividade e a partilha 

da trajetória didática. A falta de um planejamento detalhado e o pouco tempo 

destinado à implementação das tarefas ocasionaram a ineficiência de 50% 

delas, já que a tarefa era realizada, mas as discussões eram quase sempre 

incipientes.  

É importante relatar que a docente possuía um amplo conhecimento do 

conteúdo em relação à disciplina que lecionava; sua formação contemplava uma 

graduação em matemática e um mestrado na mesma área. Os conhecimentos 

consolidados da matemática faziam com que a professora percebesse a 

interação existente entre os campos da Aritmética, Geometria, Números e 

Operações, Espaço e Forma e Tratamento da Informação, isso facilitava suas 

escolhas didáticas, por outro lado trabalhar apenas o conteúdo da disciplina 

contemplava somente uma das dimensões do conhecimento. O foco das 

atividades estava voltado mais ao conteúdo do que à realidade social, que 

deveria ter sido discutida durante os encontros.   

A interação que a professora fez com o material curricular educativo em 

sua prática não garantiu uma discussão preliminar acerca da realidade social 

dos seus alunos, bem como os entraves que eles iriam enfrentar a partir da 

Reforma Trabalhista, soluções para esses problemas, bem como o 

posicionamento do cidadão perante todas essas mudanças não foram pontos 

abordados de forma ampla.  

Por conseguinte, reafirmamos que apenas a relação com o material 

curricular através da interação, adaptação e improviso não garante discussões 

produtivas em sala de aula. Para que as atividades implementadas cumprissem 

com o papel social da escola seria necessário que o professor oportunizasse que 

seus alunos expressassem suas ideias da realidade social de forma crítica e 

solidária, mesmo que houvesse divergência nos pontos de vista em relação à 

Reforma.  
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O trabalho educativo construído através da valorização das experiências 

dos sujeitos trazidas pelos diálogos travados em sala de aula e operacionalizado 

pela docente, principalmente em uma sala de Educação de Jovens e Adultos,  

favoreceria discussões que levassem os alunos a pensarem sobre a perda dos 

direitos trabalhistas conquistados e de que forma a educação pode contribuir 

para uma vida em sociedade mais justa. O ato de educar deveria primar pela 

escuta sensível do outro, acolhendo os seus diversos pontos de vista e prezando 

pela libertação do opressor que reside em nós e que se acostumou com as 

injustiças presentes em nossa realidade.  

Por outro lado, apesar de os docentes interagirem com o material 

adaptando, transferindo e improvisando de diferentes formas, entendemos que 

o professor João, devido às suas concepões sobre ensino e aprendizagem, 

aliado ao seu tempo de experiência na EJA, entendia a necessidade de instigar 

seus alunos na busca por diálogos produtivos e no entendimento da realidade 

que estava sendo estudada acerca da Reforma Trabalhista. 

Reconhecemos que o docente não resumia sua aula apenas na aplicação 

do material, para ele era necessário que os alunos tivessem uma compreensão 

das mudanças ocorridas na legislação laboral e os impactos dessas mudanças 

nas suas relações de trabalho. Os direitos reduzidos na lei e a falta de 

oportunidade do trabalhador de discutir sobre essas mudanças fizeram parte dos 

diálogos oportunizados pelo docente na sala de aula.  

O currículo foi sendo tecido com os atos de currículo dos seus alunos, que 

não se conformavam em apenas responder às questões propostas, já que o 

interesse era entender de que forma essas mudanças iriam impactar em suas 

atividades laborais.  

 Os momentos de estudo dirigido impactaram nas ações realizadas pelo 

professor João em suas atividades pedagógicas. Após a leitura dos textos de 

Arroyo (2017), Os periféricos sujeitos da cidade e dos campos e Como garantir 

o direito a saberem-se produtores de conhecimentos, o docente sentia a 

necessidade de discutir com seus alunos sobre a flexibilização do mercado de 

trabalho e os principais impactos em suas atividades laborais por causa da nova 

Lei  nº 13.467, de 13 de julho de 201721. 

                                                             
21 A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), que foi sancionada em 13 de julho de 2017, altera 
a Lei Trabalhista do Brasil, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.467-2017?OpenDocument
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 Fica evidente que o tratamento do conteúdo para esse docente servia 

apenas de alicerce para discutir sobre a Reforma Trabalhista. A vontade de 

entender as mudanças proporcionadas por essa lei e os impactos que elas 

causariam em suas vidas fazia com que os alunos sentissem vontade de 

aprender cada vez mais, além disso a partir dessa atividade eles perceberam a 

importância dos saberes matemáticos para o cotidiano social.  

 A relação de confiança estabelecida entre o professor e seus alunos se 

traduzia através do respeito mútuo entre todos os atores que compartilhavam 

este processo. A classe era composta por alunos jovens entre 17 a 20 anos, 90% 

do sexo masculino e que, apesar da pouca idade, fixava sua atenção nas 

explicações promovidas pelo professor sobre os pontos polêmicos da nova 

realidade trabalhista. A destreza com que ele conseguia prender a atenção dos 

alunos era algo admirável, pois o interesse em aprender cada vez mais era 

traduzido através dos atos de currículo desses sujeitos, através de discussões 

nas quais mostravam seus pontos de vista sobre essa realidade.  

 As escolhas das atividades didáticas eram feitas a partir das negociações 

entre os alunos e o professor João. O assunto discutido na aula anterior era 

retomado na aula seguinte a fim de esclarecer pontos que ficaram obscuros na 

atividade ou até mesmo rememorar o que foi discutido, para que os discentes 

ficassem estimulados a continuar dialogando sobre o assunto proposto. 

O Conhecimento do professor em relação ao Currículo muitas vezes foi 

traduzido nas aulas, através da oportunidade que ele dava aos sujeitos de 

tecerem seus próprios conhecimentos em relação a tudo que era discutido. 

Inspirados por Macedo (2013), concebemos currículo não apenas como uma 

matriz curricular e sim, como os conhecimentos que são eleitos como formativos 

e que definem o modo como vemos e estamos na sociedade em que vivemos. 

Por isso as aulas ministradas pelo professor ocorriam de forma plena não 

contemplando apenas o conteúdo matemático, mas considerando atitudes, 

valores e ensinamentos que vão além dos saberes disciplinares e são tão 

importantes quanto a matemática para a formação do cidadão. Além disso, os 

conhecimentos eleitos como formativos sempre eram escolhidos da forma mais 

democrática possível, pois o professor João acreditava que a divisão das 

responsabilidades das escolhas do que ocorria em sala de aula deveria ser 

partilhada por todos e não instituído unicamente por ele.  
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É fato que professores mais experientes costumam agir de modo diferente 

em relação a suas escolhas didáticas, a gestão do tempo em sala de aula e a 

escuta sensível dos seus alunos. O fato de escutar os discentes fazia com que 

o professor João tomasse consciência de suas expectativas escolares, além de 

entender o(s) real(os) motivo(s) que os levaram a interromper o ciclo escolar bem 

como o que os fizeram retornar. 

Por fim, saber ouvir é conseguir interpretar os alunos no entendimento do 

que eles já sabem, das lacunas existentes em sua formação e, a partir dessa 

consciência, fazer escolhas que preencham os espaços deixados na vida escolar 

desses discentes. Além disso, é primar por uma educação que tenha como ponto 

de partida uma escuta sensível dos diversos pontos de vista dos sujeitos, mesmo 

que para isso seja necessário libertar o opressor que existe em cada um. Logo, 

a função da escola é preparar o aluno para viver em sociedade e não apenas 

oferecer a ele conteúdo a serem aprendidos de forma mecanicista.  

 

3.3 CONCLUSÕES 

 

 Ao finalizar essa pesquisa, gostaríamos de evidenciar a importância do 

Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos para minha vida 

profissional e para o desenvolvimento desta pesquisa. O estudo das disciplinas 

cursadas ofereceu conhecimentos no campo do Currículo, Formação de 

Professor e o ensino na EJA, que contribuíram com os saberes desta 

investigação. 

Nossa pretensão era construir um Material Curricular Educativo que 

auxiliasse principalmente aos professores iniciantes, no entendimento de como 

desenvolver trabalhos de matemática a partir de temáticas sociais que fizessem 

parte da realidade dos alunos, e com isso, mostrar a eles que esta disciplina tem 

uma finalidade real. A construção do material transcorreu com o apoio dos 

professores por isso foi possível constatar que envolver os alunos nas escolhas 

didáticas favorece o ensino, a aprendizagem e a construção do currículo que se 

dá através de cada ator curriculantes que são os sujeitos, que através das suas 

ações vão tecendo o currículo em sala de aula.  
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O objetivo de se ensinar e aprender matemática em todas etapas 

escolares e inclusive no ensino de EJA, vai além da aplicação de fórmulas e 

resoluções de algoritmos, pois os conhecimentos ofertados por essa disciplina 

propiciam ao aluno desvelar uma realidade que ele vivência na prática. Pensar 

sobre sua realidade trabalhista, entender as mudanças da reforma e seus 

retrocessos na lei só foi possível com o auxílio dessa ferramenta. Rememoramos 

as questões postas pelo professor João, quando este indagava seus alunos: 

Quem ganhou com essa reforma? E os alunos em coro respondiam “o patrão”. 

A matemática na Educação de Jovens e Adultos vai além do objetivo de 

ensinar conteúdos disciplinares, os saberes postos nessa disciplina, como 

verificamos durante o desenvolvimento dessa pesquisa, têm a possibilidade de 

diminuir as desigualdades sociais, já que conhecer a realidade na qual está 

imerso e possuir as ferramentas necessárias para transformá-la pode auxiliar o 

indivíduo na diminuição das desigualdades sociais, o que revela o 

amadurecimento da consciência crítica e política dos sujeitos.  

Interpretar  os conhecimentos que os professores constroem e mobilizam 

diante do material curricular educativo ajuda a compreender as fragilidades em 

sua formação e, além disso, discernir de que forma essas lacunas podem ser 

preenchidas, já que é possível verificar o lugar de falta na formação desse 

docente, que pode ser uma dificuldade no conteúdo ou como ajudar seus alunos 

a construírem conhecimento em sala de aula.  

Enfim, a partir dessa investigação ficou evidente quais conhecimentos o 

professor mobiliza quando interage com o MCE, além disso verificamos que é 

possível construir esse material com o auxílio dos professores.  

 

REFLEXÕES: CONHECIMENTOS E FORMAÇÃO  
 
 

Como formadora de professores e pesquisadora em Educação 

Matemática de Jovens e Adultos, na linha de pesquisa “Formação de 

Professores e Políticas Públicas”, do Programa de Pós-Graduação em Educação 

de Jovens e Adultos da Universidade do Estado da Bahia, assumimos a 

responsabilidade de produzir um material curricular educativo, em colaboração 

com professores da EJA, a partir das suas escolhas e concepções de ensino e 
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aprendizagem. Doravante os constructos teóricos de Davis e Krajcik (2005), foi 

possível nortear a construção desse material de forma científica. 

A partir do que teorizou Shulman (1986/1987) e Godino (2009) sobre 

conhecimento do professor de Matemática, foi factível verificar o lugar de falta 

na formação dos professores investigados. Isto nos fez entender as lacunas 

existentes em nossa formação como “formadora de professores”, pois ter a 

compreensão das fragilidades que os docentes apresentam em sua formação 

nos permitiria fazer as melhores escolhas em relação aos materiais que 

potencializariam os conhecimentos desses docentes. 

As discussões dos resultados apresentados nos dois artigos nos 

mostraram que os professores, ao produzir e utilizar o material curricular em sala 

de aula, mobilizavam conhecimentos específicos da profissão docente, o que 

nos fez ter a percepção de que durante o ato formativo, nós, formadores, 

tomamos decisões improvisando, adaptando e reproduzindo os materiais 

curriculares que levamos para formação. Escolhemos os materiais, a priori, de 

acordo com nossas concepções, mas ao levá-los para os professores fazemos 

uso da “escuta sensível”, dando “voz” às escolhas e aos atos de currículo desses 

sujeitos, que são responsáveis pela construção do seu conhecimento.   

Estas evidências somadas às análises feitas em relação aos 

conhecimentos identificados a partir da interação do professor com o Material 

Curricular Educativo, nos fez analisar a nossa prática no sentido de termos uma 

melhor compreensão sobre ela. Qual o lugar de falta em nossa formação? 

Influenciamos a prática educativa dos nossos professores cursistas? Quais 

conhecimentos temos mobilizado com maior ênfase em detrimentos de outros? 

Nas formações ofertadas, sobressaem-se o conhecimento do conteúdo ou o 

conhecimento pedagógico do conteúdo? Temos valorizado as ações curriculares 

de nossos professores? Como é construído o currículo nessas formações? 

Para responder aos insights surgidos nessa pesquisa, seria necessária 

uma investigação mais aprofundada para termos a compreensão dos atos 

formativos do formador e seus conhecimentos mobilizados na sua prática, além 

das consequências destes atos na docência dos professores cursistas. Por outro 

lado, diante das evidências de que os professores mobilizam conhecimentos 

quando interagem com o material curricular, entendemos que a formação deve 

partir das escolhas didáticas dos professores e, além disso, devem ser 
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construídas a partir da observação minuciosa sobre as lacunas existentes na 

formação desses sujeitos, esse lugar de falta pode ser verificado através da 

interação desse professor com o material curricular em sua prática pedagógica. 

Enfim, ampliar o conhecimento dos professores, potencializar sua prática 

e incentivá-los na produção do currículo são ações que favorecem a 

aprendizagem do professor e seu desenvolvimento profissional, além de 

favorecer a mobilização dos conhecimentos que são específicos da prática 

docente.  

Ser “Formador de Professor” não é passar instruções ou elaborar 

atividades para serem aplicadas em sala de aula. Esta pesquisa me fez refletir 

acerca dos atos de currículo implicados nas escolhas dos professores, desde a 

aceitação da proposta da formação in loco até a efetivação da pesquisa.   

Pensar a formação de modo solitário não iria oportunizar que os 

professores colaboradores expressassem suas escolhas formativas, bem como 

as dos seus alunos, no percurso desta pesquisa. Por outro lado, incentivar os 

docentes a planejar os passos do processo investigativo em suas classes, 

retirava nossa liderança enquanto pesquisadora, o que trazia incertezas sobre o 

que seria delineado.  

Incentivados por Macêdo (2013), compreendemos que a pesquisa 

também é um ato formativo, e nesse processo, fomos aprendendo que todos os 

envolvidos com as questões do currículo são atores curriculantes e, portanto, 

devem decidir seu percurso formativo. O Material Curricular Educativo elaborado 

com os docentes foi composto por atividades eleitas como formativas por esses 

sujeitos. Pensar a formação em conjunto nos fez refletir sobre as concepções e 

escolhas apresentadas pelos docentes e, ao mesmo tempo, essa experiência 

assegurou aos envolvidos a condução de seu processo formativo, garantindo-os 

o direito de construir o currículo proposto e praticado em sua sala de aula. 

 

 

3.4 IMPLICAÇÕES DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa se propôs a construir um Material Curricular 

Educativo com dois professores da EJA e, além disso, investigar os 

conhecimentos mobilizados por esses professores quando construíram e 
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utilizaram este material. O modo como o professor interage com esse material a 

partir das suas concepções, implica em sua atuação em sala de aula, e 

consequentemente, na aprendizagem do estudante; além disso é possível 

verificar os conhecimentos que estão sendo mobilizados pelos professores no 

momento da sua utilização.   

Este estudo contribuiu para a construção de um Material Curricular 

Educativo, a partir de uma temática social, pois foram apresentadas as diretrizes 

que alicerçaram essa construção.  

Outra contribuição recai sobre novas pesquisas que busquem, a partir 

desta, entender como o material curricular educativo online irá auxiliar 

professores de matemática da Educação de Jovens e Adultos a desenvolverem 

atividades que utilizem a matemática como ferramenta, mas que discutam 

temáticas que façam parte da realidade dos alunos, como por exemplo, a 

Reforma da Previdência. 

Por fim, acreditamos que este material possa servir de norteador para 

docentes que exercem suas atividades na EJA, mas também na Educação 

Básica, pois ele contêm princípios que evidenciam a importância da construção 

do currículo em comunhão com as expectativas dos seus alunos, debatendo, 

discutindo e trazendo as vozes desses sujeitos para a sala de aula.  

 

 3.5 REFERÊNCIAS 

 
 
ARROYO, Miguel González. Passageiros da noite - do trabalho para a EJA: 
itinerários pelo direito a uma vida justa. Petrópolis: Editora Vozes, 2017. 
 
BALL, Deborah Loewenberg; PHELPS, Geoffrey Charles; THAMES, Mark 
Hoover. Content knowledge for teaching: what makes it special? Journal of 
Teacher Education, v. 59, n. 5, p. 389-407, 2008. 
 
BROWN, Matthew. W. Teaching by design: Understanding the intersection 
between teacher practice and the design of curricular innovations. Northwestern 
University, Evanston, IL, 2002. 
 
DAVIS, Elizabeth A.; KRAJCIK, Joseph. Designing educative curriculum 
materials to promote teacher learning. Educational Researcher, 34(3), 3–14, 
2005. 
 
MACEDO, Roberto Sidinei. Currículo, campo, conceito e pesquisa. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS     127 
 

 
GODINO, Juan Díaz. Categorias de Analises dos conhecimentos do 

Professor de Matemática. Revista Iberoamericana de Educación Matemática- 

Dezembro de 2009- Número 20, págs 13-31, SSN: 1815-0640. 

SHULMAN, Lee. S. Those who understand: Knowledge growth in the 

teaching. Educational Researcher, Washington, US, v. 15, n. 2, p. 4-14, 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS  128 

 

 

 



ANEXOS  129 

 

 

 



ANEXOS  130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS  131 

 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS, MESTRADO PROFISSIONAL - 
MPEJA  

 

 

Essa Sequência Didática foi criada a partir da Atividade Complementar de Matemática sobre o 

Trabalho Doméstico no Brasil, o material curricular em questão foi elaborado pelo professor 

Analdino Filho, quando fazia parte da equipe de especialistas do Programa Gestão da 

Aprendizagem Escolar – Gestar. Essa atividade estava disponibilizada no site da Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia, até a extinção do referido projeto.  

Essa Sequência didática não contém apenas o material curricular supracitado, ela é composta 

por outras atividades que versam sobre a Reforma Trabalhista no Brasil, através de um olhar 

matemático sobre as mudanças contempladas na nova lei nº 13.467 de 2017 trabalhista 

brasileira, instituída a partir de 11 de novembro de 2017. 

1. IDENTIFICAÇÃO 

TEMA: Reforma Trabalhista: uma questão Matemática. 

2. CONTEÚDOS (conceituais, procedimentais, atitudinais) 

CONCEITUAIS E PROCEDIMENTAIS ATITUDINAIS 

▪ Análise, interpretação e resolução de 
situações-problema, compreendendo 
diferentes significados das operações, 
envolvendo números naturais, inteiros 
e racionais. 

▪ Resolução de situações-problema 
envolvendo grandezas (capacidade, 
tempo, massa), e as respectivas 
unidades de medida, fazendo 
conversões adequadas para efetuar 
cálculos e expressar resultados. 

▪ Leitura e interpretação de dados 
expressos em tabelas e gráficos. 

▪ Resolução de situações-problema que 
envolvem porcentagem, construindo 
estratégias variadas, particularmente 
as que fazem uso de calculadora. 

 

▪ Desenvolvimento da capacidade de 
investigação e da perseverança na 
busca de resultados, valorizando o 
uso de estratégias de verificação e 
controle de resultados. 

▪ Valorização e uso da linguagem 
matemática para expressar-se com 
clareza, precisão e concisão. 
Valorização do trabalho coletivo, 
colaborando na interpretação de 
situações-problema, na elaboração 
de estratégias de resolução e na 
sua validação. 

 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
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3. PÚBLICO-ALVO: 22 

4. TEMPO DE REALIZAÇÃO: 23 

5. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

▪ Analisar criticamente os usos da Matemática 
em diferentes práticas sociais, para atuar e 
intervir na sociedade.  

▪ Desenvolver a autoestima e a perseverança 
na busca de soluções, trabalhando 
coletivamente, respeitando o modo de 
pensar dos/as colegas e aprendendo com 
eles/as. 

▪ Interpretar o significado das operações e 
como elas se relacionam umas com as 
outras. 

▪ Desenvolver o hábito da leitura crítica dos 
fatos ocorridos na sociedade humana. 

▪ Resolver problemas envolvendo 

porcentagem em situações reais. 

▪ Resolver problemas envolvendo o cálculo 

de fração envolvendo números naturais 

em situações da realidade. 

▪ Calcular, mentalmente ou por escrito, as 

operações com números naturais, inteiros, 

racionais e reais, por meio de estratégias 

variadas, compreendendo os processos 

nelas envolvidos. 

▪ Reconhecer o número em diferentes 

contextos – cotidianos e históricos – e 

explorar situações-problema que 

envolvem porcentagem. 

▪ Ler e analisar dados estatísticos. 

▪ Interpretar tabelas e gráficos que 

apresentam ou descrevem informações. 

▪ Descrever fundamentos básicos de 

Matemática, na leitura e interpretação de 

tabelas e gráficos. 

 

6. MATERIAIS UTILIZADOS  

• Quadro branco, apagador e pincel para quadro branco; 

• Papel, lápis, borracha e caneta; 

• Vídeos, slides, cartazes. 

7. DESENVOLVIMENTO 

ETAPA 1: investigar o interesse dos alunos da Educação de Jovens e Adultos em 

aprender Matemática a partir de temáticas sociais. (Aplicação do questionário – ver 

anexo). Aplicamos um questionário a fim de reafirmar o interesse dos alunos em estudar 

matemática pelo viés de temáticas sociais, além disso identificamos a temática social 

que mais lhe interessava.  

 

ATIVIDADE 1 – CONHECENDO A DIVERSIDADE DE TRABALHADORES NA SALA 

DE AULA 

a) Exibição do vídeo sobre a reforma trabalhista. 
https://www.youtube.com/watch?v=YwLfUWSwGnU 

                                                             
22 A atividade pode ser adequada a diferentes séries da Educação Básica, em especial essa atividade 
foi planejada e aplicada na Educação de Jovens e Adultos. O professor pode selecionar o público-alvo 
de acordo com os conceitos trabalhados e a quantidade de atividades da sequência didática. 
23 O tempo de realização deve ser determinado de acordo com a quantidade de atividades trabalhadas 
da sequência. 

https://www.youtube.com/watch?v=YwLfUWSwGnU
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Esse vídeo teve por objetivo suscitar nos estudantes o desejo de conhecer um 

pouco mais sobre a Reforma Trabalhista que entrou em vigor em 11 de 

novembro de 2017, após os alunos assistirem ao vídeo o professor/professora 

discutiu com os discentes alguns pontos existentes no vídeo atrelados as 

atividades laborais dos estudantes. 

b) Discussão sobre os pontos principais do vídeo, seguindo as seguintes questões 
norteadoras  

I. Todos têm consciência que a lei trabalhista tinha sofrido alterações? 

II. Todos aqui estão exercendo atividades trabalhistas remuneradas? 
Quais? Com registro ou sem registro? 

III. Quais foram os pontos de mudanças mais críticos nessa lei para cada 
um de vocês. 

IV. Vocês sabiam que o trabalho doméstico também é regido por lei? E o 
que muda nesse trabalho a partir dessa lei? 

ATIVIDADE 2 – O TRABALHO DOMÉSTICO E A MATEMÁTICA: ALGUMAS 

ATIVIDADES 

Sensibilização: Conversando sobre o trabalho doméstico no Brasil: analise feita através 

dos números que envolvem esse trabalho. 

a) Quantos aqui na sala desenvolvem trabalho doméstico remunerado? Tem 
carteira assinada? Já trabalharam em algum momento com carteira 
assinada? E sem carteira assinada? Sabem quais eram seus direitos e quais 
são os direitos agora, caso tenham registro em carteira? 

b) Vamos conhecer sobre os números do trabalho doméstico no Brasil? Para 
isso vamos ler o texto sobre as telenovelas brasileiras, que estão na 
Atividade Complementar. 

c) Após a leitura do texto, a seguinte questão é colocada para os alunos. Você 
acha que essa categoria profissional é valorizada no Brasil? Vamos 
confirmar ou refutar esse questionamento após a resolução dos exercícios 
que estão sendo proposto a partir da Tabela 1 – Emprego Doméstico no 
Brasil – PNAD 2009 do IBGE. (ver atividade complementar em anexo) 
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a) Através da oralidade os alunos confiram ou refutam a possibilidade ou não 

da valorização do emprego doméstico no Brasil. 

b) Para conhecer melhor o perfil do trabalhador doméstico no Brasil deve ser 
resolvidas as seguintes questões referentes a Atividade Complementar: 
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d) Além da resolução das questões anteriores, o aluno deverá responder à 

questão proposta ao lado, nela ele descobrirá qual o gasto que o patrão terá 
ao contratar um trabalhador doméstico. Nesse novo cálculo é levado em 
conta o FGTS que é obrigatório o recolhimento, desde outubro de 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           IMPORTANTE: 

Recolher Fundo de Garantia de 

trabalhador doméstico somente 

passou a ser obrigatório a partir de 

outubro de 2015, quando foi 

regulamentado o direito previsto 

na Lei Complementar 150/2015. 
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ATIVIDADE 3 – ENTENDENDO AS MUDANÇAS TRABALHISTA NA 

PRÁTICA: UM OLHAR MATEMÁTICO. 

Nesta atividade, espera-se que o aluno compreenda as principais 

mudanças na Reforma Trabalhista tendo a matemática como 

ferramenta essencial para essa compreensão.  

e) Depois do entendimento sobre o trabalho doméstico bem como os 
seus direitos garantidos por lei, passamos a discutir os 10 pontos 
polêmicos de mudanças da Reforma Trabalhista. (ver anexo 2) a fim 
dos alunos verificarem se houve ganhos ou perdas com essa nova 
reforma. A dinâmica utilizada para essa atividade consistiu na leitura 
de cartazes, feita pelos alunos, sobre cada ponto da Reforma. 

1. Acordo de demissão entre patrão e empregado. 

2. Parcelamento do gozo das férias em até 3 vezes. 

3. Possibilidade de diminuição do intervalo de repouso e alimentação 

chegando a 30 minutos. 

4.  Não pagamento de horas extras e adicional noturno para 

trabalho  

5. Desnecessidade de homologação da rescisão contratual no 

sindicato 

6. Empregada gestante e lactante em ambiente insalubre. 

7. Tempo de deslocamento não será considerado como horas 

trabalhadas. 

8. Quitação e renúncia dos direitos trabalhistas. 
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9. Horas trabalhadas. 

10. Em caso de perda da ação trabalhista, a parte que perder 

deverá pagar os custos ao empregador ou empresa. 

 

Questões práticas (ver anexo 3) 

f) Os alunos serão convidados a refletir e resolver algumas questões 
sobre as mudanças na vida do trabalhador através da reforma 
trabalhista, principalmente no quesito demissão voluntária, discutida 
anteriormente. Instigue os alunos a lerem os quatro pontos de 
mudança abaixo e os convide a responder as questões de 1 a 5. As 
questões devem ser resolvidas em dupla ou em equipe a fim de 
suscitar nos discentes a reflexão e discussão sobre as mudanças 
propostas.  

Observe as informações a respeito das mudanças na previdência social para 

responder as questões de 1 a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2016/10/perdeu-o-emprego-conheca-

11-direitos-em-caso-de-demissao.html (Adaptado pela Pesquisadora) 

1) Joao trabalhava 44 horas por semana, com as mudanças na reforma da 

previdência ele pode trabalhar até 48 horas semanais. Sabendo que João 

trabalhou 48 horas por duas semanas consecutivas no mês de dezembro 

https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2016/10/perdeu-o-emprego-conheca-11-direitos-em-caso-de-demissao.html
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2016/10/perdeu-o-emprego-conheca-11-direitos-em-caso-de-demissao.html
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de 2017, qual a jornada mensal que João deve cumprir para completar o 

máximo mensalmente permitido? 

 

2) Maria trabalha de 8:00h as 12:00h e das 12:30h as 16:30h, de segunda a 

sábado, tendo 30 minutos para almoço mediante acordo permitido com a 

nova lei trabalhista. Qual a carga horaria semanal trabalhada por Maria? 

E mensal? A carga horária trabalhada por Maria está prevista na nova 

legislação trabalhista?  

3) Um trabalhador que ganha um salário mínimo e possui carteira assinada 

numa empresa é demitido sem justa causa, após exatamente um ano da 

sua admissão. Pela antiga lei trabalhista quanto ele poderia receber de 

direitos trabalhistas calculados em reais? (Para resolver essa questão 

considere: Férias vencidas e proporcionais com adicional de um terço, 13º 

salário, Aviso prévio, adicional por tempo de casa, 100% do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), saque do seguro-desemprego) 

 

4) Com a nova reforma trabalhista quanto esse mesmo trabalhador iria 

ganhar, caso ele participasse da demissão em comum acordo?  

 

5) Qual sua opinião sobre as mudanças na lei, postas na tabela? 
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