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Resumo: 

Este trabalho foi realizado com o intuito de relatar a experiência de trabalho com uma 

turma de Técnico em Informática e Técnico em Agroindústria do PROEJA do Instituto 

Federal Farroupilha – Câmpus Alegrete/RS, realizado pelos acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Matemática do Câmpus. O conteúdo trabalhado durante as aulas foi 

análise combinatória seguindo os passos da Engenharia Didática que norteou todo este 

trabalho. O PROEJA é uma modalidade de ensino que o Instituto oferece, onde a Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) é integrada a um curso técnico profissionalizante, no caso do 

nosso campus são os cursos técnicos em Agroindústria e em Informática. Tivemos quatro 

aulas para aplicação do trabalho na turma, obtivemos um bom resultado, pois, percebemos 

que nossos alunos conseguiram atingir nossas expectativas, compreenderam o conteúdo, e 

para nós acadêmicos foi mais uma experiência que levaremos para o nosso futuro como 

docentes. 
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1. Introdução de conceitos e os motivadores da ação experimental 

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA), tem como objetivo oferecer 

oportunidade de estudo aqueles que não tiveram acesso ao ensino médio na idade regular 

(BRASIL, 2007). Este programa vem reunindo os conhecimentos do Ensino Médio e a 

Educação Profissional, ofertado no Instituto Federal Farroupilha – Câmpus Alegrete/RS 

com os cursos técnicos profissionalizantes de Agroindústria e Informática, integrado com o 

Ensino Médio.  

Em documentos oficiais como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Brasil, 1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA (Brasil, 2000) e o 

Documento Base do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio/Ensino Médio – PROEJA (Brasil, 2007), podemos perceber que 

aos olhos dos que criaram essas modalidades, já se pressentia uma necessidade de 

“publicidade” para que esses alunos voltassem aos estudos, feita esta publicidade, havia-se 

outra necessidade que é o combate à evasão, isto se fazendo através da inclusão destes 

jovens e adultos no meio educacional. 

Quando pensamos na Educação de Jovens e Adultos, não tem como não pensar em 

Paulo Freire, ele tem tamanha contribuição principalmente no campo da inclusão, mas é de 

Leôncio José Gomes Soares então, em nossa opinião uma das principais obras sobre a 

inclusão de jovens e adultos, pois ele retrata, mesmo que num subgrupo muito menor, a 

realidade da maioria dos estudantes/trabalhadores inseridos no meio educacional através da 

modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos, estes trabalhadores passam por 

muitas adversidades para chegar até a escola, pois muitos trabalham o dia inteiro, 

necessitam de transporte, muitos deixam filhos, marido/esposa, trabalhos domésticos, para 

conseguirem algum aperfeiçoamento. Porem, temos também aqueles que não gostam, no 

sentido literal da palavra, estudar, mas querem apenas regozijar dos benefícios que um 

aumento do grau de escolaridade pode trazer para uma carreira profissional, para passar 

num concurso, etc. 
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Nesta modalidade de ensino, é altamente recomendável usar problemas cotidianos, 

e contextualizá-los na área a qual se vai ensinar, estimulando o pensamento e criatividade 

do aluno. 

A educação problematizadora é fundada sobre a criatividade e estima uma ação e 

reflexão autênticas sobre a realidade e responde, assim, à vocação dos homens 

que só são autênticos quando se comprometem na transformação da realidade. 

Devido a essa relação dialética, a “educação para a libertação se constitui como 

um ato de saber, um ato de conhecer e um método de transformar a realidade que 

se procura conhecer.” (GADOTTI, 1996, p.721). 

 Por tais motivos, a escolha de uma metodologia adequada é fundamental para um 

bom rendimento destes alunos, foi por isso que adotamos a Engenharia Didática, como 

referencial paradigmático, este modelo da área da Didática da Matemática, foi criado na 

França em meados de 1980, para reproduzir como se fosse um trabalho do engenheiro, 

cujo seus principais confrontos são quando aparecem problemas que a teoria não pode 

prever. Através deste modelo podemos ver então que o ato de ser professor, 

experimentando-se, em sua essência já se constitui um exemplo bem fundado de 

Engenharia Didática, claro que sem seus métodos e suas ideias bem estruturadas, apenas 

em sua essência, onde seu principal objetivo é unir a teoria e a prática, está subdividida em 

quatro etapas: Análises Prévias; Concepção e Análise a Priori; Experimentação e Análise a 

Posteriori; Validação da Experiência. Assim podendo ao final da experimentação, tirar 

conclusões, a fim de dar credibilidade a este experimento (ARTIGUE, 1996). 

2. Aplicando a Engenharia Didática 

Na primeira parte do trabalho a análise prévia na qual são coletados dados a fim de 

que se possa refletir sobre eles e com isso, estruturar uma maneira apropriada de 

interferência no ensino na turma através da observação do comportamento dos alunos, no 

entanto a turma não estava completa, contendo poucos alunos em uma aula específica do 

curso de Agroindústria, esta aula foi sobre o conteúdo de Tecnologia de Abate Suíno. Dos 

alunos presentes pode-se notar que são muito participativos, levando vários exemplos já 

presenciados por si próprios e que veio a acrescentar e facilitar o decorrer da explicação do 

professor, mas o ponto negativo destas, é que se prendem muito a detalhes desnecessários e 

que fogem do assunto tratado na aula. 
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A professora de Matemática destas duas turmas do PROEJA da etapa dois, tem 

como principal referência à discussão dos problemas da realidade de cada um, e associar 

com os conteúdos trabalhados, e isto não aconteceu em nossa aula, levando em conta um 

conhecimento prévio que os alunos têm deste conteúdo, e o papel do professor seria o de 

orientar o aluno na associação do conteúdo trabalhado com o conhecimento prévio do 

aluno. Com a observação pode-se notar que para o melhor desempenho da turma, a 

aplicação situações problemas com o objetivo de envolvê-los conforme o trabalhado no dia 

a dia, problemas que lhes atraíssem para o conteúdo de uma forma em que eles não se 

sentissem pressionados a cumprir as tarefas, mas que as realizassem de forma espontânea. 

A segunda fase da Engenharia Didática é onde se descreve as atividades propostas e 

as escolhas, para a aplicação do experimento tivemos 4 horas/aula, em que o conteúdo 

trabalhado foi a análise combinatória onde visa desenvolver métodos que permitem contar 

o número de elementos de um conjunto, sendo estes elementos agrupamentos formados 

sobre certas condições. O método utilizado foi trazer exemplos do seu cotidiano, exemplo: 

roupa, comida, dinheiro, coisas de fácil assimilação e que eles tenham uma visão melhor 

durante os exercícios, já que não seria nada concreto e, assim, facilitando o entendimento 

do conteúdo. 

Na etapa de Experimentação e Análise a Posteriori, poderemos reavaliar tudo que 

foi programado, pois com a experiência adquirida, teremos a oportunidade de ver onde deu 

certo ou não o trabalho para melhorar futuras aplicações. Com a turma completa, sendo 

Agroindústria e Informática juntas nos períodos de matemática. Pensando em um tema que 

fosse criar uma expectativa maior, para se usar posteriormente, a aula começou pelo 

Princípio Fundamental da Contagem, passando depois pelo Princípio Multiplicativo e por 

ultimo foi passado alguns conceitos e definições sobre número fatorial.  

Ficou evidente o interesse de alguns alunos com o conteúdo e onde foi aplicado, no 

entanto percebemos que mesmo facilitando com a explicação a turma mostrou bastante 

dificuldade, pouca participação e interesse, pois pareciam estar bastante encabulados com a 

nossa presença, talvez pelo fato de a maioria da turma ter idade bem avançada comparando 

com a idade dos acadêmicos. No momento da correção, foi solicitado aos alunos que 

fossem até o quadro para que cada um fizesse o desenvolvimento de uma questão, alguns 

dos alunos que não estavam muito seguros de suas respostas ficaram um pouco 
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envergonhados de ir até a frente dos demais e cometer algum erro, assim fomos até a classe 

de cada um e os ajudamos com alguma dificuldade para que estivessem mais seguros no 

momento de resolver no quadro, foi então que conseguimos conquista-los para que 

houvesse um melhor feedback, enquanto a comunicação professores-alunos, e a 

problematização dos exercícios voltados para os seus cotidianos.   

Ao término da aula, foi feita uma avaliação da nossa preparação para esta atividade, 

levando em conta que em uma próxima experiência igual a esta, esperamos conquistar  

mais a atenção dos alunos desde o começo da aula, para que não seja preciso recorrer de 

atalhos para atingirmos o nosso objetivo, para isso pensamos em levar atividades mais 

dinâmicas onde seja possível fazer os alunos participarem mais ativamente da aula, onde 

seja possível entrelaçar conteúdo e prática.  

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola 

o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das 

classes populares, chegam a ela saberes socialmente construídos na prática 

comunitária – mas também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, 

discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o 

ensino dos conteúdos. (GADOTTI. 1996. p. 30) 

Esta pedagogia propõe que haja uma participação ativa e dinâmica do aluno na sala 

de aula, sendo assim, procuramos trazer problemas envolvendo o dia a dia dos alunos, para 

melhor envolvê-los, tornando mais fácil o entendimento do conteúdo. 

Na introdução deste artigo falamos muito resumidamente sobre inclusão de jovens 

e adultos trabalhadores no meio educacional, pois, este é um tema para um artigo inteiro, e 

como este não é o nosso foco deixamos apenas sua ideia básica, e foi neste tema de 

inclusão, que pudemos sentir a dificuldade destes alunos, eles possuem muitas dificuldades 

principalmente de comunicação, muitos se sentem envergonhados por estarem a muito 

tempo sem estudar, todos levam consigo o medo de errar, assim a aula torna-se apenas um 

modelo “dialógico”, conforme a citação de Freire (1980): 

O professor ensina, os alunos são ensinados, o professor sabe tudo, os alunos 

nada sabem, o professor pensa para si e para os estudantes, o professor fala e os 

alunos escutam, o professor estabelece a disciplina e os alunos são disciplinados, 

o professor escolhe, impõe sua opção, os alunos submetem-se, o professor atua e 

os alunos têm a ilusão de atuar graças à ação do professor, o professor escolhe o 

conteúdo do programa e os alunos – que não foram consultados – adaptam-se, o 

professor confunde a autoridade do conhecimento com sua própria autoridade 

profissional, que ele opõe à liberdade dos alunos, o professor é sujeito do 

processo de formação enquanto que os alunos são simples objetos dele. ( p.79-

80). 
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Assim a única opção que fica a dispor do aluno, é a de ouvir e entender, 

obrigatoriamente. Isto retarda o processo de aprendizado do aluno, descaracterizando o 

papel de sujeito principal no processo de aprendizagem, eliminando a criatividade, a 

assimilação com a realidade, e as relações interativas que são bases para a construção do 

saber. 

A análise das etapas anteriores gerou uma avaliação dos nossos objetivos, 

encontramos dificuldades na comunicação, ao deixarem de participar com certa frequência 

da aula, esta se tornou em um diálogo pesado, pois era necessário fazê-los entender o que 

estava sendo passado e acabou se tornando algo imposto, já que apenas (os acadêmicos) 

falávamos e alguns alunos contribuíam para o rendimento da aula. Quebrou-se está 

situação no momento em que foram passados os exercícios, pois assim os professores  

distribuíram-se na sala para explicações individuais, foi o momento em que os alunos se 

soltaram para questionar sobre suas dúvidas. 

3. Situações problemas envolvendo a matemática 

Na busca por metodologia que melhorassem o ensino e a aprendizagem, surge à 

resolução de problemas como uma união entre o aluno e uma prática que irá estimular seu 

raciocínio, estimular para que ele se torne um sujeito que crie conceitos, ou atalhos 

próprios para resolver estes problemas e, assim, levar este conhecimento para um problema 

posterior. De acordo com Van de Walle: 

[...] um problema é definido como qualquer tarefa ou atividade para qual os 

estudantes não tem métodos ou regras prescritas ou memorizadas, nem a 

percepção de que haja um método especifico para chegar a solução correta. 

Assim, é importante reconhecer que a Matemática deve ser trabalhada através da 

Resolução de Problemas, ou seja, que tarefas envolvendo problemas ou 

atividades, sejam o veículo pelo qual um currículo deve ser desenvolvido. A 

aprendizagem será uma consequência do processo de Resolução de Problemas 

(2001, apud ONUCHIC; ALLEVATO, 2012, p.221). 

Como dito anteriormente neste trabalho, é fundamental conhecer a turma em que 

será trabalhada para que se tenha uma noção de como agem diante dos problemas 

propostos em aula, assim pode-se elaborar atividades conforme o rendimento da turma.  



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul –05 a 07 de maio de 2014

 
  

Elaboramos nossa aula baseada em situações problemas do conteúdo de análise 

combinatória, por ser um conteúdo que abrange várias aplicações tentamos aproximar ao 

máximo da realidade dos alunos, com exercícios de que eles associem facilmente com o 

cotidiano. Porém não obtivemos os resultados esperados por não haver total envolvimento 

da turma, levando em conta que por mais próximo que fosse da realidade deles, eles 

sentiam um pouco de dificuldades na hora de assimilar número com os objetos concretos. 

4. Considerações finais 

Ensinar matemática não é fácil, alunos com uma visão errada de matemática e que 

muitas vezes são apenas mitos, devido a fatos como esse que o ensino e a aprendizagem de 

matemática, assim como todas as outras, exigem toda uma preparação teórica que norteia o 

método de ensino, e a Engenharia Didática é uma excelente ferramenta auxiliadora nesse 

processo, que, para nós acadêmicos de licenciatura, é muito importante, pois estamos 

começando uma jornada na docência e precisamos de alguma base para iniciar esse 

processo.  

Com essa experiência, vimos que a nossa didática foi falha, pois esperávamos uma 

maior correspondência da turma, logo levamos como prioridade para uma próxima 

experiência, uma observação mais detalhada da turma e se possível não com ela separada 

como foi esta, só assim poderemos pensar na aula para todo o público em que será 

aplicada. Com tudo isso, vimos a importância de uma boa observação da turma antes de, 

efetivamente, assumir a sala de aula, pois, como fizemos uma analise prévia mal 

estruturada, devido ao fato de, a aula observada não ser de Matemática e com umas das 

turmas, como citado anteriormente, não podemos ter uma noção de como a turma se 

portaria em uma aula de Matemática, que seria nosso área de trabalho. 

5. Referencias 

ARTIGUE, M. Engenharia Didáctica. In: Brum, Jean (Direção) Didáctica das 

Matemáticas. Lisboa: Horizontes Pedagógicos. Instituto Piaget, 1996. 

 

 

BRASIL. Ministério de Educação e Cultura. LDB – Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 

1996. Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996. 

 



V Jornada Nacional de Educação Matemática e XVIII Jornada Regional de Educação Matemática 
Universidade de Passo Fundo – Passo Fundo, Rio Grande do Sul –05 a 07 de maio de 2014

 
  

 

Brasil. Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. Parecer 11/2000: 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Relator: Carlos 

Roberto Jamil Cury. Brasília, 2000. 

 

 

BRASIL. Ministério da Educação. PROEJA: programa nacional de integração da 

educação profissional com a educação básica na modalidade de jovens e adultos. 

Documento Base. Brasília, 2007. 

 

 

FREIRE, P. Conscientização - teoria e prática da libertação: uma introdução ao 

pensamento de Paulo Freire. 3. ed. São Paulo: Moraes, 1980. 

 

 

GADOTTI, Moacir. Paulo Freire: Uma bibliografia. São Paulo: Cortez: instituto Paulo 

Freire; Brasília, DF. UNESCO, 1996.  

 

 

ONUCHIC, L. R.; ALLEVATO, N.S.G. Novas reflexões sobre o ensino-aprendizagem de 

matemática através da resolução de problemas. In: BICUDO, M.A.V.; BORBA, M.C. 

Educação Matemática: pesquisa em movimento. 4ª. ed. rev. São Paulo: Cortez, 2012. 
 


