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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho tem como objeto de estudo o livro didático trabalhado nas turmas do 

PROEJA, partindo-se do pressuposto de que as especificidades destes alunos 

requerem do livro didático, uma sintonia mais apurada dos elementos que o 

compõem com o seu conteúdo, e que respeite a forma como este aluno aprende. De 

acordo com os meios de investigação classificou-se como bibliográfica e de campo e 

quanto aos fins como sendo analítica e descritiva. Assim, o objetivo desse estudo foi 

analisar o segundo capítulo do livro didático de matemática do professor Luis 

Roberto Dante, relativo ao estudo da teoria geral das funções, sugerido nas turmas 

de primeiro ano do PROEJA, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

– Campus de Currais Novos. O trabalho teve como suporte três instrumentos 

avaliativos que são um mapa conceitual, um questionário aplicado aos alunos e uma 

matriz avaliativa do livro didático estudado. Sua fundamentação teórica foi feita 

através de revisão em fontes secundárias, ou seja, bibliográfica em livros, revistas, 

monografias, dissertações e internet. O trabalho considerou que o livro didático, não 

privilegia os conhecimentos prévios ou pré-requesitos fundamentais para a 

aprendizagem do estudo das funções pelos alunos do PROEJA, ignorando o tempo 

que este aluno passou longe do ambiente escolar e que de certa forma não 

compreende a linguagem praticada nele. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. PROEJA. Livro didático. Educação 

Matemática.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
 

This study aims to study the textbook worked in groups of PROEJA, it being 

understood that the specific characteristics of these students require the textbook, a 

finer tuning of the elements that make up the content, and to observe the this way 

students learn. According to the research facilities was classified as literature and 

field and about the purposes to be analytical and descriptive. The objective of this 

study was to analyze the first chapter of the textbook math professor Luis Roberto 

Dante on the study of the theory of functions, classes suggested in the first year of 

PROEJA, the Federal Office for Education, Science and Technology -- New Campus 

Corrals, draw a profile on the training needs of students entering the PROEJA for a 

number of parameters pre-requisites for reading and understanding the textbook in 

question. The work was supported three assessment instruments that are a 

conceptual map, a questionnaire administered to students and an array of textbook 

evaluative study. Its theoretical foundation was made by reviewing secondary 

sources, ie, on books, journals, monographs, dissertations and internet. The study 

found that the textbook does not favor the prior knowledge or pre-requisites essential 

to the study of learning tasks by students of PROEJA, ignoring the time that this 

student came away from the school and that somehow does not understand the 

language practiced it.  

 

Keywords: Education. Youth and Adults. PROEJA. Textbooks. Mathematics 

Education. 
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1 INTRODUÇÃO    

A alfabetização no Brasil é uma questão que há muitas décadas é objeto de 

discussões: inúmeros debates, trabalhos acadêmicos, dissertações de mestrado, e 

teses de doutorado, em toda a comunidade científica educacional deste país têm se 

debruçado sobre essa problemática. Ao longo da história da educação brasileira, 

várias políticas públicas foram implementadas na tentativa de diminuírem os índices 

de analfabetismo entre jovens e adultos no Brasil. 

O Sistema Rádio-Educativo Nacional (SIRENA) é um exemplo de experiência 

emblemática dos esforços para erradicar o analfabetismo no Brasil. Criado como 

reforço à Campanha de Educação de Adolescentes, o SIRENA tinha como âncora a 

rádio Nacional, no Rio de Janeiro, que se encarregava de radiofonizar e transmitir os 

programas educativos produzidos pela equipe pedagógica do Serviço de Educação 

de Adultos do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Esses programas eram 

gravados em LP de 12 polegadas e reproduzidos pelas emissoras conveniadas. 

Além disso, o Programa criou uma  Radiocartilha  para alfabetização. 

 A partir de 2003, a presença do Estado na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), por meio de um programa, o Brasil Alfabetizado, em disputa organizada pela 

luta dos educadores de EJA em fóruns estaduais e regionais, fez crescer a 

preocupação e destinação de verbas para os municípios com vista à continuidade de 

estudos, sem o que todo esforço de alfabetização é insuficiente. 

Entretanto, a cada dia aumenta a demanda social por políticas públicas 

perenes nessa esfera. Tais políticas devem pautar o desenvolvimento de ações 

baseadas em princípios epistemológicos que resultem em um corpo teórico bem 

estabelecido e que respeite as dimensões sociais, econômicas, culturais, cognitivas 

e afetivas do jovem e do adulto em situação de aprendizagem escolar. 

O Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), objeto de estudo do 

presente trabalho, em síntese, trabalha com sujeitos marginais ao sistema, com 

atributos sempre acentuados em conseqüência de alguns fatores adicionais como 

raça/etnia, cor, gênero, entre outros. Negros quilombolas, mulheres, indígenas, 

camponeses, ribeirinhos, pescadores, jovens, idosos, subempregados, 

desempregados, trabalhadores informais são emblemáticos representantes das 
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múltiplas apartações que a sociedade brasileira, excludente, promove para grande 

parte da população desfavorecida econômica, social e culturalmente. 

Com a finalidade de contribuir com o processo de formação de jovens e 

adultos, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica passou a oferecer 

um PROEJA. A oferta dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio na 

Modalidade de Educação de Jovens e  Adultos - EJA,  está legalmente respalda nos 

princípios norteadores emanados da Lei 9.394/96,  nos decretos 5.154 de 23 de 

julho de 2004 e no 5.478 de 24 de junho de 2005, ora modificado e substituído pelo 

Decreto 5840/06, além dos pareceres, parâmetros curriculares do Ensino Médio os 

referenciais e diretrizes curriculares nacionais da Educação Profissional de nível 

Técnico  e do Ensino  Médio.  

Os desafios para a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica são 

grandes, o fato das questões da EJA não estarem resolvidas no nível fundamental, 

cuja oferta é dever do Estado por força constitucional, aumenta ainda mais a 

responsabilidade. Entende-se ser impossível ficar imóvel diante de algumas 

constatações que vêm sendo apontadas no âmbito da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica como exemplo, a baixa expectativa de inclusão de jovens 

de classes populares entre os atendidos pelo sistema público de educação 

profissional. 

É, portanto, fundamental que uma política estável voltada para a EJA 

contemple a elevação da escolaridade com profissionalização no sentido de 

contribuir para a integração sociolaboral desse grande contingente de cidadãos 

cerceados do direito de concluir a educação básica e de ter acesso a uma formação 

profissional de qualidade. 

Originário do Decreto nº 5.478/05 e denominado inicialmente como Programa 

de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação 

de Jovens e Adultos, o PROEJA expôs a decisão governamental de atender à 

demanda de jovens e adultos pela oferta de educação profissional técnica de nível 

médio, da qual, em geral, são excluídos, bem como, em muitas situações, do próprio 

ensino médio. 

O programa teve, inicialmente, como base de ação a Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. Anteriormente ao Decreto 5.478/05, algumas 
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instituições da Rede já desenvolviam experiências de educação profissional com 

jovens e adultos, de modo que, juntamente com outros profissionais, a própria Rede, 

instituições parceiras, gestores educacionais e estudiosos dos temas abrangidos 

pelo Decreto passaram a questionar o programa, propondo sua ampliação em 

termos de abrangência e aprofundamento em seus princípios epistemológicos. 

O PROEJA tem o propósito de resgatar a educação profissional, aqueles 

sujeitos que ficaram marginalizados da escola e hoje têm através deste programa a 

oportunidade de voltar a estudar, se preparando para uma profissão e para o 

mundo, numa escola de qualidade com valores humanitários. 

Diante dos desafios colocados para a educação profissional de jovens e 

adultos, é necessário ter um conhecimento mais preciso dos sujeitos que se 

pretende beneficiar com a implementação dessa política pública educacional. 

Somente uma ação que leve em conta as necessidades e especificidades da 

clientela atendida, pode atingir as metas pretendidas:  uma Educação para Jovens e 

Adultos, baseada na construção do conhecimento, que aponte para a resolução de 

problemas, para a auto-aprendizagem, que insista na reflexão permanente sobre a 

prática de forma interdisciplinar e contextualizada. Além de oportunizar os Jovens e 

Adultos a articulação de suas experiências de vida, com os saberes escolares. 

Segundo Sarmento (2008), essa articulação com os saberes e a experiência 

do aluno, merece uma reflexão. O histórico de exclusão do processo de 

escolarização dos jovens e adultos leva ao desconhecimento em relação ao modelo 

escolar, sua gramática de funcionamento, sua linguagem e formas de 

relacionamento. Tudo isso é aprendido no interior da escola e na prática cotidiana 

com o ambiente escolar e seu domínio pode ajudar no desempenho e na 

aprendizagem. Em sintonia com essa afirmativa, Oliveira (1999) alega que dominar 

a mecânica da escola e manipular sua linguagem é crucial para o desempenho do 

indivíduo nas várias tarefas escolares.  

Nessa discussão, de acordo com Sarmento (2008), é sumamente importante 

saber como é que os jovens e adultos aprendem, considerando também que existem 

várias correntes psicológicas que tratam desta questão. 

Coerentes com esta perspectiva sobre a aprendizagem, os teóricos Vygotsky, 

Luria e Leontiev, definem que o domínio do conhecimento acontece em constante 
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transformação, há uma ruptura com a lógica individualista e o “outro” é visto como 

parceiro da aprendizagem. O conhecimento prévio, em função do contexto sócio-

cultural do aluno, de sua vida e de sua experiência sócio-cultural é extremamente 

importante para a escola, isto por sua vez, influencia as formas e os tempos 

diferentes de aprendizagem dos conteúdos trabalhados e das competências 

construídas. 

Segundo os teóricos citados anteriormente, a apropriação do conhecimento 

ocorre de forma espiral, a aprendizagem que acontece em um contexto sócio-

histórico, é construída em um processo dialético, através de situações-problema, de 

atividades relacionais, avaliada nos aspectos qualitativos de resolução e no formato 

coletivo de trabalho, o que rompe definitivamente com os critérios exclusivos de 

mensuração quantitativa.  

Segundo Ausubel (1982), significante psicólogo educacional americano, a 

aprendizagem que desconsidera as estruturas cognitivistas é “mecânica”, tendo em 

vista que seu propósito é o de simples armazenamento temporário de informações, 

onde o aprendizado segundo o teórico, deveria ser um armazenamento de 

informações que, ao agrupar-se no âmbito mental do indivíduo, fosse capaz de ser 

manipulada adequadamente no futuro, através da organização e integração dos 

conteúdos apreendidos significativamente 

É importante segundo Ausubel (1982) o mapeamento dos conteúdos, de 

forma que esta organização privilegie os pré-requisitos, imprescindíveis a 

compreensão dos atuais, assim como, introduz também as atividades relacionais na 

prática pedagógica. 

Desta forma o professor redimensiona o sentido da autonomia docente, 

passando a integrar uma equipe, tornando-se co-responsável pelo processo de 

aprendizagem dos alunos, partilhando saberes, poderes e decisões, flexibilizando 

ações e atitudes e reelaborando a cultura institucional da escola. 

De acordo com Hall (2000), os sujeitos que são responsáveis pelo ensino-

aprendizagem, por possuírem identidades múltiplas, contextualizada com o mundo, 

sofrem crises de identidade, não podendo ser considerados sujeitos estáticos. Daí 

dizer-se que uma realidade não necessariamente se aplica a outra. 
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Sob o ponto de vista das transformações da sociedade, Dowbor (2006), 

afirma que estamos assistindo a uma profunda mutação do próprio papel da 

educação no processo de reprodução social. Há uma sociedade em transformação 

em virtude da modernização e do surgimento de novas tecnologias, além da 

chamada globalização que justamente serve aos interesses dos grandes grupos 

econômicos, que vendem seus produtos e disseminam sobre praticamente o mundo 

inteiro as suas ideologias. 

De acordo com as idéias de Hall (2000) e Dowbor (2006) no tocante à 

consideração dos sujeitos inseridos no processo, que através das suas “mutações” 

de identidades decorrentes do crescente avanço tecnológico mundial e das 

transformações sociais através das lutas de classes, não serem considerados 

estáticos e sem diferenças. 

Este trabalho tem como objeto de estudo o livro didático trabalhado nas 

turmas do PROEJA, partindo-se do pressuposto de que as especificidades destes 

alunos requerem do livro didático, uma sintonia mais apurada dos elementos que 

compõem o livro com o seu conteúdo, que respeite a forma como este aluno 

aprende. A linguagem específica, e principalmente, os conteúdos prévios, segundo 

David Ausubel, são elementos imprescindíveis para a construção de uma 

aprendizagem menos mecânica e bem mais significativa.  

Para esse estudo tomou-se como referência o livro de matemática do 

professor Luis Roberto Dante, sugerido nas turmas de 1º ano do PROEJA no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRN) Campus Currais Novos, 

visto que ele é tomado como fonte de referência, pesquisa e utilização no dia-a-dia 

da sala de aula nas turmas ingressas no ensino médio do IFRN - Campus de Currais 

Novos, quer seja na modalidade integrado para os adolescentes quer seja nas 

turmas integradas do PROEJA sem distinção.  

Nesta ótica, entende-se que não deve-se haver linearidade tanto na escolha, 

construção e nem tampouco na utilização do livro didático para as turmas do 

PROEJA, assim como adequações que comumente são feitas aos materiais já 

existentes, e sim deve-se pensar na construção de um material que atenda as 

especificidades deste aluno em particular, tendo em vista que este sujeito é o 

elemento principal deste processo . 
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A falta de uma formação do professor voltada para as especificidades do 

trabalho pedagógico no PROEJA, assim como a pouca  compreensão de mundo o 

qual os sujeitos alunos estão inseridos, dificulta tanto a organização didático-

metodológica, quanto a utilização dos recursos didáticos(Livro didático), de maneira 

que atendam em especial aos anseios deste público. Observa-se uma lacuna muito 

grande com relação a essa questão que pode dificultar o desempenho da docência, 

pois existem poucos cursos de formação permanente e continuada que atendam as 

necessidades formativas do ensino voltado para o PROEJA. 

Para se ter uma idéia desta problemática, da primeira turma do Curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Profissional Integrada à Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos oferecido pelo IFRN – Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Currais Novos, oferecida no 

segundo semestre de 2007, apenas dois docentes da Instituição concluíram e dois 

outros por problemas diversos atrasaram o curso. Em termos estatísticos este 

número de docentes representa menos de dez por cento do total de servidores deste 

Campus, assim como nenhum docente participou do referido curso na turma atual 

que está em fase de conclusão. 

Existe um entendimento que vai na direção da falta de uma política por parte 

da instituição, de estimular a participação dos docentes e demais servidores que 

atuam com o público do PROEJA, em cursos de capacitação específica. 

Compreende-se também uma falta de compreensão por parte da maioria 

dos docentes com relação à importância desta formação específica, o que poderá 

trazer para a maioria, respostas às muitas indagações e questionamentos, relativos 

à dificuldade na sua prática docente. 

Torna-se necessário que nos desvencilhemos dos nossos títulos de mestres 

e doutores e passemos dentro deste contexto, juntamente com todo o corpo 

Institucional a vivenciarmos, dividirmos e integrarmos nosso trabalho na docência 

em prol deste sujeito que por força de problemas diversos, esteve fora deste 

processo, mas que agora quer resgatar o seu espaço na sociedade,  no mundo do 

trabalho através de uma profissão digna e justa, obtida a partir de uma formação 

humana e tecnológica de qualidade com padrão de excelência que a Instituição 

pode proporcionar. 
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É importante conscientizar-se de que este aluno é diferente, que é 

necessário esforço redobrado e mudanças estratégicas na prática, para obtenção de 

resultados regulares. 

Há uma deficiência na literatura acadêmica de trabalhos científicos relativos 

à construção e utilização de materiais didáticos impressos nas turmas de PROEJA, 

fazendo com que este desafio seja alvo de futuros trabalhos científicos da 

comunidade acadêmica. 

Diante do exposto foi possível formular a seguinte problemática: De que 

forma se configura o papel do livro didático de mat emática, sugerido nas 

turmas do PROEJA de 1º ano no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, sobre o processo  de ensino-

aprendizagem?  

 

1.1 Objetivo geral 

 

Analisar o livro didático de matemática do professor Luis Roberto Dante, 

sugerido nas turmas de 1º ano do PROEJA, no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia – Campus de Currais Novos.  

 

1.2 Objetivo específico 

 

Só se atinge o objetivo geral da pesquisa através de algumas razões 

expressas pelo objetivo relacionado abaixo: 

• Identificar as necessidades formativas do aluno ingresso no PROEJA, 

quanto a alguns parâmetros pré-requesitos para a leitura e compreensão do 

livro didático de matemática do professor Luis Roberto Dante, sugerido nas 

turmas de 1º ano do IFRN – Campus de Currais Novos . 

Tornou-se necessário a elaboração de um mapa conceitual que 

contemplasse a ordenação do conteúdo de matemática relativo ao estudo das 

funções, no 1º ano do ensino médio do IFRN – Campus de Currais Novos, através 

de uma rede conceitual. Investigou-se à luz da literatura acadêmica, assim como de 
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uma matriz avaliativa, montada a partir de todos os elementos textuais, as 

linguagens inseridas neste livro didático, ressaltando as críticas científicas 

específicas a estas linguagens e principalmente se estão adequadas à realidade do 

aluno do 1º ano do PROEJA no IFRN – Campus de Currais Novos. Utilizou-se 

também de um questionário que foi aplicado aos alunos anteriormente citados, com 

o propósito de mensurar o qualitativo da aprendizagem no tocante à apreensão dos 

conteúdos relativos ao estudo da teoria das funções.  

O grande desafio da educação brasileira é o de resgatar para a escola 

aqueles que por qualquer motivo deixaram de freqüentá-la, ou simplesmente nunca 

tiveram oportunidade de acessá-la. 

O resgate das perdas sociais provenientes de modelos econômicos falidos, 

também é função da escola, a partir do instante que traz de volta aqueles indivíduos 

que foram excluídos dela mesma, respeitando suas experiências adquiridas em seu 

mundo não escolar. 

Com o advento da globalização e da modernização, existe hoje em nossa 

cidade, no nosso Estado, no Brasil e no mundo, a necessidade cada vez maior de 

uma escola integralizadora, que atenda simultaneamente a formação humana, 

acadêmica e profissional do ser humano, com excelência em padrão de qualidade. 

Considerando que existem necessidades específicas inerentes ao aluno, do 

PROEJA, nós docentes deveríamos incluir investigações sobre  práticas de leitura, a 

começar pela linguagem falada, imagética e principalmente escrita. Cabe considerar 

também reflexões sobre usos, práticas de escolha e representações do livro didático 

nos currículos e no ideário de professores (MEGID NETO; FRACALANZA, 2003); 

análises dos gêneros discursivos (BRAGA, 2003) e de aspectos retóricos 

subjacentes ao livro didático (NASCIMENTO, 2003). 

De acordo com Bakhtin (2003, p.36) “[...] a linguagem é mais do que um 

conjunto de recursos simbólicos de expressão e comunicação: é instância 

constitutiva de identidades, de relações entre sujeitos, e de relações entre sujeitos, 

instituições e conhecimento [...]”.  

Temos utilizado em nossa prática docente o material didático das turmas 

regulares, considerando que a linguagem utilizada é apropriada também para o 

aluno da EJA. Esbarramos aí no primeiro problema que é o de adaptar de forma 
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experimental esta linguagem para o nosso público do PROEJA. A experiência diz 

que o nosso insucesso em relação ao baixo aproveitamento é fruto de uma política 

de não considerarmos os nossos alunos do PROEJA como sujeitos de realidade 

específica, com fatores condicionantes de toda ordem,desde a forma diferente de 

aprender até o tempo que ficaram fora da escola.  

Desde o meu ingresso na Instituição, venho trabalhando com as turmas de 

PROEJA, trago uma experiência de trinta anos de trabalho como professor efetivo 

das turmas noturnas nas escolas da Rede Estadual de Educação do Rio Grande do 

Norte e considero este público, em sua maioria, de praticamente mesma 

especificidade dos nossos alunos do PROEJA.  

Considerando-se que o trabalho traz possivelmente aspectos inovadores, pois  

tem como principal elemento o livro didático visto pela ótica do docente da área, com 

experiência de trinta anos de prática na docência com alunos da escola pública 

noturna da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Norte, que não tinham ainda 

esta denominação de EJA, mas que possuíam praticamente todas as características 

deste público, considerando que estes aspectos inovadores, dizem respeito 

principalmente a falta de uma política que considere a EJA como a educação 

diferenciadora daquela já existente, com valores, características e linguagem 

própria. 

O estudo tende a contribuir para o aperfeiçoamento do ensino do PROEJA, 

uma vez que aponta para a imprescindível necessidade na prática docente, de 

olhares obtusos para esta ferramenta tão importante que é o livro didático.  

Considera-se urgente que a escola construa um projeto político pedagógico 

que atenda as especificidades do PROEJA, uma vez que apenas tem procurado 

adequar este público a um projeto político pedagógico que não é o seu, ressaltando 

que o livro didático a ser utilizado, deve ser construído dentro deste projeto, de 

forma a se tornar real e de leitura fácil, assim como inteligível, por parte deste 

público. 

A minha experiência profissional com o PROEJA, condiz com o tempo de sua 

existência, portanto é nova e desta forma anseia por compreender que o trabalho é 

bem mais difícil, requer muito mais estudo e participação no processo de elaboração 

de um projeto político pedagógico próprio para este público. Então surgiu este 
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trabalho, fruto de discussões com o meu professor orientador e com o professor 

Walter Pinheiro, ambos  professores do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 

Educação Profissional Integrada à Educação Básica na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos. 

Assim, o estudo foi estruturado em cinco capítulos. O primeiro é dedicado à 

apresentação do contexto da pesquisa e suas interfaces com o objeto de estudo. 

Dessa forma é realizada uma reflexão sobre o livro didático e suas relações com o 

PROEJA, procurando problematizar a questão do estudo e seus objetivos.  

O segundo capítulo aborda as questões teóricas que embasam o olhar sobre o 

objeto de estudo. Deste modo, realizamos inicialmente uma reflexão sobre os 

princípios norteadores do PROEJA, apontamos elementos para discussão, tendo 

como base os documentos norteadores. Este capítulo trata, também, do livro 

didático e da teoria que fundamenta o estudo, sob o aspecto da aprendizagem.  

No terceiro, é descrito os procedimentos metodológicos do estudo, no qual se 

realiza através de instrumentos como: um mapa conceitual baseado nas teorias de 

David Alsubel, um questionário aplicado a uma turma de ingressos no ensino médio 

na modalidade EJA e uma matriz avaliativa sobre o capítulo do livro que é o objeto 

deste estudo, tecendo-se algumas reflexões , retomando-se os objetivos propostos 

que serão respondidos ao longo dos capítulos, buscando apontar contribuições para 

o campo do ensino do PROEJA com base nas discussões realizadas sobre o livro 

didático de matemática utilizado como objeto deste estudo. O quarto capítulo dedica-

se a análise dos dados, e por fim, no ultimo capítulo fecha o trabalho com as 

conclusões do estudo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O PROEJA NOS DOCUMENTOS E SEUS DESAFIOS NO PROCESSO DE ENSINO 

E APRENDIZAGEM 

2.1 Aspectos históricos do PROEJA 

   O PROEJA é um programa de educação profissional integrada à educação 

básica na modalidade jovens e adultos, que tem por finalidade reintegrar ao ensino 

profissional a formação básica e simultaneamente resgatar aqueles alunos que por 

qualquer motivo estiveram fora da escola, ou nem sequer chegaram a freqüentá-la. 

  O Programa possui três Documentos-Base, um voltado para a formação 

inicial e continuada, outro para o ensino médio e um terceiro para a educação 

indígena, documentos norteadores e pilares de sustentação deste programa que 

caracterizam-se por objetivar através de suas concepções e princípios quais são os 

sujeitos implicados no programa e quais são todas as ações do Governo relativas 

aos mesmos. 

Segundo Ciavatta; Frigotto; Ramos (2005), o Decreto nº 5.154/04, e toda a 

discussão permitiu aos distintos sistemas de educação organizarem propostas de 

curso que assegurassem de forma ampla e integral, seja de cultura geral ou técnica 

e sem supremacia de uma sobre a outra, garantias aos estudantes de uma 

participação efetiva na sociedade, nos aspectos social, político, cultural, econômico, 

incluindo obviamente o mundo do trabalho, sem  restringirem-se especificamente a 

ele.  

O Decreto 5.840/06 vem viabilizar para o PROEJA, uma integração entre a 

formação geral e a profissional, de forma integrada, o que traz um desafio a partir do 

instante que sugere a criação de um projeto político pedagógico único criado pelas 

instituições afins. O desafio é ainda maior quando considerarmos todas as 

diversidades (geográficas, autonomia administrativa, etc.) entre as instituições e 

acima de tudo a não valorização dos sujeitos que estarão fazendo parte do processo 

como expectadores, que são na verdade a parte mais interessada. 

O PROEJA tem por objetivo preparar cidadãos para a vida, com perspectiva 

de educação permanente, qualifica e habilita profissionais para acompanhar a 

evolução do conhecimento tecnológico e a aplicação de novos métodos e processos 
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na prestação de bens e serviços, isto é, profissionais qualificados e empreendedores 

capazes de se inserir nos processos produtivos dos diversos setores da economia 

de forma consciente, buscando além da qualificação científico-tecnológica, a 

ressignificação de novos conhecimentos e métodos. 

O Programa pretende formar cidadãos aptos a uma educação continuada, 

com competências para gerir habilidades e valores que transcendam os espaços 

formais da escolaridade na formação de cidadãos cônscios do seu papel na 

sociedade. Além disso, buscam-se cidadãos comprometidos com a construção de 

“um mundo em que a violência ceda lugar ao diálogo e à cultura baseada na justiça” 

(Declaração de Hamburgo sobre Educação de Jovens e Adultos).  

Além disso, o aluno do PROEJA ao concluir seus estudos deverá estar apto a 

uma releitura de mundo no qual está inserido para ser capaz de construir 

“conhecimentos, habilidades e valores que transcendam os espaços formais da 

escola e o conduzam à realização de si mesmo e ao reconhecimento do outro como 

sujeito”( Parecer CNE/CEB nº 11/00). 

A formação humana, que entre outros aspectos considera o mundo do 

trabalho, implica também a compreensão de elementos da macro-economia, como a 

estabilização e a retomada do crescimento em curso, mediatizados pelos índices de 

desenvolvimento urbanos alcançados e a alcançar. A formação humana aqui tratada 

impõe produzir um arcabouço reflexivo que não atrele mecanicamente educação-

economia, mas que expresse uma política pública de educação profissional 

integrada com a educação básica para jovens e adultos como direito, em um projeto 

nacional de desenvolvimento soberano, frente aos desafios de inclusão social e da 

globalização econômica. 

De acordo com o Documento Base do PROEJA  para a formação inicial e 

continuada(2007,p.27) ,o PROEJA tem seus alicerces na convergência de três 

campos da Educação que consideram : a formação para atuação no mundo do 

trabalho (EPT) ; o modo próprio de fazer a educação,considerando as 

especificidades dos sujeitos jovens e adultos (EJA) ; e a formação para o exercício 

da cidadania (Educação Básica). 

 Desta forma é compreensível que deve-se considerar o sujeito de acordo 

com as suas especificidades  (especificamente jovens e adultos), no mesmo instante 
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em está sendo preparado para o mercado de trabalho, também estará apto para 

exercer a sua cidadania. 

 Segundo o Documento Base do PROEJA para o Ensino Médio (2007, p.31) 

O desenvolvimento de uma nação não depende exclusivamente da 
educação, mas de um conjunto de políticas que se organizam, se 
articulam e se implementam ao longo de um processo histórico, 
cabendo à educação importante função estratégica neste processo 
de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, deve-se ter clareza e 
reconhecer que nem a educação geral nem a educação profissional 
e tecnológica, por si sós, gerarão desenvolvimento, trabalho e renda. 

Ao longo do tempo atribuiu-se a educação a responsabilidade sobre o 

desenvolvimento ou não de uma nação,quando na verdade a educação é senão o 

elemento preponderante diante de um conjunto de ações (não o exclusivamente 

responsável), considerando também que a formação geral e tecnológica não devem 

ser dissociadas, para que haja desenvolvimento, trabalho e renda. 

Situam-se as exigências sobre os saberes numa sociedade marcada pela 

desigualdade social, na qual cada vez mais um número considerável de excluídos 

não têm acesso à escola, ou não completaram sua escolaridade no tempo devido. 

  Crianças e jovens pertencentes às famílias de baixa renda têm necessidade 

de trabalhar desde cedo para manter-se ou contribuir para a renda familiar, o que 

dificulta, quando não impede, seu acesso, permanência e progresso na escola.  

O PROEJA é um programa de educação profissional integrada à educação 

básica na modalidade jovens e adultos, que foi criado inicialmente com o propósito 

de resgatar para a Rede Federal de Educação Profissional, aqueles sujeitos que 

ficaram fora da escola.  

No Rio Grande do Norte as experiências no sentido de assegurar os direitos 

constitucionais no que diz respeito à Educação de Jovens e Adultos, começam pelo 

Movimento da Educação de Base (MEB) de 1958, passando por outros programas e 

intensifica-se na década de setenta com o Projeto Minerva de Ensino Supletivo. 

Através do Decreto 2208/97, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 

desvinculou a formação profissional da formação geral, favorecendo então a 

elitização do ensino médio e desta forma dificultou o acesso de filhos dos menos 

favorecidos à Universidade. 
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O Decreto 5154/04 revogou o anterior, recuperando a articulação entre a 

educação profissional com a educação básica. 

 O PROEJA originou-se  do Decreto nº5478/05, com o nome de Programa de 

Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação de 

Jovens e Adultos, aplicando-se apenas ao ensino médio, com a oferta exclusiva 

para a Rede Federal de Ensino.  

O Decreto nº 5478/2005 foi revogado pela promulgação do Decreto nº 

5840/2006, que ampliou a oferta  para o ensino fundamental e aumentou a esfera de 

abrangência para os âmbitos Municipal, Estadual e o Sistema de Ensino Nacional e 

privado S. 

 

2.2 MATERIAIS DIDÁTICOS 

 

O PROEJA é um programa que possui aproximadamente três anos de 

existência e que apesar de ser tão novo, traz consigo a herança da EJA, pois 

entende-se que o sujeito aluno implicado neste contexto é o mesmo de muitos anos 

e que seus problemas com a escola são históricos. 

Compreende-se que não podemos falar em material didático sem antes 

falarmos em aprendizagem, pois sabemos que a elaboração do instrumento de 

formalização das idéias relativas à aprendizagem, derivam desde quem vai 

aprender, como vai aprender  e o que vai aprender. 

A organização do conhecimento na aprendizagem significativa é um elemento 

básico para a estrutura cognitiva de quem aprende. 

As pesquisas da Psicologia Cognitiva têm mostrado que o aprendizado do 

conteúdo de forma significativa, quer dizer relacionando os conceitos na construção 

de significados, torna a aprendizagem qualitativamente superior aos conteúdos 

assimilados de forma fragmentada. 

Segundo Ausubel (1982), o conhecimento conceitual é obtido a partir da 

construção de uma hierarquia de conceitos relacionados por critérios de ordenação 
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por grau de abragência e importância, obtendo-se desta forma os conceitos 

inclusores( de maior relevância) e os conceitos subordinados. 

O mapa conceitual conduz à definição do que é mais significativo e mais que 

isto, é a apresentação do conteúdo de forma sintética e sua construção deve ser 

feita de forma participativa, o professor estimula o aluno e este por sua vez utiliza-se 

de seus conhecimentos prévios no sentido de valorizar esta construção o que 

fatalmente conduzirá a uma aprendizagem valorizada e significativa. 

De acordo com Nuñes; Ramalho (2004, p.201)  

O mapa conceitual, como estratégia, instrumento ou recurso de 
aprendizagem, criado por Joseph Novak,(1975, apud Antoria, 1994) 
apresenta como base os princípios da aprendizagem significativa de 
Ausubel(1998), e pode ser utilizado em qualquer área do 
conhecimento. Esse instrumento de aprendizagem, expressa-se por 
meio de um esquema visual, possibilitando representar as relações 
significativas que os alunos realizam entre os conceitos. 

O mapa conceitual é uma ferramenta prática de ordem visual que possibilita 

uma melhor compreensão pelos alunos dos conceitos, em qualquer área. 

Ainda segundo os autores Nuñes; Ramalho (2004, p.201-202): 

O mapa conceitual é interpretado como estratégia quando é utilizado 
para ensinar os alunos a aprender e ao professor organizar o material 
para ajudar no processo de aprendizagem. Transforma-se em um 
instrumento no momento em que seu uso é feito para orientar a 
construção do significado de materiais de aprendizagem por meio das 
elaborações conceituais e das suas relações. 

O mapa conceitual orienta a construção de materiais de aprendizagem, 

através da elaboração de conceitos e suas relações ao mesmo tempo que ensina o 

aluno a aprender e ao professor como organizar materiais de aprendizagem.                           

Segundo Ausubel (1998), quando o conteúdo escolar a ser aprendido não 

consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre aí a aprendizagem mecânica, ou seja, 

quando as novas informações são aprendidas sem interagir com conceitos 

relevantes existentes na estrutura cognitiva. Assim o aluno decora fórmulas, leis, 

teoremas, etc., que logo após as avaliações serão esquecidas. 



 

 

24 

De acordo com Ausubel, para haver aprendizagem significativa são 

necessárias duas condições: em primeiro lugar o aluno precisa ter disposição para 

aprender e em segundo lugar o conteúdo escolar a ser aprendido deve ser 

potencialmente significativo, ou seja, ter significado lógico que depende da natureza 

do conteúdo e significado psicológico que depende da experiência de cada 

indivíduo. 

Com esse duplo marco de referência, as proposições de Alsubel partem da 

consideração de que os indivíduos apresentam uma organização cognitiva interna 

baseada em conhecimentos de caráter conceitual, sendo que a sua complexidade 

depende muito mais das relações que esses conceitos estabelecem em si, do que 

do número de conceitos presentes. Entende-se que essas  relações têm um caráter 

hierárquico, de maneira que a estrutura cognitiva é compreendida, 

fundamentalmente, como uma rede de conceitos organizados de modo hierárquico 

de acordo com o grau de abstração e de generalização. 

Segundo Sarmento, é fundamental a explicitação do significado do termo 

integrar, do conceito de educação em seu sentido mais amplo; do sentido do ensino 

médio e de educação profissional; da educação na modalidade de jovens e adultos e 

da necessidade de se trabalhar na perspectiva da andragogia; do conceito de 

educação profissional técnica de nível médio integrada ao Ensino Médio na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos; e do currículo integrado, para se 

analisar material didático e estratégias que estariam de acordo com esta 

fundamentação. 

 De acordo com Sarmento, a compreensão desses fundamentos é essencial 

tanto para a análise e produção de material didático, como para a elaboração de 

estratégias de trabalho para o público do PROEJA, uma vez que serão os 

balizadores dos processos de análise e elaboração. 

 Sarmento coloca que a discussão apresentada mostra que, a proposição de 

estratégias metodológicas e a escolha ou produção de material didático para 

atuação em sala de aula é apenas a ponta de um iceberg, em cuja base estão a 

concepção de educação, de ensino, de currículo de sociedade que queremos.  

 Segundo Fávero(2004, p.17), todas as propostas de produção de material 

didático devem advogar no sentido da superação da estrutura curricular por 
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disciplinas, própria dos sistemas escolares, e ensaiam trabalhar na perspectiva 

interdisciplinar. Essa postura é traduzida no material didático; no entanto, as 

avaliações disponíveis indicam a dificuldade de ser assumida pelos educadores, por 

conta de sua formação inicial fortemente referida a disciplinas, pela formação 

insuficiente para assumirem essa nova perspectiva e pelas próprias condições de 

trabalho. 

2.3 MAPAS CONCEITUAIS 

Mapa conceitual é uma representação diagramática de conceitos e suas 

relações embasadas na Teoria de Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Se 

professores empregam mapas conceituais no planejamento de um curso, por 

exemplo, então estão usando o mapeamento como um recurso de ensino. Se, por 

outro lado, os alunos utilizam mapas conceituais para sistematizar conceitos ou para 

analisar textos, entre outras possibilidades, em seus estudos, então estão usando o 

mapeamento como um recurso de aprendizagem. 

Para que a aprendizagem em matemática seja realmente efetiva é necessário 

que o aluno tenha vontade de aprender, proponha a si mesmo situações-problema 

desafiadoras que busquem a compreensão e possíveis soluções, participando 

ativamente da construção do próprio conhecimento. 

O uso de mapas conceituais, em conjunto com o emprego da tecnologia na 

educação matemática modifica a forma de ensinar e aprender. Ensinar usando 

tecnologias é uma revolução se ao mesmo tempo mudarmos os paradigmas 

convencionais de ensino, principalmente, o conceito de curso, de aula, de tempo, de 

espaço, de professor, de aluno e de escola. 

Pelos aspectos aqui mencionados, pode-se ter uma idéia que o uso de mapas 

conceituais é um recurso valiosíssimo no processo ensino-aprendizagem, não só em 

matemática, mas em qualquer outra área do saber. 

Assim, pretendemos mostrar o forte potencial dos mapas conceituais, como 

uma ferramenta pedagógica capaz de evidenciar significados presentes no currículo; 

apontando para o fato de que os diversos conceitos não são alvos estáticos na 

aprendizagem, mas um conjunto, uma teia que se une através de relações entre 

conceitos que evoluem na estrutura cognitiva do aprendiz, apoiados em conceitos já 
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existentes e que, tratados de forma articulada nos seus níveis de abstração, 

formatam o concreto de nosso cotidiano. 

Levando-se em conta que o currículo dentro dos seus objetivos, tem como 

intenção a consolidação de conhecimento no domínio científico que confira ao 

aprendiz crescer a nível social e pessoal, é nossa função investirmos em situações 

facilitadoras deste processo. 
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3 METODOLOGIA 
 

 
3.1 Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa de campo foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia – Campus de Currais Novos que possui quinhentos e noventa e seis 

alunos matriculados, sendo cento e seis nas turmas de PROEJA e especificamente 

quarenta e um na turma de primeiro ano integrado de informática na modalidade 

EJA, onde observa-se já como dado que oito alunos foram evadidos ou trancaram 

matrícula. 

Dentre as turmas de PROEJA matriculadas, apenas uma foi escolhida, pois 

se tratava de turma de primeiro período deste ano de dois mil e nove, que é  o alvo 

deste estudo. 

O universo da pesquisa abrangeu trinta e três alunos regulares da turma de 

primeiro ano do PROEJA do IFRN - Campus de Currais Novos,  tendo como 

amostra vinte e quatro alunos, pois os demais alunos da turma estavam ausentes, 

sendo  desta forma a escolha da amostra considerada quantitativa, por se tratar da 

totalidade numérica do grupo.  

Foram eleitos alguns critérios para a escolha da turma de primeiro ano do 

PROEJA, assim como dos alunos desta turma: 

a) são alunos que estão chegando na Instituição, após terem passado algum 

tempo fora do ambiente escolar; 

b) considera-se que há uma certa ruptura na saída do aluno do ensino 

fundamental para o médio, partindo desde  a divisão dos conteúdos, como 

das séries e  das disciplinas; 

c) estes alunos do PROEJA foram escolhidos, porque quando se deparam 

com as exigências que a Instituição lhes impõem, tanto no aspecto 

metodológico dos professores de uma maneira geral, quanto no didático, 

sentirão imensa dificuldade de aprendizagem, tendo em vista que não 

houve preparo do docente para este fim. 
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Para realização de uma pesquisa, faz-se necessário escolher os 

procedimentos metodológicos que melhor se amoldem ao objeto de estudo e, 

consequentemente, possibilitem contribuir para a solução do problema investigado. 

E no que diz respeito ao estudo realizado a fim de responder a questão problema e 

atingir os objetivos propostos da pesquisa, esta se classificou quanto aos meios de 

investigação, como sendo bibliográfica e de campo e quanto aos fins como sendo 

analítica e descritiva. 

Na pesquisa bibliográfica, a própria produção bibliográfica é objeto de 

investigação. Para isso, é definido a priori o material bibliográfico a ser analisado: 

revistas, jornais e livros especializados, como também, a artigos, dissertações e 

publicações diversas podem ser objetos de investigação. 

Para analisar o trabalho pedagógico desenvolvido no PROEJA, a partir do livro 

didático, em relação à adequação as especificidades da realidade sócio-cognitiva 

dos alunos, o presente estudo elegeu o livro de matemática do professor Luis 

Roberto Dante, sugerido nas turmas de 1º ano do PROEJA, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia – Campus de Currais Novos. Esta escolha ocorreu 

em função dos seguintes fatores:  

a) é um dos livros de matemática recomendados pelo MEC; 

b) a sua estrutura e linguagem é representativa do conjunto de livros didáticos 

de matemática adotados nas escolas; 

c) e o livro adotado em todas as turmas regulares e do PROEJA do Campus 

Currais Novos; 

Dentro dos vários capítulos trabalhos no livro, escolheu-se o capítulo dois, 

para ser objeto de análise. A escolha se justifica em razão dos capítulos 

apresentarem estruturas idênticas quanto a linguagem, forma de apresentação dos 

conteúdos e proposta de atividades. Por essas razões tornou-se desnecessário 

analisar o livro por completo. Um outro fator que favoreceu a escolha do segundo 

capítulo foi o próprio conteúdo.  Consideramos que o assunto de teoria geral das 

funções , objeto do capítulo investigado, é um assunto de bastante relevância para o 

aluno do ensino médio visto que é pré-requesito para basicamente todos os 

assuntos inerentes tanto ao primeiro ,quanto ao segundo ano do ensino médio. 
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O processo de análise do livro didático ocorreu em três etapas distintas e ao 

mesmo tempo interligadas:  

1ª etapa 

Como suporte para a análise do material didático foi construída em primeiro 

lugar, um mapa conceitual, a partir do estudo da teoria geral das funções para o 

primeiro ano do Ensino Médio. A finalidade da construção do mapa conceitual foi 

estabelecer as bases de conhecimentos prévios que os alunos devem ter para 

assegurar a apropriação do conhecimento de forma significativa, de acordo com os 

pressupostos defendidos por Ausubel. Desta forma estabeleceram-se os parâmetros 

avaliativos para fazer as inferências no livro didático, e averiguar até que ponto a 

forma como é trabalhado e apresentado o conteúdo no livro investigado, atendem as 

necessidades cognoscitivas do aluno do PROEJA.  Para a construção do mapa 

conceitual foram dados os seguintes passos:  

a) identificou-se os conceitos-chave que foram objetos do mapeamento; 

b) ordenou-se os conceitos, colocando o(s) mais geral(is), mais inclusivo(s), no 

topo do mapa e,gradualmente, foi-se agregando os demais até completar o 

diagrama de acordo com o princípio da diferenciação progressiva. 

c) conectou-se os conceitos com linhas. Essas linhas e as palavras-chave 

explicitam a relação entre os conceitos. Os conceitos e as palavras-chave 

sugerem uma proposição que expresse o significado da relação.  
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Desta forma, foi construído o seguinte mapa conceitual que serviu de base 

para as análises e inferências no objeto de estudo: 

 

Ilustração 1: Mapa Conceitual. 
Fonte: O Autor (2009). 

 

O mapa acima coloca de forma organizacional e hierárquica os conceitos 

relativos ao estudo da teoria geral das funções, partindo do pressuposto de que 

antes do estudo propriamente dito deste tópico, há que se considerar a idéia de 

correspondência biunívoca, onde compreende-se dois em um, ou seja, dois 

elementos de conjuntos distintos relacionam-se através de uma única estrutura 

lógica que assegura a partir disto a idéia de par ordenado. 

Seguindo a ordem, o produto cartesiano é o instrumento que estuda todas as 

relações que cada elemento de um determinado conjunto pode ter com os 

elementos de um segundo conjunto, eleitos respectivamente como conjunto de 

PARES ORDENADOS 

PRODUTO CARTESIANO 

RELAÇÕES BINÁRIAS 

FUNÇÕES 

SEM LEIS DE FORMAÇÃO 

COM LEIS DE FORMAÇÃO 

 

FUNÇÃO AFIM 

FUNÇÃO QUADRÁTICA 

FUNÇÃO MODULAR 

FUNÇÃO EXPONENCIAL 

FUNÇÃO LOGARÍTMICA 

     P.A. 

            P.G. 

 

 
CORRESPONDÊNCIA  BIUNÍVOCA  
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partida e conjunto de chegada, de onde surgem os diagramas de flechas orientadas 

que são instrumentos didáticos que melhor expressam essas relações.  

Considerando-se a ordem do mapa, chega-se às relações binárias, que são na 

verdade subconjuntos dos produtos cartesianos e em seguida às funções, que são 

relações binárias que obedecem a dois critérios lógicos básicos. 

Seguindo a ordem, chegamos às funções propriamente ditas que obedecendo 

aos critérios lógicos pré-estabelecidos, podem ou não ter estruturas matemáticas 

lógicas ou algoritmos para justificá-las, chamadas de leis de formação. A partir daí 

teremos funções com denominações especiais de acordo cada uma com a sua 

especificidade e aplicabilidade.  

 

2ª etapa 

Em um segundo momento foi construído um instrumento com a finalidade de 

aferir o nível de conhecimento que os alunos têm sobre o conjunto de 

conhecimentos prévios, pré-requisitos para a aprendizagem de funções algébricas, 

de acordo com o mapa conceitual construído. O instrumento é constituído por 

perguntas que procuram captar o conhecimento que aluno tem sobre o assunto de 

funções. Avalia o conceito de que se deve ter sobre as variáveis dependentes ou 

independentes, até a que nível de abstração lógico-algébrica ele se encontra para 

poder formalizar estruturas matemáticas mais complexas. 

A primeira questão procura captar o domínio dos conteúdos relevantes para 

introdução ao estudo das funções algébricas, também, tem como objetivo verificar a 

capacidade de raciocínio lógico dos alunos, através de contextos sobre variáveis 

dependentes e independentes. 

QUESTÃO 1 - Responda com V( verdadeiro) ou F(falso) de acordo 

com as proposições abaixo: 

a) A vida humana depende do gás oxigênio para a respiração, 

então: 

(  ) o ser humano vivo respira sem o oxigênio; 

(  ) o ser humano vivo só respirará, se o oxigênio existir 
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b)  O valor  da variável x  relaciona-se  com o triplo do valor da 

variável y, então: 

(  ) se  x = 12 , então  y = 4 

(  ) se  y = 12 , então  x = 4 

A segunda questão tem como objetivo averiguar o nível de abstração do 

aluno relativo à substituição do valor numérico da incógnita, observando os 

respectivos cálculos numéricos das quatro operações fundamentais com números 

inteiros e fracionários. 

QUESTÃO 2 - Determine o valor numérico de cada expressão 

algébrica abaixo: 

a) 2x – 3 , para  x = 5 

b) 7
2

4 +− x
, para  x = - 4 

A terceira questão tem como objetivo identificar  a forma como o aluno obtém 

os pares ordenados da forma(x,y), de acordo com a ordenação dos conjuntos, ou 

seja, x é elemento do primeiro conjunto e y é elemento do segundo conjunto. 

QUESTÃO 3 - A figura abaixo representa uma relação ordenada 

entre dois conjuntos A e B, através de flechas ou pares ordenados 

da forma (x,y), onde x deve ser elemento do conjunto A e y 

elemento do conjunto B.Determine todos os pares da figura 

expressos pelas flechas no diagrama de Venn. 

 

 

            A                                                              B 

              3                                                     0  

 

 4 -5 

  6 

                1    7               
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 A quarta questão tem como objetivo, relacionar os elementos e os conjuntos, 

através de estruturas algébricas pré-determinadas . 

QUESTÃO 4 - Considere “x”  , elemento do conjunto de partida (de 

onde partem as flechas) e “y”  , elemento do conjunto de chegada ( 

onde chegam as flechas). Pela relação y é o dobro de x, 

considerando os   conjuntos { }5,4,3,2,1=A  (conjunto de partida) e 

{ }10,9,8,7,6,5,4,3,2,0=B  (conjunto de chegada) , responda : 

a) Escreva uma expressão matemática que relacione “x”  e “y” ; 

b) Escreva todos os pares (x,y) da relação acima ; 

c) Preencha os diagramas abaixo com os elementos dos respectivos 

conjuntos, como também utilize as flechas que relacionam os 

elementos dos dois conjuntos através da relação proposta na questão 

.                                                        

              A                                                                B   

 

   

 

 

3ª etapa 

Em outro momento foi construída uma matriz avaliativa com a finalidade de 

investigar alguns elementos didáticos do livro em questão. Essa matriz avaliativa foi 

dividida em várias categorias com aspectos importantes a respeito do livro didático 

em estudo para o processo de ensino e aprendizagem, tais como: adequação as 

necessidades cognitivas do aluno do PROEJA, clareza do texto, nível de 

atualização do texto, grau de coerência entre as informações, se apresenta textos 

complementares, qualidade das ilustrações, relação entre as informações e o 

contexto no qual estão inseridos os alunos, diagramação, veracidade das 

informações, confere as atividades propostas e por fim analisa os recursos 

complementares.  

 



 

 

34 

CATEGORIAS PARA ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA 
 FRACO REGULAR  BOM OTÍMO 
Recursos visuais     
Adequação as necessidades 
cognitivas do aluno do PROEJA 

    

Adequação a linguagem -  Clareza do 
texto (definições, termos, etc.) 

    

Nível de atualização do texto     
Grau de coerência entre as 
informações 

    

Apresenta textos complementares     
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DOS RECURSOS VISUAIS EM LIVROS DIDÁTICOS DE 
MATEMÁTICA. 
Qualidade das ilustrações (nitidez, 
cor, etc.) 

    

Grau de relação com as informações 
e o contexto contidas no texto e a 
realidade sociocognitivo do aluno do 
PROEJA 

    

Veracidade da informação contida na 
ilustração 

    

Possibilidade de contextualização     
Grau de inovação 
(originalidade/criatividade) 

    

EXEMPLOS DE ATIVIDADES PROPOSTAS UTILIZADAS NA COMPLEMENTAÇÃO E 
CONTEXTUALIZAÇÃO 
DO ASSUNTO DISCUTIDO. 
Propõe questões ao final de cada 
capítulo/tema? 
 

    

As questões têm enfoque 
multidisciplinar? 

    

As questões priorizam a 
problematização? 

    

Propõe atividades em grupo e/ou 
projetos para trabalho do tema 
Exposto ? 

    

As atividades são facilmente 
executáveis? 

    

As atividades têm relação direta com 
o conteúdo trabalhado e a ralidade do 
aluno do PROEJA 

    

Indica fontes complementares de 
informação? 

    

Estimula a utilização de novas 
tecnologias (ex. internet)? 

    

RECURSOS COMPLEMENTARES  
Glossários     
Cadernos de exercícios     

Guia do professor     
Quadro 1 – Matriz analítica modificada 
Fonte: O Autor (2009) 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISE DA PESQUISA 

Assim como a metodologia, a análise e discussão dos resultados foi 

estruturada em etapas: a primeira foi feita a análise do instrumento que inferiu  o 

nível de conhecimento que os alunos têm sobre o conjunto de conhecimento prévio, 

pré-requisito para a aprendizagem de funções algébricas, de acordo com o mapa 

conceitual construído. Neste sentido, avaliamos o conceito de que se deve ter sobre 

as variáveis dependentes ou independentes, até a que nível de abstração lógico-

algébrica ele se encontra para poder formalizar estruturas matemáticas mais 

complexas. Na segunda etapa, foi realizado a analíse do livro didático em questão, 

nesse momento, procurou-se triangular as informações, tanto do nível de 

conhecimento dos alunos como do mapa conceitual.  

4.1.1 Análise do instrumento avaliativo: o conhecimento prévio dos alunos 

QUESTÃO 1  

 No item” a “, a questão possibilitou um percentual de 92% de acerto,  que 

garantiu resultados bastante satisfatórios. Porém no item “b”, onde o nível de 

abstração é um pouco mais elevado, garantindo em torno de 46% que não 

acertaram ou não responderam. Este resultado vem reforçar o que o trabalho expõe 

quando analisa o livro de matemática do Professor Dante, citado anteirormente, no 

tocante ao tipo de linguagem utilizada pelo aluno do PROEJA que é a linguagem de 

imagens ou oculares, quando sua abstração ainda não está relacionada com os 

códigos das linguagens do português ou da matemática.  Isto mostra que há uma 

deficiência em boa parte deste grupo na montagem, ou mesmo na abstração de 

algoritmos simples que são estruturas lógicas que justificam a relação matemática 

entre duas variáveis 
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92%

8%

ACERTOS

ERROS

 

Gráfico 1 - Desempenho dos alunos quanto à capacidade de raciocínio lógico – “Item a" 
Fonte: O Autor (2009) 
 

                                                                             

54%

29%

17%

ACERTOS

ERROS

NÃO RESPONDERAM

 

Gráfico 2 - Desempenho dos alunos quanto à capacidade de raciocínio lógico – “Item b” 
Fonte: O Autor (2009) 

 

QUESTÃO 2 

Esta questão não só avalia a relação de dependência e independência entre 

as variáveis, como também o domínio que o aluno deve ter sobre as quatro 

operações fundamentais relacionadas aos números inteiros, assim como aos 

números racionais ou fracionários. No item “a”, 59% erraram ou não fizeram, onde o 

cálculo era de substituição da variável por um número natural cujo  cálculo era  2.5 – 

3 = 7, e quanto ao item “b”, 82% erraram ou não fizeram, onde a variável deveria ser 

substituída por um numero inteiro negativo cujo cálculo era  7
2

)4(4 +−−
= 11.  

Há um número bastante expressivo de alunos que sequer sabem fazer a 

leitura do enunciado da questão, pois na sala de aula no momento da aplicação do 

questionário a pergunta era: “professor, o que é para eu fazer nesta questão?” , o 

que demonstra não só o despreparo para a utilização das ferramentas tanto da 
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álgebra quanto da aritmética no tocante a utilização de forma elementar das quatro 

operações fundamentais, mas também a relação de substituição da variável ( no 

caso a letra ) por um valor pré- determinado. Diante deste fato é importante ressaltar 

que o livro deveria contemplar segundo a matriz avaliativa uma revisão de aritmética 

básica, pois desta forma se adequaria as necessidades cognitivas do aluno do 

PROEJA que perdeu com o tempo este pré-requesito importante para a resolução 

de problemas que envolvam algoritmos matemáticos formais. 

 

Gráfico 3 - Nível de abstração do aluno relativo à substituição do valor numérico da incógnita – “Item 
a” 

Fonte: O Autor (2009) 

 

Gráfico 4 – Nível de abstração do aluno quanto à relação entre duas variáveis através de um 
algoritmo  lógico-mental–“ Item b” 
Fonte: O Autor (2009) 
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QUESTÃO 3   

Esta questão traz os conjuntos expressos através dos diagramas de Venn-

Euler ( figuras geométricas, no caso figuras circulares convexas ), cujos elementos 

estão relacionados por meio de flechas. A questão explica que cada flecha 

representa um par da forma (x,y) , que “x” é elemento do  conjunto de partida ( de 

onde partem as flechas ) e que “y” é elemento do conjunto de chegada ( onde 

chegam as flechas ), subsídio fundamental para a compreensão do conceito de 

função ou aplicação matemática.O resultado de 63% para os que erraram ou não 

responderam, traduz um despreparo deste aluno num fundamento que é 

imprescindível para a compreensão das relações binárias, ou especificamente para 

as funções. De acordo com a matriz avaliativa quando se refere ao livro do Professor 

Dante, as imagens devem ser bem mais ricas em detalhes e informações, o que 

seguramente trará resultados mais expressivos no tocante às respostas, 

considerando o nível de cognição do aluno do PROEJA. 

Gráfico 5 –  Compreensão por parte do aluno da relação entre os conjuntos de “partida” e de 
“chegada”. 
Fonte: O Autor (2009) 

 

QUESTÃO 4  

Esta questão requer que o aluno abstraia no tocante a formalização 

matemática de um algoritmo (dado na questão) que possa relacionar os elementos 

de dois conjuntos pré-definidos, por meio desta expressão matemática, assim como 

escrever os elementos obtidos na forma de pares ordenados. Por fim, a questão 

pede para o aluno preencher os diagramas e fazer o caminho contrário ao que se 

pediu na questão 3, ou seja relacionar os elementos por flechas obedecendo a 

38%

33%

29%

ACERTOS ERROS NÃO RESPONDERAM
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estrutura lógica proposta.Com um resultado que varia entre 88% e 92% para os 

alunos que erraram ou não fizeram a questão, conclui-se que o aluno está chegando 

ao nível médio com deficiências elementares no tocante à utilização das quatro 

operações fundamentais, à correspondência biunívoca, às relações binárias, assim 

como ,em último caso, ao conceito básico do que uma aplicação matemática básica. 

Nesta última questão está seguramente verificado de acordo com Alsubel que as 

estruturas lógicas devem obedecer a um mapa conceitual organizacional que 

contemple os conhecimentos prévios o que garante o aprendizado de forma 

sustentável.  

Gráfico 6 – Desempenho pelo aluno quanto à compreensão de x como elemento do domínio e y  como 

elemento da imagem -“item a” 

Fonte: O Autor (2009) 

Gráfico 7 – Forma como o aluno ordena a relação entre elemento do domínio e da imagem através de 
pares – “item b” 
Fonte: O Autor (2009)  
                                                                                                                               

 Gráfico 8 –  Forma como o aluno relaciona os conjuntos através dos diagramas-”item c” 

 Fonte: O Autor (2009)  
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Concluímos desta forma que este instrumento de pesquisa aponta com 

precisão as lacunas pertinentes ao livro, com relação a conteúdos prévios que 

poderiam ser abordados de forma mais enfática. O questionário também mostra 

claramente que os conteúdos de teoria geral das funções, relativos a esta unidade 

do livro, para serem melhor compreendidos pelos alunos do PROEJA, necessitam 

de uma abordagem mais concreta utilizando-se de maneira mais enfática da 

linguagem das figuras.     

                                                              

4.1.2 O livro didático: um olhar analítico 

 

O livro de matemática do Professor Luiz Roberto Dante do primeiro ano do 

ensino médio em questão, em seu primeiro capítulo, relativo ao estudo da teoria 

geral das funções, começa explorando o conceito intuitivo de função com uma 

linguagem textual clara, porém com poucos exemplos que justifiquem aquele 

conceito, assim como traz consigo poucas figuras que são elementos de imagem 

que enriquecem o assunto abordado.  

Como elemento da introdução, conceitua função apenas como uma relação 

entre duas grandezas variáveis (p.36), passando direto para o estudo das funções 

via conjuntos (p.39), sem sequer trabalhar o produto cartesiano, as relações 

binárias e suas operações que são de grande relevância para a compreensão do 

estudo das funções, não contemplando desta forma um pré-requisito obrigatório, 

evidenciando o resultado não satisfatório da pesquisa no questionário aplicado aos 

alunos, assim como não obedece à hierarquia dos conteúdos prévios de acordo 

com o mapa conceitual , segundo a teoria de David Ausubel.  

O mapa conceitual citado anteriormente na página vinte e nove, foi 

construído seguindo uma ordenação de conteúdos, partindo do geral até o mais 

específico, garantindo desta forma que os pré-requesitos sejam respeitados o que 

orienta o professor de maneira mais clara  no planejamento de suas atividades 

relativas aos conteúdos da teoria geral das funções, assim como mostra ao aluno 

o caminho a seguir, facilitando a sua  aprendizagem. 
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O livro traz a definição específica de função e suas notações (p.40) de 

forma bastante sucinta, assim como os conceitos de domínio(conjunto que define 

a função) , contra – domínio(conjunto que contém as imagens ou as aplicações do 

domínio entre outros elementos) e o conjunto imagem que por sua vez é composto 

de todos os elemento que possuem correspondentes no domínio. 

Observando o tópico cinco do livro(pag.43), no que se refere às funções 

definidas por fórmulas matemáticas, observa-se a falta de aprofundamento no 

tocante à compreensão das construções dos algoritmos que são estruturas lógicas 

importantes para o entendimento das relações entre duas grandezas, assim como 

para a avaliação do grau de dependência entre elas. 

Analisando o tópico seis(p.46) que estuda as funções aplicadas num campo 

numérico específico, que no caso é o conjunto dos números reais, o livro mais 

uma vez não dá a devida importância aos conceitos preliminares e pré-requisitos 

da aplicabilidade deste estudo, a começar pelas próprias limitações matemáticas 

que ao conjunto dos número reais são impostas. 

O material didático estudado neste trabalho poderia trazer a título de 

sugestão, estudos dirigidos que para a matemática são elementos de fundamental 

importância, tendo em vista que a compreensão dos conteúdos deve obedecer a 

uma dinâmica específica que é a prática de exercícios. 

Considerando o aspecto cognitivo do aluno do PROEJA já abordado neste 

trabalho, verificamos que o livro não contempla a forma com que este aluno 

aprende, tendo em vista que não foi elaborado para este fim, pois não considera a 

partir da linguagem corrente, que este aluno esteve por algum tempo fora da escola 

e que tem dificuldade de entendimento na leitura e compreensão dos textos. 

Partindo do princípio de que o aluno do PROEJA tem dificuldade com a 

linguagem escrita, o livro no seu primeiro capítulo poderia ter usado da linguagem 

imagética de forma mais enfática, pois entendemos que este requisito didático é tão 

forte quanto os demais. Sabemos que pelo princípio físico da inércia, há uma 

relutância do aluno em relação à leitura dos textos o que reforça a teoria de que a 

imagem seria um excelente aliado para a compreensão. 

 Também consideramos de acordo com a matriz avaliativa (anexo) que o 

material poderia ser mais rico em exemplos, assim como em exercícios ou em outras 
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tarefas complementares como seminários e debates, que poderiam enriquecer a 

compreensão dos conteúdos abordados. 

Verificamos na pesquisa de campo que houve uma resposta 

consideravelmente positiva na primeira questão do questionário (anexo ) em relação 

às demais questões, pois a questão faz uma abordagem relativa à experiência deste 

aluno com a problemática pessoal do dia-a-dia. Daí considerarmos fraco o grau de 

relação com as informações e o contexto contidas no texto e a realidade 

sociocognitiva do aluno do PROEJA contidos no livro, salientando que poderia ter 

sido usado de mais criatividade  e originalidade no tocante a este quesito.  

Consideramos que o livro neste capítulo aborda com veracidade e precisão os 

conteúdos, possui um ótimo grau de atualização, porém não estimula a questão 

multidisciplinar, considerando que a matemática é uma excelente ferramenta para 

justificar fenômenos das ciências naturais de uma maneira geral, como 

principalmente a física ou  a  química. 

O livro em seu primeiro capítulo não indica fontes de pesquisas 

complementares, assim como não estimula a busca pelo aluno de outras fontes 

como a mídia eletrônica, que traz um arsenal de informações a respeito do assunto 

considerado. 

Portanto, o livro é bastante viável para os alunos chamados regulares, público 

para o qual foi elaborado, porém o trabalho considera que não se amolda à 

realidade dos sujeitos alunos do PROEJA, que possuem níveis de cognição distintos 

dos alunos para o qual o livro se destina, pelo fato do livro não possuir uma 

linguagem pertinente a este aluno que tanto tempo passou fora do ambiente escolar, 

o que sugere a inadequação deste material para utilização na forma original, ou 

mesmo adaptação do mesmo para os alunos do PROEJA. 

Diante de todos os pontos expostos acima, analisados pela matriz avaliativa 

relativos à aplicabilidade do livro didático do Professor Luis Roberto Dante, nas 

turmas de primeiro ano integrado do PROEJA, considerando também que não 

privilegiou os conhecimentos prévios ou pré-requisitos fundamentais para a 

aprendizagem do estudo das funções expostos no mapa conceitual e tendo como 

resultado um conceito insatisfatório na pesquisa de campo através de um 

questionário, o estudo sugere a construção de um material didático que através de 
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suas linguagens e melhor  ordenação de seus conteúdos, consiga atender às 

limitações impostas aos alunos do PROEJA pelos diversos fatores extra-escolares 

que lhes foram impostas 

CATEGORIAS PARA ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA 
 FRACO REGULAR  BOM OTÍMO 
Recursos visuais    X  
Adequação as necessidades 
cognitivas do aluno do PROEJA 

    
       X 

  

Adequação a linguagem -  Clareza do 
texto (definições, termos, etc.) 

   
    X 

 

Nível de atualização do texto       X  
Grau de coerência entre as 
informações  apresentadas 

    
       X 

Apresenta textos complementares  X   
CRITÉRIOS PARA ANÁLISE DOS RECURSOS VISUAIS EM LIVROS DIDÁTICOS DE 
MATEMÁTICA. 
Qualidade das ilustrações (nitidez, 
cor, etc.) 

  
      X 

  

Grau de relação com as informações 
e o contexto contidas no texto e a 
realidade sociocognitivo do aluno do 
PROEJA 

 
       X 

   

Veracidade da informação contida na 
ilustração 

   
       X 

 

Possibilidade de contextualização        X   
Grau de inovação 
(originalidade/criatividade) 

   
      X 

 

EXEMPLOS DE ATIVIDADES PROPOSTAS UTILIZADAS NA COMPLEMENTAÇÃO E 
CONTEXTUALIZAÇÃO DO ASSUNTO DISCUTIDO. 
Propõe questões ao final de cada 
capítulo/tema? 

   
      X 

 

As questões têm enfoque 
multidisciplinar? 

  
       X 

  

As questões priorizam a 
problematização? 

   
       X 

 

Propõe atividades em grupo e/ou 
projetos para trabalho do tema 
exposto ? 

  
        X 

 
        

 

As atividades são facilmente 
executáveis? 

  
        X 

  

As atividades têm relação direta com 
o conteúdo trabalhado e a realidade 
do aluno do PROEJA 

 
        X 
 

   

Indica fontes complementares de 
informação? 

       
        X 

   

Estimula a utilização de novas 
tecnologias (ex. internet)? 

 
        X 

   

RECURSOS COMPLEMENTARES  
Glossários         X    
Cadernos de exercícios         X   
Guia do professor                   X  
Quadro 01 – Matriz analítica modificada  
Fonte: O Autor (2009) 
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Conclui-se desta forma que os três elementos norteadores do trabalho (o 

mapa conceitual, o questionário aplicado aos alunos e a matriz avaliativa à luz da 

literatura acadêmica), trouxeram respostas significativas para a análise do livro de 

matemática utilizado nas turmas de primeiro ano do PROEJA no IFRN-Campus de 

Currais Novos.  O trabalho portanto propõe a construção de um material didático de 

matemática a nível de um trabalho em Stricto Sensu  que atenda as especificidades 

destes sujeitos alunos do PROEJA que tanto anseiam por um material cuja leitura 

esteja ao seu alcance.   
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5 CONCLUSÃO 

Como é possível falar em função ou aplicação matemática específica, se nem 

sequer o aluno consegue verificar o grau de dependência básica em situações do 

dia–a-dia ?  

O trabalho mostra dentro de um determinado universo, que precisamos de 

livros didáticos de matemática específicos para a EJA, com pré-requesitos que 

atendam a estas deficiências, que de uma forma ou de outra forma somadas ao 

longo do tempo por fatores de diversas ordens já citados neste trabalho de pós-

graduação. 

 Mas a principal atenção deve estar voltada para a ferramenta mais utilizada 

pelo aluno do PROEJA que é o livro didático, e que se sua linguagem não chegar ao 

aluno, sequer ele usará esta ferramenta para consulta ou estudo individualizado.  

Nós docentes que trabalhamos com as turmas de PROEJA, procuramos 

mesmo que de forma empírica adaptar os livros didáticos já existentes para este 

público e muitas vezes não logramos sucesso, pois não fomos preparados para isto. 

Sabe-se da urgência na confecção de livros didáticos que possam atender 

aos anseios deste público, que após receberem sua denominação específica e justa 

de PROEJA, conquistaram o seu espaço dentro do contexto escolar .  

O trabalho considera que o livro do Professor Luis Roberto Dante, não 

privilegia os conhecimentos prévios ou pré-requisitos fundamentais para a 

aprendizagem do estudo das funções pelos alunos do PROEJA, ignorando o tempo 

que este aluno passou longe do ambiente escolar e que de certa forma não 

compreende a linguagem praticada nele. 

Sugere-se a inadequação do livro em questão nas turmas do PROEJA, não 

por falta de mérito deste material didático, que foi construído de forma responsável, 

com linguagem clara e abordagem de conteúdo dirigido para os alunos das turmas 

regulares ou dos adolescentes, mas justamente por não ter sido construído com o 

propósito de atender aos alunos que possuem vivência em ambiente distinto da 

escola, mas que trazem para a mesma suas experiências que na maioria das vezes 

são ignoradas por nós que fazemos este ambiente escolar. 
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