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RESUMO 
A Educação de Jovens e adultos (EJA) tem o intuito de atender uma situação de exclusão. Isto 
nos levou a investigar os conhecimentos em matemática financeira de um grupo de alunos, 
que freqüentam essa modalidade de ensino, numa escola pública estadual na cidade de 
Recife/PE. Aplicamos coletivamente na sala de aula uma lista contendo três problemas 
relacionados à compra e salário, envolvendo porcentagem. Existem diversas pesquisas 
voltadas para este público alvo (Magalhães, 1990; Schiliemann, 1998; Nunes e Carraher, 
1998; Oliveira, 1999; Fonseca 2007), em que buscam as peculiaridades destes alunos que 
voltam a estudar, após anos afastados. Ao analisarmos esse público, economicamente ativo, 
constatamos que ainda há dificuldade em resolver problemas relacionados à matemática. 
Palavras-chave: EJA; Problemas; Porcentagem. 
  
 
ABSTRACT 
Young and Adults (EJA) is intended to meet a situation of exclusion. This led us to 
investigate the knowledge of financial mathematics in a group of students who attend this 
type of teaching in a public school in the city of Recife. Applied collectively in the classroom 
a list of three issues related to buying and salary, involving percentage. There are several 
researches focused on this target (Magalhães, 1990; Schiliemann, 1998, Nunes and Carraher, 
1998; Oliveira, 1999, Fonseca 2007), in seeking the peculiarities of those students who study 
after years apart. By analyzing this public, economically active, we find that there is still 
difficulty in solving problems related to mathematics. 
Keywords: EJA; Problems; Percentage. 
 

 

 

 

 

                                                           
1 Doutora em Educação, LACAPE/DED/PPGEC/UFRPE. 
2
 Mestre em Ensino das Ciências e Matemática /UFRPE e professora da Escola Estadual Regueira Costa.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 2 

INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais jovens e adultos precisam ter um domínio maior das tecnologias e da 

lógica matemática para atuar no mundo do trabalho, sendo capazes de resolver problemas 

nessa área. Como já dizia o grego Pitágoras, por volta de 500 a.C., “Tudo é número”.  

Segundo os pitagóricos, o princípio essencial de todas as coisas, é o número, ou seja, as 

relações matemáticas. Isto é bastante profundo e radical para a realidade de um homem 

comum da Antiguidade, mas hoje se olharmos a nossa volta podemos ver literalmente 

números nas placas de carros, nas casas. Também podemos ser um número, pois nossa 

identidade é numérica, temos CPF, matrícula de cursos.  

Quase um século depois o filósofo grego Platão, influenciado ou não pelas teorias 

pitagóricas, afirma: “Os números governam o mundo”. Além de tudo ser números, somos 

regidos por eles, mais precisamente em nosso mundo capitalista, pois nossas vidas são 

guiadas pelo capital. Trabalhamos pelo dinheiro, para o dinheiro, com o intuito de obtermos 

alimento, moradia, vestimentas, de sermos reconhecidos, de sermos alguém, ou seja, para ser 

é preciso ter, para isto investimos, financiamos, fazemos empréstimos, parcelamos quantias. 

Os números estão aí! Nossos governantes foram eleitos por números, de acordo com as 

relações internacionais o valor de nossa moeda pode aumentar ou diminuir, muitos investe em 

ações. O que ocorre num pregão da bolsa de valores pode mudar a economia de um país.   

Mesmo sem se vivenciar um ambiente escolar, sempre se tem noções importantes a 

respeito da matemática financeira, por ser intrínseca em nossa sociedade capitalista: tudo gira 

em torno de juros, porcentagens, valores monetários... Os problemas financeiros fazem parte 

do dia-a-dia do adulto. É algo vivenciado, não se trata de problemas descontextualizados sem 

importância para os alunos, a não ser o de chegar à resposta certa. É algo muito mais 

complexo, envolvem muito mais variáveis, que os problemas escolares.  

A grande questão de nosso trabalho é justamente esta: Adultos que vivenciam esta 

matemática financeira contextualizada conseguem fazer uma ponte desta com problemas de 

sala de aula? Ou será que mesmo depois de um longo período afastado da escola, quando 

volta, deixa todo seu conhecimento adquirido durante tantos anos árduo de trabalho “fora” da 

escola e trata mais uma vez a matemática como algo que não tem nada a ver consigo, 

voltando a vê-la como algo impessoal e de difícil acesso?   
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Por isto, nosso trabalho de investigará a matemática financeira em uma turma noturna 

de EJA3, que são adultos que precisaram abandonar os estudos por diversos motivos, entre 

eles a necessidade de trabalhar e que agora os retoma, após cinco, dez, quinze anos. 

 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE JOVENS E ADULTOS 

 

A função da EJA é dar àqueles que tiveram sua escolaridade interrompida, a 

oportunidade de voltar ao sistema educacional, possibilitando aos indivíduos novas inserções 

no mundo do trabalho, na vida social.  

 

A educação de adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o século 
XXI; é tanto conseqüência do exercício da cidadania como condição para 
uma plena participação na sociedade(...) (Declaração de Hamburgo, 1997). 

 

Segundo o Parecer CNE/CEB nº 15/98, esta caracterização se estende também ao 

ensino fundamental. A principal proposta pedagógica para o público da modalidade EJA é 

favorecer que os alunos sejam capazes de estabelecer relação entre o conhecimento que ele já 

possui e o novo conhecimento, pois só assim os alunos podem dar significado ao que estão 

aprendendo. Muitos dos assuntos eles já viram não só em sala de aula, como em seu dia-a-dia, 

mas não conseguem organizá-los em sua mente. 

Para Paulo Freire, o diálogo é o elemento chave onde o professor e aluno sejam 

sujeitos atuantes, partindo da linguagem comum, que exprime o pensamento a partir de uma 

realidade concreta, para que a partir desta amplie o universo do aluno é algo de baixo para 

cima. É caminhar na direção do aluno e não esperar que ele venha até você: 

 

Jamais subestimar ou negar os saberes de experiências feitas, com que os 
alunos chegam à escola (...). Evidentemente que há diferenças na forma de 
como lidar com esses saberes (...), porém subestimar a sabedoria que resulta 
necessariamente da experiência sócio-cultural é ao mesmo tempo um erro 
científico e a expressão equivocada da presença de uma ideologia elitista. 
(FREIRE, 2001, p.85)  

 

Este tipo de público específico de EJA atraiu a atenção de diversos pesquisadores na 

década de 80, que se tornaram multiplicadores deste tipo de investigação que é feito até os 

                                                           
3
 EJA (Educação de Jovens e Adultos) nas fases III (5ª e 6ª série) e fase IV (7ª e 8ª série) correspondem a todo 

Ensino Fundamental. 
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dias atuais. A discrepância entre a matemática da vida e a matemática da escola, como 

classifica Carraher, Carraher e Schiliemann (1998), chamou a atenção de alguns 

pesquisadores, que optaram por averiguar os conceitos matemáticos constituídos através da 

experiência destes jovens e adultos trabalhadores. Como foi o caso dos pesquisadores 

Magalhães (1990), Schiliemann (1998), Nunes e Carraher (1998), Oliveira (1999), Fonseca 

(2007), dentre outros. 

 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Segundo Pozo (1998), no processo de ensino-aprendizagem de Matemática a solução 

de problemas, tradicionalmente, tem sido uma atividade desenvolvida após o ensino de um 

conceito, como forma de aplicação do conteúdo desenvolvido, cabendo ao aluno apenas 

reproduzir o apresentado pelo professor, ou seja, o que deveria ser uma “resolução de 

problemas” passa a ser “uma resolução de exercícios”.   

Com relação à resolução de problemas DANTE (1989, p.11) ressalta que “(...) um dos 

principais objetivos do ensino da matemática é fazer o aluno pensar produtivamente e para 

isso, nada melhor que apresentar-lhes situações problemas que o envolvam, o desafiem e o 

motivem a querer resolvê-las”.   

É preciso fazer com que diante de seus conhecimentos os alunos busquem a resposta 

em si, em vez de simplesmente ficar na espera do professor. A busca pela solução leva a 

constante variação do ponto de vista, de quem ao buscar resolver, segundo Polya (2006), a 

concepção que se tem de um problema, a princípio é incompleta, à medida que criamos 

relações com o que já conhecemos fazemos progressos e este vai evoluindo até chegarmos à 

solução.  

Sem compreensão da tarefa como um problema, esta finda por se transformar em um 

pseudoproblema (POZO, 1998), ou seja, um mero exercício de repetição automatizada, sem 

que o aluno saiba discernir o sentido do que está fazendo, não conseguindo com isto 

generalizá-lo para outras situações distintas daquelas, que lhe dêem autonomia. 

Segundo LESTER (1983) problema é “uma situação que um indivíduo ou um grupo 

quer ou precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que o leve à 

solução.” 

Uma vez, numa turma de EJA III, uma professora perguntou a um aluno bastante 

agitado, com o intuito de constrangê-lo, a questão mais difícil do exercício passado: “Dois 
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sacos com mesma quantidade de laranja, com mais 20 laranjas dá 100. Quantas laranjas têm 

em cada saco?” A turma ficou tensa, pois poucos haviam respondido. O garoto olhou para o 

alto, enquanto mexia com os dedos. Parecia fazer os cálculos. A professora cruzou os braços, 

incrédula, julgando que o garoto apenas representava, foi quanto ele disse, sorridente: 

“Quarenta!” Surpreendendo não apenas os alunos, mas também a professora, que sabia que o 

garoto não conseguia resolver nenhum cálculo algébrico. Todavia quando ela pediu que ele 

explicasse o cálculo o aluno disse: “Se eu tiro 20 dos 100, fico com 80. Como tenho dois 

sacos, coloco 40 em cada saco”. Foi aí que a professora compreendeu que aquele aluno 

disperso, sabia mais de problemas algébricos que os demais, que estavam presos apenas ao 

mero repetir o que viam, sem refletir a respeito. 

Com este exemplo não queremos desmerecer a “transformação” de textos em questões 

algébricas, pois em alguns momentos isto se tornará imprescindível entender os 

procedimentos algébricos, para solucionar algumas questões mais complexas. Em vez disto, 

queremos destacar que o problema das laranjas era para a maioria da turma apenas um 

exercício de repetição, enquanto para o garoto no momento que a professora “o desafiou” se 

tornou um problema que ele queria e precisava resolver. Ele precisa ser estimulado a pensar 

por conta própria e não ter suas idéias podadas. Por exemplo, se a professora aceitasse apenas 

o cálculo algébrico, obrigando-o a se enquadrar numa matemática sem funcionabilidade, iria 

tolher o aluno e quando ele quisesse pensar “por si só”, criando seus próprios métodos de 

resolução, poderia lembrar do ocorrido, bloqueando seus impulsos matemáticos.  

A resolução de problemas compreende uma estreita relação entre o aluno e o 

problema, como algo complexo, onde o aluno desenvolve transformações, não somente no 

plano material externo como, também, no aspecto mental, interno. Os PCN – Parâmetros 

Curriculares Nacionais – de Matemática (2000) sugerem que os professores ensinem os 

conteúdos matemáticos usando a Metodologia da Resolução de Problemas.  

O húngaro George Polya, que propõe um método para a resolução de problemas em 

quatro etapas: compreensão, elaboração, execução e retrospecto (POLYA, 2006). 

Nesta perspectiva, há princípio ocorre a preparação, onde o aluno vai tentar 

compreender do que o problema se trata. Vai interpretá-lo, sondá-lo, mas para isto, como já 

foi dito antes, é preciso haver interesse por parte do aluno em resolvê-lo, ou seja, ele precisa 

tomar o problema como seu.  

A partir do momento que se finaliza a sondagem, é preciso se elaborar um plano para 

a resolução deste, todavia para isto é preciso ter uma visão geral dos cálculos a ser utilizado, 
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assim como a finalidade deste, o elo entre o cálculo e o problema, para não brincar de 

adivinhação na escolha da operação matemática a ser utilizada. Neste momento é que surgem 

as maiores dificuldades, as "operações do pensamento” (FRANCHI, 1999) que os alunos 

devem fazer para estabelecer relações pertinentes entre os dados do problema. Ou seja, o 

comportamento deles na resolução de problemas é guiado por hipóteses, analogias, metáforas, 

que dependem da conceitualização. 

Logo, os materiais indispensáveis para a resolução de um problema são os 

conhecimentos matemáticos já adquiridos, como por exemplo, relacionar com problemas 

anteriormente resolvidos, lembrando que não estamos nos referindo a problemas-cópias, 

aqueles que o só muda os valores do enunciado, mas sim a problemas-auxiliares. 

Nele, desenvolve-se um processo heurístico ao longo da resolução de problemas. 

Segue Polya (2006): 

 

Ao verificar como trabalhou e a forma final da resolução, poderá 
encontrar uma infinita variedade de coisas a observar. Poderá meditar 
sobre a dificuldade do problema e sobre a idéia decisiva, poderá tentar 
identificar tanto o que trouxe dificuldade como o que o auxiliou (...). 
Ao digerir os problemas que solucionou de forma tão completa quanto 
foi capaz, ele poderá adquirir um conhecimento bem ordenado, pronto 
para ser utilizado.  (p.116)  

 

VERGNAUD (1982) pode nos assessorar, em relação a este levantamento que estamos 

fazendo a partir do momento que ele faz uma classificação distinguindo o cálculo relacional 

(escolha da operação) que podemos incluir na 2ª etapa de Polya e o cálculo numérico (efetuar 

a operação), que se encontra exatamente na 3ª etapa.  

Os alunos podem ter dificuldades nestes dois tipos de cálculos, porém, muitos estudos 

apontam o cálculo relacional como o que os alunos mostram mais dificuldades, uma vez que é 

necessário que o aluno tome decisões sobre as estratégias de resolução do problema. 

O ERRO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Sabe-se que a história da matemática foi sendo construída à medida que os homens se 

deparavam com um problema, o qual era preciso ser resolvido, levando-o a refletir sobre os 

dados deste, em busca de uma solução plausível. Isto nos faz perceber que as soluções não 

“caíram do céu”, mas foram sendo moldados em um constante aprendizado repletos de 

acertos e erros. Eram através destas tentativas que se produziam o conhecimento matemático, 
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caso não chegasse a obtê-lo tentava-se novamente. Ou seja, a humanidade levou séculos para 

se obter a matemática que encontramos hoje nos livros didáticos. 

O aprendizado ocorreu durante séculos através de tentativa, errando, aprendendo como 

erro e depois acertando. É o curso natural. Entretanto, alguns professores repreendem seus 

alunos quando erra, isto o intimida, fazendo-o perder a oportunidade de errar e reconstruir o 

procedimento feito até alcançar a resposta correta. Os estudantes se sentem na obrigação de 

sempre acertar, sendo a matemática transformada numa disciplina maçante, pois ou a resposta 

está certa ou errada, não existe meio termo, não há o “mais ou menos”. Ou é, ou não é.  

O aluno é treinado desde pequeno a dar respostar corretas, para agradar ao professor, 

tornando-o dependente de sua aprovação. Observar-se que após o aluno ter dado uma 

resposta, mesmo consciente desta, se o professor o perguntar se tem certeza, automaticamente 

ele se sente inseguro achando que errou, procurando modificá-la. 

Todavia, no meio científico, o erro não necessariamente está se opondo à resposta 

correta, porque ele é visto como algo transitório, algo que investigado, avaliado, analisado 

fará com que seja superado. O erro considerando como uma “forma provisória de saber” 

(FREIRE, 1995), ou seja, em vez de sentir-se bloqueado ao se deparar com o erro, o cientista 

busca vencê-lo, buscando outros caminhos para alcançar seus objetivos e desta maneira vai 

aprendendo mais. Tem uma frase de Edgar Morin que diz: “O maior erro seria subestimar o 

problema do erro”. 

Muitas vezes o erro nos conduz ao aprendizado. Piaget afirma que não basta o aluno 

saber que errou, ele precisa de elementos para avaliar a qualidade do erro que cometeu, do 

contrário o erro perderá seu valor. O erro faz parte, está intrínseco no processo de aprendizado 

e no desenvolvimento cognitivo. 

De acordo com os PCN “Na aprendizagem escolar o erro é inevitável e, muitas vezes, 

pode ser interpretado como um caminho para buscar o acerto. Quando o aluno ainda não sabe 

como acertar, faz tentativas, à sua maneira, construindo uma lógica própria para encontrar a 

solução.” (PCN, 1997, vol. 3, p.59).  

Segundo Lino de Macedo (1994, p. 71-73), existem três níveis (ou fase) de erro. São 

eles: 

Nível 1 – neste o aluno não tem consciência das contradições causadas por sua 

resolução, às respostas contraditórias não o perturbam. Sua percepção ainda é estável e para 

ele irreversível. Terminou e pronto. Só se resolve o problema uma vez e nesta ou acerta ou 

erra, fazendo-o não tem como voltar atrás. A frase que o norteia é: Terminei, qual o próximo? 
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Nível 2 – O erro que antes nem era perceptível agora passa a ser um problema. O 

aluno percebe o erro, por está consciente das contradições provocadas pela sua resolução. Ele 

pode sim, refazer a questão. Iniciasse o processo de ensaio e erro, todavia a reversibilidade do 

pensamento ainda é incompleta. Ele se encontra praticamente na Zona de Desenvolvimento 

Proximal, bastando o impulso do professor para que siga adiante, pois sozinho ele não 

consegue. A frase que o norteia é: Eu errei e agora? 

Nível 3 – Neste o erro é superado. O aluno já possui certo domínio cognitivo que o 

facilita a antecipar, anular e corrigir o erro. Ele adquire uma autonomia diante do problema, 

cuja resolução se encontra em sua Zona de Desenvolvimento Real. A frase que o norteia é: Eu 

errei, mas agora sei como se faz! 

É preciso enfatizar que nem todos os erros cometidos podem ser denominados de erros 

construtivos, eles também podem ser erros aleatórios, mais ligados ao engano, ao 

desconhecido.  

 

SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Participaram de nossa pesquisa vinte e cinco alunos, todos eles maior de idade da 4ª 

fase da Educação Jovens e Adultos (EJA), correspondente ao 8º e 9º ano no Ensino 

Fundamental, no turno noturno de uma escola pertencente à rede pública Estadual de 

Pernambuco. Alguns deles está há quase 20 anos sem freqüentar a escola. Sendo esta feita no 

início do ano de 2009, alguns deles estão se adaptando à realidade de sala de aula, após tantos 

anos. 

O que passou mais tempo longe da escola foi cerca de 34 anos e que agora retorna 

com todo desejo de querer aprender, mesmo que seja mais difícil tanto pelo tempo afastada, 

um retorno à educação nunca é algo fácil, ele envolve muitas análises e planejamentos, até 

porque agora ela trabalha e também porque é preciso o professor re-apresentá-la à 

matemática, pois assim como ela, os que retornam já possuem diversas idéias preconcebidas 

do que é um professores de Matemática. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os dados foram construídos a partir da aplicação de uma ficha contendo três 

problemas de porcentagem envolvendo compras a vista e a prazo, assim como salário. Duas 
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aulas de matemáticas geminadas, num total de 80 minutos, foram cedidas pela professora de 

matemática, que permaneceu na sala enquanto a pesquisadora deste estudo aplicava a ficha.  

A ficha era composta de três quesitos: A primeira questão tinham duas perguntas 

referentes à situação apresentada (A e B);  A segunda questão assim como a primeira tinha 

duas perguntas (A e B); A terceira havia três questões (A, B e C). 

 No quadro a seguir, serão apresentados os tipos problemas da ficha aplicada: 

Problemas 

1. Pesquisando na Internet Darlan encontrou a seguinte promoção:  

Computador Intel Celeron 1,6ghz 512ram 80hd 15’ Samsung Lcd. 

Preço a vista: R$ 700,00 

Parcelado 12 de R$ 74,00 

Responda: 

a) Quanto Darlan vai pagar a mais, se optar pelo valor a prazo? 

b) Qual a porcentagem de juros? 

2. Dona Edite querendo comprar uma máquina de costura encontrou esta por R$ 

500,00, em que a loja dividia o valor da seguinte forma: 

15% de entrada. O restante em 6 parcelas sem juros. 

Responda: 

a) Quanto ela pagou de entrada? 

b) Qual o valor das prestações? 

3. Joaquim trabalha em uma loja de brinquedos, seu salário fixo mensal é de R$ 

450,00, além disto, ele ganha uma comissão de 3% sobre o valor de vendas efetuadas 

por ele durante o mês. Responda: 

a) Em novembro ele vendeu um total de brinquedos correspondentes a R$ 1.500,00. 

Quanto ele vai ganhar no final deste mês? 

b) Em dezembro foi um mês bom, Joaquim vendeu R$ 9.200,00 de brinquedos. Quanto 

ele ganhou no final do mês? 

c) Se no mês de outubro o salário de Joaquim foi de R$ 600,00, quanto ele neste mês? 

Figura 1: problemas matemáticos referentes a porcentagem aplicados 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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Após correção da ficha, montamos o seguinte gráfico de barras relacionado aos acertos 

e erros dos alunos em cada uma das questões divididas da seguinte forma: 1ªA,  1ªB, 2ªA, 2ªB, 

3ªA, 3ªB e 3ªC. 

 

 
Figura 2: Percentual de acerto e erro de cada uma das questões da ficha 

 

Tanto a primeira situação, quanto a segunda situação se referem a compras à prazo. 

Todavia no primeiro caso se refere à comparação entre uma compra a vista e a prazo, sendo 

destacado desta o valor pago à mais quando se parcela o equipamento e em seguida pede-se a 

porcentagem deste juro. Nesta 56% dos alunos acertaram encontrar esta diferença. 

Alguns dos 32% que erraram cometaram o mesmo erro da aluna abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Exemplo de erro cometido por alguns dos 32% dos alunos no problema 1 

Eles responderam a letra A na letra B, presumimos que tenha sido porque a letra A 

queria apenas o valor a prazo, enquanto a B os juros que o vendedor obtinha com esta venda. 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

 11

A letra A do problema 2 foi a que os alunos obtiveram a maior porcentagem de acerto: 

68%. Todavia, se excluirmos os que não fizeram a porcentagem de acerto aumenta para 81%, 

tendo ainda 19% de erro.  Isso aponta a dificuldade dos mesmos, quando o cálculo envolve 

porcentagem. Em relação, à questão anterior os cálculos desta é mais complexo, todavia é o 

que estamos habituados a fazer quando compramos algo, pagamos um valor específico de 

entrada e o restante parcelamos.  

Um aluno conseguiu encontrar o valor da entrada, todavia quando foi parcelar mostrou 

confusão. Em primeiro lugar, ele subtraiu R$ 150,00, do valor total e não R$ 75,00, que foi a 

entrada por ele encontrada. Em seguida percebemos o erro numérico no algoritimo da divisão, 

quando ele ao dividir 350 por 6, encontra 50. Apresentamos sua resposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: erros cometidos nas letras "a" e "b" do problema 2 

 

De acordo com as observações feita, o terceiro problema foi aquele que os alunos 

tiveram o maior percentual de erro. Mesmo sendo um problema bastante comum no meio 

comerciário, o público de nossa pesquisa teve dificuldade de compreendê-la. Alguns 

resolveram as questões “pela metade”, como se ver na figura 16, a seguir, outros nem 

tentaram resolvê-la. Foram poucos os que acertaram-na. 
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Figura 5: resolução de uma aluna do problema 3 

Ela descreveu o quanto Joaquim ia ganhar a mais, tanto na letra A quanto na letra B, 

todavia não prestou atenção à pergunta: “Quanto ele vai ganhar no final deste mês?”, em que 

além de calcular o valor referente à porcentagem correspondente à comissão era preciso 

somá-la ao salário fixo. Este grupo de 36% de alunos, não concluiu a questão, por isto 

enquadramo-os à porcentagem de alunos que erraram-na. 

Quanto ao último item desta questão, foram poucos os que conseguiram finalizá-la. 

Este pouco corresponde à 16% de toda amostra. Um dos alunos que fez todas os problemas da 

ficha, respondeu o terceiro de uma forma bem detalhada como se pode ver na figura 17 a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: resposta correta de um aluno ao problema 3 
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A partir da resposta apresentada, do aluno, é clara a preocupação dele em explicar a 

maneira como executou cada etapa, para se chegar ao resultado. Podemos relacionar esta 

preocupação e desenvoltura com o cálculo à profissão exercida por ele, que é motociclista e 

quando perguntamos se na profissão que exerce utiliza matemática, conscientemente ele 

afirma, que o faz quando passa troco e também quando calcula o quilômetro percorrido, por 

litros de combustíveis gasto.  Mesmo estando a quase 8 anos fora de sala de aula, tendo 

voltado a estudar neste ano de 2009, ele consegue fazer esta ligação da matemática utlizada 

no dia a dia com a matemática de sala de aula, ou seja, para ele “elas” são uma. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foram apresentados, muitos dos sujeitos de nossa pesquisa retornaram aos 

estudos neste mesmo ano, após algum tempo sem estudar, ou seja, após aprender com a 

matemática informal, das ruas (do trabalho), eles voltam a se deparar novamente com a 

matemática da escola, com a idéia fixa de sua total abstração e inaplicabilidade no dia-a-dia. 

Para alguns, esta Matemática é totalmente inútil fora da escola, assim como a matemática que 

utilizam e os cálculos que fazem quando compram algo a prazo ou com desconto, por 

exemplo, não são reconhecidos por alguns deles como similar àqueles vistos em sala. Isto se 

comprovou na pesquisa feita.  

A princípio esperávamos ter resultados melhores (mais acertos) que os obtidos, já que 

se tratava de uma turma de adultos que manipulam com a matemática, todavia percebemos 

que mesmo experientes, os estigmas da formalidade matemática não foram arrancados deles. 

E ainda teve outro agravante: Os alunos estão acostumados a “resolver problemas” após o 

professor apresentar alguns modelos. No caso desta pesquisa, eles tiveram que busca na 

memória conhecimentos referentes aos problemas. 

O interessante é que os que tentaram conectar esta memória trouxeram à tona algo 

realmente apreendido. Dizemos isto, principalmente daqueles que está a muito longe da 

escola, pois o que não foi acomodado em nossa mente ou que não utilizamos é 

automaticamente descartado, esquecido e alguns deles recordaram, pois conseguiram não 

apenas lembrar-se do passado vivido em sala, como principalmente recordar as atividades 

vivenciadas, trazendo-as para o contexto de sala de aula. Eles estão um passo à frente 

daqueles que não fizeram nenhuma das questões (12%), por, segundo a resposta ao 

questionário, se acharem incapazes. Estes poucos ainda estão presos à prática da matemática 
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tradicional: o professor mostra uma resolução e em seguida passa um exercício de fixação, 

para que o aluno mecanicamente decore, sem preocupar-se em dar um significado a o que está 

sendo transmitido. 

A EJA passou por um grande processo evolutivo, contudo o acervo bibliográfico ainda 

é muito reduzido.  Muitos estudos precisam ser feitos, estudos estes que possam de levar o 

profissional de educação a refletir sobre sua prática pedagógica.  

A postura do professor dentro de sala de aula é bastante relevante, pois nas turmas de 

crianças e adolescentes, eles apresentam os assuntos de matemática como algo novo, 

preparando-os para a matemática, até então desconhecida, entretanto o público adulto já vive 

esta matemática informalmente, cabendo com isto ao professor fazer o percurso inverso, 

trazendo todo aquele conhecimento adquirido pelo aluno pra dentro de sala, para partindo 

disto fazer com que eles vejam os assuntos com outros olhos, com os olhos de estudantes-

pesquisadores e questionadores. 
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