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Resumo 
O presente trabalho foi desenvolvido junto aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
em uma escola municipal da cidade do Natal-RN, no segundo semestre de 2009. Os objetivos 
propostos referem-se à compreensão dos aspectos sócio-econômicos e a forma de como a 
Matemática apresenta-se nesse contexto, assim como as dificuldades que os educandos têm 
em compreender os números, suas operações e a relação desses com as situações do cotidiano. 
Nosso intuito é contribuir com a melhoria da qualidade no processo de ensino-aprendizagem 
desses alunos, considerando tanto seus conhecimentos prévios, como os níveis de 
aprendizagem do conhecimento matemático sistemático. O instrumento da pesquisa foi um 
questionário colaborativo com questões abertas, onde os alunos foram os entrevistadores e co-
participantes na análise dos possíveis resultados. 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos, ensino de Matemática  
 
Este trabajo fue desarrollado junto con estudiantes de  Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) 
en una escuela municipal de Natal-RN, en el segundo semestre de 2009. Los objetivos 
propuestos se refieren a la comprensión de los aspectos socio-económicos y la forma de cómo 
la matemática se presenta en este contexto, así como los alumnos tienen dificultades en la 
comprensión de los números, sus operaciones y su relación con situaciones cotidianas. 
Nuestro propósito es contribuir a la mejora de la calidad en la enseñanza-aprendizaje de estos 
alumnos, teniendo en cuenta tanto sus conocimientos previos, como los niveles de aprendizaje 
sistemático de conocimientos matemáticos. El instrumento de investigación fue un estudio en 
colaboración con preguntas abiertas, donde los estudiantes eran los entrevistadores y 
copartícipes en el análisis de los posibles resultados. 
Palabras-claves: Educación de Jóvenes y Adultos, enseñanza de la matemática. 
 
The present work was developed the students of the Education of Youths and Adults (EJA) 
close to in a municipal school of the city of the Natal-RN, in the second semester of 2009. 
The proposed objectives refer the understanding of the socioeconomic aspects and the form of 
as the mathematics he/she comes in that context, as well as the difficulties that the students 
have in understanding the numbers, their operations and the relationship of those with 
situations of the daily. Our intention is to contribute with the improvement of the quality in 
the process of those students' teaching-learning, considering their previous knowledge so 
much, as the levels of learning of the systematic mathematical knowledge. The instrument of 
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the research was a collaborator questionnaire with open subjects, where the students were the 
interviewers and copartners in the analysis of the possible results. 
Key-words: Adult and Youth Education, Teaching of Mathematics. 
 

 

1. BREVE HISTÓRICO DAS FEIRAS LIVRES EM NATAL 

As feiras livres, além de fonte de emprego e escoamento da produção de 

hortifrutigranjeiros, são o tradicional comércio de pescados, aves e carnes; comercialização de 

produtos não alimentícios e artigos de pequena indústria caseira. Elas continuam resistindo, 

seja por tradição, seja por falta de investimento do poder público, ao progresso e ao conforto 

que os grandes hipermercados e os supermercados de bairro proporcionam aos seus clientes. 

As feiras funcionam em diversos pontos com locais, dias e horários próprios.  

  No início da Idade Média, surgiram as primeiras feiras para satisfazer as necessidades 

de trocas entre as pessoas (escambo). Os produtos em circulação, em geral, eram agrícolas e 

locais. Com o passar do tempo as feiras tornaram-se de grandes proporções e negociavam 

mercadorias por atacado, provenientes de diversas nações. Elas eram o centro distribuidor, 

onde os grandes comerciantes se destacavam dos pequenos vendedores (artesãos) locais, 

comprando e vendendo mercadorias estrangeiras.  

No Brasil, as feiras existem desde o período colonial e foram introduzidas pelos 

Portugueses, sobretudo no nordeste. Podemos afirmar que funcionam como importante espaço 

de comércio, divulgação de cultura, lazer para a população e relações de sociabilidade.  

Em Natal, há cerca de 20 feiras livres, algumas têm se destacado pelo tempo de 

existência, estrutura e tamanho, como a feira do Alecrim que surgiu em 1920, funcionando 

aos sábados e tem cerca de 836 barracas. A feira das Rocas surgiu em 1928, acontece sempre 

às segundas-feiras, em um largo onde a maioria das barracas fica exposta mesmo nos dias em 

que a feira não funciona. A feira do Carrasco surgiu entre as décadas de 40 e 60, ocorre na 

Rua dos Paianazes com média de 540 barracas, nas quartas-feiras. (FONSECA, 2006). 

Em outros pontos da cidade é verificada a presença de feiras livres tanto na zona norte 

como na zona sul. Em muitas dessas feiras, a responsabilidade da barraca é do próprio 

feirante, sendo supervisionada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMURB). A 

feira de Nova Natal acontece aos domingos sendo composta de 283 feirantes e 550 bancas 
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onde são comercializados produtos hortifrutigranjeiros, grãos, cereais, frutas, aves, carnes e 

derivados do leite, além de confecções e produtos eletrônicos. 

2. JUSTIFICATIVA 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa que os alunos do III nível da EJA da Escola 

Municipal Amadeu Araújo desenvolveram no II semestre de 2009, na feira livre do conjunto 

de Nova Natal, bairro Lagoa Azul. O objetivo foi fazer com que os alunos compreendessem 

os aspectos sócio-econômicos e a forma com que a Matemática se apresenta nesse espaço. 

Vários aspectos chamaram a atenção desses alunos, mas dentre eles, analisaremos dois. O 

primeiro aspecto refere-se a um adequado acondicionamento e recolhimento de lixo, 

decorrente das atividades dos feirantes e pessoas que circulam pela mesma, assim como falta 

de assepsia correta nas mãos no manuseio de alimentos e na utilização de equipamentos que 

evitem a contaminação, trazendo com isso comprometimento à saúde, desconforto aos 

moradores que residem perto delas, acarretando um grave problema de saneamento ambiental 

e, conseqüentemente de saúde pública. O segundo aspecto é quanto às dificuldades que os 

educandos têm em compreender os números racionais na representação decimal, suas 

operações e a relação desses com situações do cotidiano.   

A relação desses aspectos citados com o Programa Gestão da Aprendizagem Escolar 

(Gestar II) é visto no TP1 seção 1 item objetivo da seção: “Reconhecimento da matemática 

no mundo dos alimentos e da saúde: mobilizar conceitos de números decimais [...] permitindo 

o desenvolvimento de um pensamento crítico frente a situações envolvendo questões de 

alimentação e saúde”. (2008, p. 15) Nossa intenção é contribuir com a melhoria da qualidade 

do ensino-aprendizagem desses alunos, considerando não só os seus conhecimentos prévios, 

mas dando-lhes condições de transpor as fronteiras do conhecimento informal para o 

conhecimento matemático sistemático. 

 Carraher, Carraher e Schliemann (1995, p. 27) afirmam que: “[...] era necessário 

conhecer melhor a matemática inerente às atividades da vida diária [...] a fim de construir, a 

partir dessa matemática, pontes e ligações efetivas para a matemática mais abstrata”. 

Entendemos que a escola enquanto entidade educativa deve promover meios com o objetivo 

de reduzir o analfabetismo na população e incluí-la na sociedade, vejamos: 

A escola básica é a instância pela qual o estado deve proporcionar ao 
indivíduo pelo menos o necessário para ele desenvolver-se como 
cidadão”. Este desenvolvimento tem que estar ligado a aspectos sócio-
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culturais e intelectuais obtidos no seu cotidiano proveniente da relação 
entre saber informal e “saber-ensinado”. (PARO, 2003, p.30) 

 

A partir desses dois aspectos formularam-se os seguintes problemas: como se pode 

pensar em um espaço coletivo em que há um tratamento adequado do lixo, uma correta 

manipulação de alimentos evitando um problema de saúde pública? Como promover uma 

aprendizagem significativa dos números e suas operações junto aos alunos de EJA quando se 

relaciona a Matemática que estudam e a matemática da feira livre ao qual eles foram os 

agentes pesquisadores? 

Pretendemos esclarecer essas questões na análise dos resultados cujo objetivo geral é 

observar a feira livre como um ambiente de aprendizado que estabelece relações com os 

conteúdos matemáticos apresentados em sala de aula. Nesse caso os Números Decimais, 

contribuindo para a formação de um pensamento crítico do aluno da Educação de Jovens e 

Adultos. Quanto aos objetivos específicos tratam de mostrar que a Matemática apresentada 

na feira é diferente da sistematizada, mas uma não anula a outra; analisar a forma de 

higienização realizada pelos feirantes no manuseio de produtos alimentícios e verificar se há 

ocorrência de saneamento ambiental. 

  

3. METODOLOGIA 

A partir dos questionamentos dos alunos desenvolvemos a pesquisa por meio de um 

questionário colaborativo com questões abertas e fechadas, onde os alunos participaram como 

entrevistadores. O trabalho foi elaborado de forma a propiciar que todos participassem 

ativamente, vivenciando as situações-problema, refletindo sobre elas e tomando atitudes 

diante delas. Assim, tiveram a oportunidade de ouvir dos feirantes e perceberem os problemas 

que a feira comporta no seu contexto. Além de fazerem uma pesquisa bibliográfica nos 

cadernos de teoria e prática (TPs) do Gestar II, nas atividades de apoio à aprendizagem 

(AAAs) e nos livros didáticos e paradidáticos. Entendemos que o universo da feira 

proporcionou uma integração de saberes básicos nas diferentes áreas do conhecimento.  

A partir dessa situação real, percebemos maior aprendizado em relação os números, 

suas operações e a relação desses com as situações do cotidiano.  
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4. PARTICIPANTES DA PESQUISA 

II nível turma E, Ana, Dannylkyson, Francisco Wênio, José Gomes (alunos). 

III nível turma F, Raine, Ítalo, Sara Hellen, Ana Paula, Ilma, Marielena, José de 

Anchieta, Alexi e Alyson (alunos).  

5. OS DADOS DA PESQUISA 

             Os alunos do III nível turma E, entrevistaram alguns feirantes e coletaram dados por 

intermédio da pesquisa. A aluna Ana Lopes Ferreira entrevistou Mary, idade 29 e há 12 anos 

trabalha na feira vendendo frutas. Seu grau de instrução é o Ensino Fundamental incompleto. 

Quando se perguntou se tinha facilidade de fazer cálculos matemáticos apenas “de cabeça” 

(refere-se ao cálculo mental, preferimos chamar cálculo de cabeça para aproximar ao máximo 

da linguagem informal dos alunos e dos feirantes), respondeu que sim. Quando se perguntou 

sobre a limpeza e organização geométrica da feira, respondeu que está insatisfeita. Quanto à 

satisfação do seu emprego disse que está satisfeita. Sobre o surgimento da feira, não soube 

responder. A entrevistadora não perguntou o quanto queria comprar (em gramas) do produto. 

O aluno Dannylkyson Fernandes entrevistou João, idade 83 anos, há 11 anos trabalha na feira, 

vendendo queijo e carne. Seu grau de instrução é o Ensino Médio incompleto. Quando se 

perguntou se tem facilidade de fazer cálculos matemáticos “de cabeça” respondeu que não. 

Quando perguntado sobre a limpeza e organização geométrica da feira respondeu que está 

satisfeito porque a avenida é espaçosa. Quanto à satisfação do seu emprego disse que está 

satisfeito, pois ganha um bom dinheiro. Sobre o surgimento da feira, não soube responder. O 

entrevistador perguntou que queria comprar 300 gramas do produto cujo kg custa R$ 7,00. 

João calculou mentalmente que 300g custa R$ 2,00. 

Nas duas situações apresentadas, observamos que a feirante deixa claro que sabe 

resolver cálculo mental, mas não comprova tal habilidade. No entanto não influenciou a 

entrevistadora a comprar o seu produto. Na outra entrevista o feirante disse que não tinha 

facilidade em responder questões pelo cálculo mental, de fato ele calculou o valor aproximado 

sem atentar para isso.  

Nesse caso, observamos o desconhecimento dos Números Racionais na representação 

decimal por parte do feirante, pois ele não conseguiu chegar ao valor correto das 300g que é 

R$ 2,10. O que comprova que não está familiarizado com as operações fundamentais desses 

números, no caso da multiplicação. Se ele fizesse a operação 300g x 7,00 obedecendo à 
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ordem posicional da vírgula, conseguiria a resposta correta. A forma com que João calculou 

300g de queijo mentalmente reforça que os seus conhecimentos prévios sobre os Números 

Decimais lhe deram condições de chegar ao valor aproximado. 

6. POSSÍVEIS RESULTADOS 

Nessa análise, verificamos que a matemática de Mary e João é representada de forma 

diferente da sistematizada na escola. Apesar de um deles não ter facilidade em desenvolver o 

cálculo mental, consegue de forma rápida e objetiva calcular o preço do produto sem a 

utilização da calculadora ou do algoritmo da proporção mostrando aos entrevistadores 

(alunos) que a Matemática do cotidiano não é difícil, são conhecimentos prévios que podem 

dialogar com a matemática sistematizada.  

Segundo Silva (2007, p. 27), “O papel do professor é ser o mediador entre o 

conhecimento informal e o sistematizado, dando a possibilidade do aluno construir vínculos 

entre a matemática extra-escolar e a simbólica”. Dessa forma, os entrevistadores perceberam 

em sala de aula e na análise do questionário, que os conhecimentos prévios dos conteúdos 

matemáticos são o ponto de partida para a sistematização dos mesmos. Perceberam também 

que a feira é um espaço de contribuição para o aprendizado e o desenvolvimento do senso 

crítico do aluno. 

Em relação à limpeza e à organização da feira, constatamos que pensar em um espaço 

coletivo em que há um tratamento adequado do lixo, uma correta manipulação de alimentos 

evitando um problema de saúde pública, é preocupação tanto dos feirantes como dos alunos, 

uma vez que se mostram insatisfeitos com a limpeza e organização da feira. 

A partir desses resultados, consideramos que é preciso compreender que a finalidade 

do ensino também é detectar as dificuldades dos alunos, por meio delas praticar atividades em 

que os alunos estejam inseridos e que todos são capazes de aprender, quando as suas 

particularidades e características são respeitadas.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  O resultado da pesquisa deixa evidente que é necessário se conhecer a Matemática 

oriunda do cotidiano, contudo se dá pouca relevância, por parte de muitos professores, ao 
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conhecimento prévio do aluno. Os conhecimentos prévios dos alunos são diversificados e na 

maioria das vezes são vistos equivocadamente como obstáculos à aprendizagem. Cabe ao 

educador planejar uma intervenção didática que vise transformar essa diversidade, num ponto 

de estímulo de modo que o aluno consiga explicar fatos matemáticos, analisá-los e 

compreendê-los.  

Muitos jovens e adultos que não foram à escola têm uma noção informal sobre a 

Matemática, eles vêm com conhecimento do cotidiano e o utilizam como suporte para 

compreender o conhecimento sistemático, porém na maioria das vezes não é encontrada uma 

orientação significativa, por parte do professor, que os levem a relacionar saberes formal e 

informal, ou superar o saber informal. 

Acreditamos que uma aprendizagem significativa dos Números Racionais, pode colaborar 

para o conhecimento matemático, de modo a cumprir o papel social que a Matemática deve 

desempenhar, quando o professor conduz por meio de novas metodologias, o processo ensino-

aprendizagem com os alunos da EJA. 

Contribuir para o desenvolvimento do ensino e de uma proposta crítica, que conduza os 

alunos a enxergarem a realidade dos problemas da comunidade, faz parte desse trabalho e 

deve estar presente nas pesquisas relacionadas à Educação de Jovens e Adultos. 
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