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RESUMO

Este estudo aborda as experiências vividas durante o ensino das operações de adição e subtração numa
turma de Educação de Jovens e Adultos de uma Escola Municipal de Arapiraca – AL. Realizado diante da
constatação de um alto grau de dificuldade apresentado por parte desses alunos ao lidar com essas
operações. A fundamentação teórica foi baseada na leitura de autores que abordam a temática, além de
documentos dos órgãos governamentais. Os estudos e observações feitas mostram que ainda existe um
grande equívoco em relação ao ensino na EJA, mas avanços têm sido alcançados, porém ainda discretos.
Faz-se necessário uma atenção especial das instituições de ensino que formam os profissionais que
atuarão na EJA, dando suporte necessário para lidar com as especificidades deste público.
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ABSTRACT

This study looks at the experiences during the teaching of addition and subtraction in a class of Youth and
Adults in a School of Municipal Arapiraca - AL. Held on the finding of a high degree of difficulty presented
by these students to handle these operations. The theoretical framework was based on the reading of
authors who address the topic, as well as documents from government agencies. The studies and
observations show that there is still a big misconception in relation to teaching in adult education, but
progress has been achieved, but also discrete. It is necessary to pay special attention of educational
institutions that form the professionals who will work in adult education, providing necessary support to
deal with the specificities of the public.

Keywords: EJA. Mathematics Teaching. Operations of Addition and Subtraction.

INTRODUÇÃO

Este trabalho de pesquisa surgiu diante das observações feitas durante a realização das aulas de
matemática na turma de 4ª fase – EJA de uma escola de Ensino Fundamental da rede municipal de ensino
de Arapiraca. Ao decorrer das aulas, os alunos apresentavam diversas dificuldades envolvendo o uso dos
algoritmos de adição e subtração, principalmente a de subtração, gerando assim uma necessidade de
encontrar uma solução rápida e eficiente para solucionar esse problema, já que a grade curricular a ser
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cumprida é extensa e os conteúdos matemáticos a serem estudados dependiam da compreensão e
domínio destas operações.

A educação no país, apesar dos avanços, não configura entre as melhores nos cenários internacionais,
quando se trata em qualidade de ensino. Esse fato se agrava mais ainda, quando se trata do ensino de
matemática e mais especificamente o ensino de matemática nas salas de aula de Educação de Jovens e
Adultos.

As dificuldades em aprendizagem de matemática muitas vezes estão relacionadas à mecanização do
ensino, os PCN’s aponta “(...) procedimentos mecânicos, desprovidos de significados para o aluno” revela
a urgência de se “(...) reformular objetivos, rever conteúdos e buscar metodologias compatíveis” com a
realidade (BRASIL, 1997, p. 15).

Não dá mais para ter professores iguais aos que existiam anos atrás. É preciso dinamizar o ensino,
ressaltando que o ensino de EJA não deve se tornar um faz de conta, onde professores despreparados
tratam seus alunos como crianças grandes, sem personalidade e sem conhecimentos a compartilhar. Esse
tipo de tratamento só amplia o número de evasão nas salas com essa modalidade de ensino.

Pesquisas bibliográficas feitas durante a elaboração deste estudo apresentaram diversas contribuições à
compreensão do trabalho envolvendo o ensino das operações de adição e subtração. Tentou-se fazer uma
relação entre as dificuldades apresentadas pelos alunos de EJA e os alunos do ensino regular, e identificar
possíveis causadores destas dificuldades.

Constatou-se que a origem do problema está relacionada com a construção dos conceitos das operações,
que sem significados, acabam sendo incompreendidas pelos alunos. E isso independe de idade, série
escolar ou modalidade de ensino, tanto é que, alunos do ensino médio também apresentam dificuldades
em relação às operações de adição e subtração bem como às operações de multiplicação e principalmente
a divisão.

Outro ponto a destacar é aversão ainda existente na disciplina de matemática. Percebe- se que isto serve
de empecilho para alguns alunos que, desestimulados, acabam por desistirem mais uma vez, devido a
acreditarem que a matemática ensinada na escola é uma ciência feita para poucos, considerados
intelectuais, super inteligentes e que não fornece utilidade na vida diária. Quando fala-se em educação
escolar, dita a educação formalizada, destaca-se a importância dada apenas ao algoritmo operacional, e
isso acontece também, por parte dos próprios alunos.

Destaca-se que os alunos são sujeitos dotados de infinitas experiências cotidianas, ricas de conteúdo
matemático que precisa ser corretamente explorado, como aliado a solucionar as dificuldades
apresentadas por eles. Saindo da total abstração a que se rendem alguns professores, para a
materialização desta ciência tão rica e bela, necessária a sociedade.

Desta forma, percebe-se que ensinar adultos exige dos professores o conhecimento de novos saberes,
novas habilidades, seja no campo da docência ou respaldados por saberes práticos adquiridos pelas
experiências vividas. Afinal o objetivo da escola é formar cidadãos atuantes e críticos de seu papel, e as
turmas de EJA são formadas por cidadãos já formados pela vida, que estão em busca de novos saberes
que os auxiliarão na vida em sociedade.

O presente trabalho está dividido em partes. O capítulo 1 apresenta um pouco do histórico da Educação de
Jovens e Adultos no Brasil e do ensino de matemática nessa modalidade de ensino. O capítulo 2 apresenta
a importância do domínio da matemática nas adições e subtrações. No capítulo 3 são apresentadas
estratégias para aperfeiçoar as estratégias de ensino e melhorar a aprendizagem em matemática.
Posteriormente são apresentadas as considerações finais e listadas as obras que serviram de base para
elaboração do trabalho.
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1- O ENSINO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

O ensino de Educação de Jovens e Adultos - EJA ainda encontra-se inadequado as necessidades do público
a que se destina. Se faz necessário uma melhoria da qualidade das propostas de ensino, buscando de fato
cumprir seu papel social de inclusão e não se tornar uma frustração àqueles que, depois de tanto tempo
longe da escola, resolve por diversos motivos retornar a ela.

Busca-se aqui, convocar as instituições educacionais e os educadores, em
particular, os educadores matemáticos, que se comprometem com uma política
de inclusão e de garantia do espaço de jovens e adultos na Escola, a tomá-los,
então, como sujeitos socioculturais, que como tal, apresentam perspectivas e
expectativas, demandas e contribuições, desafios e desejos próprios em relação à
Educação Escolar. (Fonseca, 2007, p. 32)

Os alunos de EJA geralmente são pais e mães de família, que por motivos diversos diante a sociedade
tiveram que deixar de estudar, e hoje voltam para sala de aula em busca do conhecimento necessário
exigido pelo mercado de trabalho Antes para ser uma faxineira ou auxiliar de serviços diversos era
necessário apenas demonstrar habilidade nas tarefas, atualmente é preciso saber ler e escrever bem, ter
cursos específicos e até mesmo conhecimento de informática.

Devido à exigência de pessoas capacitadas para o mercado de trabalho, cada vez mais as pessoas voltam
para a sala de aula e, diante dessa busca, pouco se tem feito para acolher esse novo público.

Estamos falando de uma ação educativa dirigida a um sujeito de escolarização
básica incompleta ou nunca iniciada e acorre aos bancos escolares na idade
adulta ou na juventude. A interrupção ou impedimento de sua trajetória escolar
não lhe ocorre, porém, apenas como um episódio isolado de não-acesso a um
serviço, mas num contexto mais amplo de exclusão social e cultural, e que, em
grande medida, condicionará também as possibilidades de re-inclusão que se
forjarão nessa nova (ou primeira) oportunidade de escolarização. (FONSECA,
2007, p. 14)

Mesmo assim pouco se investe na educação de jovens e adultos. Não adianta matricular todo àquele que
pretende concluir os estudos e não oferecer as condições necessárias ao mesmo. É preciso ter material
didático de qualidade com proposta preparada especificamente para esse público e professores
capacitados para lidar com essa modalidade de ensino, além disso, melhorar as condições físicas dos
prédios onde funcionam essas salas de aula.

Mas ao contrário disso, o que percebe-se é o descaso com essa modalidade de ensino. Falta formação
específica para os professores dessa modalidade, pois ela é diferenciada, não apenas pela idade dos alunos
que a frequentam, mas por todos os fatores sociais envolvidos, já que muitos vêm direto do trabalho para
a escola. Existe também a falta de material didático específico e elaborado exclusivamente para trabalhar
o ensino na EJA, a falta de estrutura física das salas de aula que geralmente funcionam no horário
noturno, em espaços inadequados ao ensino e aprendizagem entre outros fatores.

São estes aspectos que, agregados a diversos fatores de ordem social e econômica do aluno, o fizeram
abandonar a sala de aula, e não desaparecem, quando enfim este com muitas dificuldades se dispõem a
frequentar novamente a escola, em busca de conhecimento e de atender às exigências do mercado de
trabalho em busca de diplomação.

O artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDBN que dispõe sobre a Educação de Jovens e
Adultos, deixa bem claro a quem se destina essa modalidade de ensino “A educação de jovens e adultos
será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e
médio na idade própria” e em seu inciso 1º complementa destacando as especificidades necessárias para
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que estes jovens retornem e permaneçam em sala de aula.

Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que
não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições
de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. (LDBN nº. 9.394/96, § 1º)

As leis são criadas a fim de garantir a efetivação do direito a educação, para todos aqueles que a buscam,
independente de quando o façam. Mas sabe-se que existem grandes abismos entre o que se determina
nas leis e a realidade vivida, e quando se trata de educação, parece que isso se torna cada vez mais
utopia. No Brasil educação não é prioridade nas metas de alguns governos, enquanto em outros países,
como a china, por exemplo, a educação é tida como alimento essencial a vida e a um país desenvolvido.

2 - O ENSINO DE MATEMATICA: E AS OPERAÇÕES DE ADIÇÃO DE SUBTRAÇÃO

O ensino de matemática nas turmas de jovens e adultos exige do professor uma postura diversificada,
para lidar com situações diversas e diferentes das que ocorrem nas salas de aula convencionais. Fonseca
(2007) aponta a necessidade do educador conhecer o seu aluno, bem como o grupo social a qual pertence.
Mas este conhecimento não se refere apenas a informações pessoais, está ligado a dinâmica da sala de
aula e de como esses alunos se portam diante das situações vividas.

A matemática é tida como uma disciplina difícil de ser compreendida. Muitos a veem como um monte de
números e cálculos a serem resolvidos de forma única e pré - determinada e que só os tidos como mais
inteligentes conseguem aprender. É apontada como o motivo para a desistência e evasão escolar,
daqueles que encontram dificuldades na sua aprendizagem. Fonseca relata essas acusações e rebate
dizendo:

Não é raro tomar-se o fracasso em Matemática como causa da evasão escolar.
Por mais infeliz que tenha sido, porém, a experiência ou o desempenho do sujeito
no aprendizado da Matemática, dificilmente essa acusação, na verdade procede.
Na realidade, os que abandonam a escola o fazem por diversos fatores, de ordem
social e econômica principalmente, e que, em geral, extrapolam as paredes da
sala de aula e ultrapassam os muros da escola. (FONSECA, 2007, p. 32)

É preciso entender que a matemática é uma disciplina que contribui para vida do aluno e as dificuldades
que alguns alunos apresentam nada tem haver com a evasão escolar.

É preciso quebrar esse tabu que a matemática foi feita para poucos, isso faz com que os jovens, se
considerem incapazes de aprendê-la. Logo quando não conseguem compreender determinado conteúdo,
ficam desestimulados a buscarem novas estratégias, ficando presos as mesmas formas de pensamento.
Esse tipo de pensamento impede que os alunos desenvolvam toda capacidade cognitiva que possuem.

O professor tem que compreender o contexto em que se inserem os seus alunos e tratá-los de acordo a
essa realidade. Ele tem que compreender que seus alunos não são crianças que estão ali apenas para
repetirem o que ele diz, assim como os do ensino regular, os alunos das turmas de Jovens e Adultos,
especificamente, possuem uma bagagem de conhecimento adquiridos no dia a dia que não podem ser
deixados de lado na sala de aula.

É necessário fazer um esforço para que as crianças descubram, desde o principio
que a utilidade da matemática ultrapassa os muros da escola. As crianças têm
múltiplas experiências relacionadas com o conhecimento matemático e estas
experiências tinham que constituir-se em objeto de análise no marco escolar.
Zunino (1995, p.7).
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Pode-se dizer que um vendedor, o feirante, que nunca foi a uma escola não sabe matemática Ele pode não
possuir o conhecimento organizado e na forma que é ensinado na sala de aula, mas todos os dias ele
efetua operações de adição e subtração desenvolvendo suas atividades de trabalho. A dona de casa ao
preparar uma receita de bolo, calcula a quantidade de ingredientes necessários, para isso ela faz uso do
conceito de medidas, uso de frações entre outros conteúdos. Enfim, são vários os exemplos onde percebe
- se o uso da matemática fora da sala de aula, sendo efetuado por pessoas que nunca passaram por uma
sala de aula.

Porém esses alunos desmerecem essa bagagem pessoal. Temos o cálculo mental, que é a estratégia mais
utilizada por eles nas situações diárias, desde tarefas mais elaboradas até as mais simples, por exemplo,
uma dona de casa quando vai à feira ou prepara uma receita, utiliza o cálculo mental como estratégia.
Mesmo assim, existe um anseio grande em aprender o cálculo formal, armar e resolver as contas, eles
acreditam que a verdadeira matemática é aquela em que se arma a operação, efetua algumas sequências
de passos e se fizer tudo certo, a resposta final sempre estará correta.

Sendo assim ao aprender como funciona o algoritmo poderão efetuar qualquer operação, só que os alunos
de EJA conseguem solucionar problemas utilizando o cálculo mental, porém sentem dificuldade de
expressar como obteve a resposta e mais ainda em representar esse algoritmo no papel.

Trabalhar as operações de adição e subtração pode parecer para muitos tarefa fácil, percebe-se que
muitos alunos chegam ao ensino médio sem compreender efetivamente as quatro operações. As pessoas
constantemente desenvolvem atividades relacionadas a essas operações, porém, situações estas,
envolvendo o algoritmo na sua forma mais simples, quando estão diante de uma situação mais complexas
não sabem operar e muitos menos relacionar as operações.

As crianças desenvolvem os esquemas de juntar e separar independentemente um
do outro, sem compreender a relação que existe entre os dois. Para atingir uma
compreensão mais avançada, passando do conhecimento baseado em esquemas de
ação para um conceito operatório de adição e subtração, é necessário que o aluno
consiga coordenar os dois esquemas, reconhecendo a relação inversa que existe
entre adição e subtração. (PIAGET, 1971 apud NUNES, 2009).

Muitos dominam problemas simples, que trazem em sua essência apenas situações de juntar ou separar,
quando se trata de adição e subtração, e essa incompreensão não acontece apenas com as crianças. Os
alunos da EJA, apresentam dificuldades semelhantes à de uma criança, quando estão diante dessas
operações, que ainda é maior quando se trata de operações onde o conceito de adicionar e subtrair vem
invertido, quando a pergunta se relaciona a quantidade que se tem a mais, automaticamente eles
entendem esse “a mais” como uma operação aditiva, quando na verdade deveriam subtrair, sendo essa
uma dificuldade que quando não sanada no momento certo, ocasionará problemas na compreensão destas
atividades por toda vida escolar.

3 - APRENDIZAGEM MATEMÁTICA: RACIOCÍNIO X ALGORITMO

As dificuldades até aqui citadas foram percebidas também na turma de 4ª fase – EJA estudada. Sendo
importante destacar que a 4ª fase corresponde ao 6º e 7º ano do ensino fundamental. Diante disso
buscou-se encontrar meios de superá-las, afim de promover o avanço dos alunos nos conteúdos
seguintes. Primeiramente foi feito um diagnóstico para verificar em que nível de aprendizado os alunos se
encontravam e também para detectar as dificuldades existentes diante do conteúdo, e assim elaborar uma
proposta com objetivos definidos para tentar sanar cada uma das dificuldades identificadas.

Diante do diagnóstico foi possível perceber que as dificuldades residem na falta de compreensão do
sistema de numeração decimal, o que dificulta a resolução de problemas envolvendo as operações de
adição e subtração, consequentemente as demais operações. Os alunos não compreendem situações onde
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na resolução tem que realizar o “vai 1”, nas operações aditivas, e porque “pedir emprestado 1” nas
operações de subtração.

Uma situação que gera dificuldade em boa parte dos alunos: Carlos possui uma coleção com 49 figurinhas
e comprou mais 15 figurinhas para sua coleção. Com quantas figuras ele ficará

1

49

+15

64

Ao resolver este problema mentalmente o aluno responde corretamente que ele ficará
com 64 figurinhas, porém quando solicita-se que ele represente a resposta através do
algoritmo, ele apresenta dúvidas no processo e até mesmo não consegue resolver, isso
acontece por que ele não consegue identificar que 9 unidades mais 5 unidades será 14
unidades, logo 1 dezena e 4 unidades e assim essa dezena deverá ser acrescentada as
demais dezenas ficando 1 + 4 + 1 = 6, conforme o esquema abaixo:

Essa falta de domínio dos padrões que regem o sistema de numeração decimal ocasionam diversos erros,
quando os alunos vão resolver problemas escolares, gerando assim um conflito entre a matemática que
eles utilizam no dia a dia e a que aprendem na escola.

200

- 80

0

Outra situação em que este problema incide é nas operações de subtração, um problema
que geralmente confunde até estudantes de ensino médio: Subtrair 80 de 200. Oralmente o
aluno responde rapidamente que é o resultado é 120, porém quando é solicitado que
represente o algoritmo da resolução um erro de conceito acontece.

Aqui surge um problema para os alunos, como subtrair 8 de 0, daí o professor explica que deve pedir
emprestado 1 e daí fica 10 – 8. Mas ai vem os questionamentos: Porque pedir emprestado Como pedir
emprestado 1 se na casa seguinte tem-se 0 Se pedir 1 emprestado, como fica 10 São esses
questionamentos, que quando não bem esclarecidos pelos professores, geram dúvidas e
consequentemente uma aprendizagem mecânica do algoritmo, sem uma aprendizagem significativa.

Duarte (2006), realizou um estudo com estudantes de turmas de jovens e adultos, onde ele trabalha as
operações de adição e subtração utilizando o ábaco para demonstrar o funcionamento do sistema de
numeração decimal, assim ele propôs diversas situações, com níveis de dificuldades variados que levavam
os alunos a resolver problemas envolvendo o “vai 1” ou o “pedir emprestado”, levando os alunos a
compreenderem não somente o sistema de numeração, bem como a adição e subtração, como operações
inversas.

Quando o professor explica que os números possuem valores que dependem da sua posição. Sendo assim
no número 235, o 2 vale 200 ou 2 centenas, o 3 vale 30 ou 3 dezenas, e o 5 que representa as unidades.
Quando o aluno compreende que ele pode transformar 1 centena em 10 dezenas ou 100 unidades, o aluno
consegue argumentar corretamente como faz para subtrair 80 de 200. Ele compreenderá que será
necessário utilizar 1 das centenas para transformá-la em 10 dezenas e assim subtrair as 8 dezenas que
restará 2 dezenas para juntar a centena restante, resultando assim 120 como resposta ao problema
proposto.

Se o algoritmo da adição e subtração for ensinado de maneira adequada, dando significado às operações
executadas, os alunos se apropriam desse conhecimento e passam a produzir sozinhos, suas próprias
estratégias e argumentos de resolução. Essas dificuldades podem está atreladas a forma como se constitui
cada operação, forma esta não compreendida pelos discentes. É nesse ponto, que se faz necessário o
conhecimento aprofundado das operações, por parte do professor para saber identificar as dificuldades dos
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alunos, onde elas se concentram e a partir disso buscar meios para solucioná-las.

É preciso levar em contas os fatores sociais vividos, e vale-se deles como aliados nessa compreensão, pois
é muito mais fácil a compreensão quando partimos do concreto para o abstrato, do que a situação inversa.

Partindo desta premissa e seguindo as ideias apresentadas no estudo de Duarte (2006), houve um intenso
trabalho sobre o sistema de numeração decimal brasileiro, e suas características, levando o aluno a
identificar especificidades como contagem de 10 em 10, como funciona as casas decimais, valor posicional,
operações inversas, levando a compreender o funcionamento do algoritmo escolar fazendo sempre a
relação com as estratégias de resolução já conhecidas pelos alunos e utilizadas por eles no cotidiano fora
da escola, como a exemplo do cálculo mental.

Durante as aulas, os alunos foram orientados a utilizar as estratégias já conhecidas, bem como tentar
explicar através de texto ou oralmente, como fizeram para chegar ao resultado obtido. Atividades assim
levam o professor a identificar a maneira como o aluno está se relacionando com o conteúdo e também
algum erro de conceito ou até mesmo a utilização inadequada da estratégia de resolução.

Através destes registros o professor poderá pautar as próximas aulas, levando em conta duvidas ainda
existente e também os avanços obtidos, construindo assim uma prática consistente e que o auxiliará
durante todo o processo de ensino.

4-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, foi possível verificar, quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos alunos da EJA diante
das operações de adição e subtração. Situações essas, que geram dificuldades em lidar com novos
conteúdos que necessitem dessas operações. Sendo de grande valor para o contexto atual, além das
contribuições para os diversos profissionais de ensino da modalidade Jovens e Adultos.

Com o trabalho realizado na turma estudada, percebeu-se um grande potencial de aprendizagem por parte
desses alunos que não é explorado nas salas de aulas. As experiências de vida que cada um possuem
agregam significado a situações problemas trabalhadas em sala de aula. Isso acontece por que o professor
não tem a formação específica na modalidade da EJA para lidar com essas situações práticas, visto que
esse é um ambiente novo para alguns docentes, e também a falta de valorização por parte dos próprios
alunos deste conhecimento.

Na hora de fazer a ligação entre, as situações vividas no cotidiano e os problemas apresentados nos livro
didáticos, muitos professores e alunos acabam, menosprezando o potencial deste conhecimento prévio.
Desta forma, entende-se que ensinar adultos exige dos professores o conhecimento de novos saberes
docentes, apoiados por saberes práticos, adquiridos pelas experiências vividas.

Durante o estudo percebeu-se que o cálculo mental, que é uma estratégia matemática eficiente, era a
mais utilizada por eles no cotidiano, e deixada de lado nas resolução de problemas na sala de aula. Talvez
isso aconteça devido a crendice que a matemática praticada na escola, só tem valor na sua forma escrita,
ou seja, através da representação do algoritmo.

Diante dos resultados observados durante as aulas na turma estudada, percebeu-se que com empenho,
estudo e pesquisas, é possível elaborar uma proposta de ensino que se efetive através da aprendizagem
dos alunos. Mas é preciso que o professor conheça as especificidades de cada aluno, verificar quais
procedimentos já utilizados por eles no dia a dia, para resolver problemas envolvendo a matemática, mais
especificamente as operações de adição e subtração, e assim fazer uso desses conhecimentos em sua
prática de ensino.

Sendo assim, diante dos resultados aqui expostos, fica a recomendação da necessidade de formar o
profissional docente do ensino de EJA, para lidar com essas situações, e saber fazer a relação entre as
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situações concretas e abstratas da matemática. Esse processo, não é algo fácil de ser construído, mas é
preciso que, os centros de ensino adéquem suas metodologias, a fim de oferecer subsídios adequados à
prática docente, daqueles que escolheram trabalhar com esta modalidade.

De nada adiantará lotar turmas de EJA, se nelas nenhum conhecimento é produzido, se nada for agregado
a vida desses alunos. Estaríamos assim, mais uma vez falhando com estes que, por diversos fatores já
apontados, não tiveram acesso ao conhecimento formalizado da escola, e que sairão com o mesmo
sentimento, que a escola é algo desnecessário a vida deles.
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