UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS À
EDUCAÇÃO – GESTEC

MARCIO ANTONIO SOUZA PAIM

UM OBJETO DE APRENDIZAGEM COMO PROPOSTA DIDÁTICA
PARA A APRENDIZAGEM DAS EXPRESSÕES NUMÉRICAS COM
DECIMAIS

SALVADOR
2018

MARCIO ANTONIO SOUZA PAIM

UM OBJETO DE APRENDIZAGEM COMO PROPOSTA DIDÁTICA
PARA A APRENDIZAGEM DAS EXPRESSÕES NUMÉRICAS COM
DECIMAIS

Dissertação apresentada como requisito parcial
para a obtenção do grau de Mestre em Gestão e
Tecnologias aplicadas à Educação, curso de
Mestrado Profissional, Programa de Pós
Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas à
Educação (GESTEC), Universidade do Estado da
Bahia
Orientador: Prof. Dr. André Ricardo Magalhães

SALVADOR
2018

Partindo para uma jornada, o herói aceita o seu
chamado. Chegando lá, ele cai, encontra o seu
guia, se levanta, e volta transformado trazendo
bênçãos aos seus.
Adaptado do livro: O herói de mil faces, de
Joseph Campbel

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, verdadeiros amigos dotados de amor incondicional.

À grande energia positiva que habita dentro de nós. Em meio a tanta tristeza e decepção,
constatamos que ela nos dá força para lutar e continuar. Independentemente das suas
denominações, o importante é saber que arrebatadora ela é.
Ao meu grande amigo e pai intelectual Davi, aquele que me ajudou no momento mais difícil
da minha vida. Certamente, és um gigante. Seus ensinamentos estarão para sempre na minha
memória.
Ao meu professor orientador Dr. André Magalhães pelo acolhimento e simplicidade. Muito
grato pelo seu apoio. Aos membros da banca, professores Erica e Eduardo, pelas
contribuições.

A todos os estudantes da Educação de Jovens e Adultos que, por meio da Educação, lutam
para transformar as suas vidas.

Todos esses que aí estão
Atravancando meu caminho,
Eles
passarão...
Eu

passarinho!
Mario Quintana

RESUMO

PAIM, Marcio Antonio de Souza. Um Objeto de Aprendizagem Como Proposta Didática
Para a Aprendizagem das Expressões Numéricas com Decimais. 2018. 100 f. Dissertação
(Mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação) – Programa de Pós-Graduação em
Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, Universidade Estadual da Bahia, 2018

Este trabalho busca potencializar a aprendizagem dos estudantes da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) do primeiro semestre do curso em Segurança do Trabalho no IFBA, campus de
Santo Amaro, quando resolvem expressões numéricas com números decimais por meio de um
Objeto de Aprendizagem. Como suporte teórico, partimos das ideias da Etnomatemática, por
D`Ambrósio (2002), do Letramento Matemático, por Fonseca (2012), e da Teoria dos
Campos Conceituais, de Vergnaud (2009), para construir uma ferramenta tecnológica na
forma de um Objeto de Aprendizagem (OA) que tem relação com os problemas sociais
enfrentados pela EJA. O OA, intitulado “O Baleiro Joãozinho”, tem o propósito de construir e
resolver expressões numéricas simulando a venda de produtos nas ruas de uma cidade por um
vendedor. Utilizando o modelo da Engenharia Didática de Artigue (1988) como método de
pesquisa para validar a utilização do nosso OA, realizamos uma análise preliminar (para
avaliar a aquisição de conhecimentos dos alunos da turma antes de ingressarem na
instituição), uma análise a priori (para identificar e analisar as dificuldades que os estudantes
apresentaram), uma experimentação (utilizando o OA), uma análise a posteriori (para analisar
os dados recolhidos durante a experimentação). Diante dos obstáculos à aprendizagem dos
estudantes que se concentram na operacionalização das operações básicas da matemática que
compõem as expressões numéricas e na prioridade de resolução das operações que as
constituem, acreditamos que as atividades propostas no OA contribuíram para a aprendizagem
das expressões numéricas com números decimais, atenuando as dificuldades descritas.
Palavras-Chave: EJA; Objeto de Aprendizagem; Expressões Numéricas; Números Decimais

ABSTRACT:
PAIM, Marcio Antonio de Souza. An Object of Learning as a Teaching Proposal for the
Learning of Numerical Expressions with Decimals. 2018. 100 f. Dissertation (Master in
Management and Technologies Applied to Education) – Postgraduate Program in
Management and Technologies Applied to Education, State University of Bahia, 2018
This work seeks to promote the learning of students of Youth and Adult Education (EJA) of
the first semester of the course on Work Safety at IFBA, Campus of Santo Amaro, when they
solve numeric expressions with decimal numbers through a Learning Object. As a theoretical
support, we start from the ideas of Ethnomathematics, by D`Ambrósio (2002), from
Mathematical Letting, by Fonseca (2012), and Vergnaud's Theory of Conceptual Fields
(2009), to construct a technological tool in the form of a Learning Object (OA) that is related
to the social problems faced by the EJA. The OA, entitled "The Baleiro Joãozinho", has the
purpose of constructing and solving numeric expressions simulating the sale of products on
the streets of a city by a seller. Using the Artigue Didactic Engineering model (1988) as a
research method to validate the use of our OA, we performed a preliminary analysis (to assess
the acquisition of knowledge of the students before joining the institution), an a priori analysis
(to identify and analyze the difficulties that the students presented), an experiment (using
OA), a posteriori analysis (to analyze the data collected during the experimentation). Faced
with the obstacles to student learning that focus on the operation of the basic operations of
mathematics that make up the numerical expressions and the priority of solving the operations
that constitute them, we believe that the activities proposed in OA contributed to the learning
of numeric expressions with decimal numbers, alleviating the difficulties described.
Key-words: EJA; Learning Object; Numerical Expressions; Decimal Numbers
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INTRODUÇÃO

Com 19 anos dedicados à educação básica tenho percebido que as dificuldades de
compreensão dos estudantes sobre o significado de uma expressão numérica são sempre
recorrentes, desde a sua operacionalização até a prioridade na resolução das operações que as
constituem. Ao tentar resolver uma expressão numérica, composta por uma ou mais operações
matemáticas, os alunos sempre esbarram em qual operação escolher. E, quando não é assim,
acham a expressão grande demais para resolver.
Lecionando para a EJA numa Instituição técnica de ensino, percebo que os
estudantes sempre costumam apresentar problemas na compreensão de conceitos sobre as
estruturas aditivas e multiplicativas das operações básicas da matemática quando escrevem ou
resolvem expressões numéricas com números naturais. Em se tratando das expressões
numéricas com os números decimais, os percalços são ainda maiores e surgem de várias
formas. Uma delas está na vírgula, que separa a parte inteira da fracionária do número
decimal e é vista como um grande obstáculo epistemológico no aprendizado das expressões
numéricas, conforme cita Cunha (2002)
Para ilustrar essa linha de pensamento, podemos dizer que uma expressão numérica
compreende termos numéricos separados por operações básicas da matemática. Vemos que: 8
+ 2 ∙ 10 é um exemplo de uma expressão numérica com números naturais com a adição e a
multiplicação como operações básicas. Imenes e Lellis (1999) afirmam que uma das maneiras
de resolvê-la está em combinar e resolver os cálculos dentro de um parêntese antes dos outros,
ou seja, observando o exemplo anterior, podemos escrever 8 + (2 ∙ 10), priorizando a
operação de multiplicação como uma estrutura de grupos numa situação em que a expressão é
apresentada.
Em relação aos números decimais, podemos observar várias situações em que as
expressões numéricas se mostram aplicadas ao cotidiano. Nos dias atuais, saber o quanto se
deve pagar por 40 litros de gasolina, sendo R$ 3,50 cada litro e por 63 kg de um produto, com
R$ 0,25 o kg desse produto, irá exigir do aluno uma real compreensão de qual operação
utilizar. Se desejar calcular o total que irá pagar, poderá se utilizar da seguinte expressão
numérica: 40 ∙ 3,50 + 63 ∙ 0,25.
O conhecimento de situações como a apresentada anteriormente se torna essencial
para a vida do aluno da EJA quando, diante da necessidade de sobrevivência social, muitos
procuram trocar, comprar e vender mercadorias como forma de garantir o seu sustento. Nessa
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prática diária, comparar o preço de produtos que se encontram na prateleira de um
supermercado e receber o troco depois de vendas ou compras de mercadorias são exemplos de
situações que exigem o mínimo de conhecimento de matemática básica para serem resolvidas.
Recém-chegados a Instituição, a grande maioria dos estudantes são provenientes das
cidades vizinhas ao município escolar, trabalham durante o dia para frequentar o curso a
noite. No entanto, muitos são afetados por problemas sociais, como a necessidade de trabalho,
a falta de transporte, o cansaço físico e mental, e o grande tempo em que estiveram fora do
meio escolar. Gadotti e Romão (2011) citam que os jovens e adultos que trabalham, lutam
para superar as condições de moradia, saúde, alimentação, emprego, transporte, salário e
demais problemas que comprometem a educação.
De volta à escola, os estudantes desse grupo social procuram no ensino da
matemática algo que lhes dê sentido, buscando conteúdos que atendam às suas necessidades
básicas e os ajudem na resolução dos seus problemas. Bellan (2005) sustenta que o adulto
procura um aprendizado direcionado aos seus interesses para aplicar em sua prática diária
tudo aquilo que aprendeu na escola.
Por outro lado, no momento em que as práticas escolares estão voltadas somente ao
ensino tradicional de jovens e crianças das séries regulares, a própria educação básica não tem
proporcionado a criação de materiais didáticos para o ensino de matemática capazes de lidar
com a grande demanda de aprendizagem matemática dos jovens e adultos. Knijik (2004)
aponta que existe uma grande dificuldade da escola em incorporar experiências cotidianas nas
aulas de matemática para os estudantes que não se desenvolvem devido ao formalismo
usualmente presente na escola. Essa é uma das necessidades de se construir subsídios de
matemática para a EJA, cujo público já tem mais contato com a tecnologia.
Ainda assim, os avanços tecnológicos na sociedade são inegáveis e propiciam
inúmeros benefícios ao ser humano. Estudos de Valente (1999), Borba (2002) e tantos outros
autores, nos mostram que, quando aliada à Educação, a tecnologia oferece uma gama de
possibilidades que potencializam a aprendizagem e constrói conhecimentos. Um Objeto de
Aprendizagem (OA), por exemplo, é uma dessas ferramentas tecnológicas que pode estimular
a aprendizagem do estudante em relação a um conteúdo dado em sala de aula.
Nota-se que é possível a seleção e criação de um objeto para qualquer atividade
matemática que se deseje realizar na sala de aula tendo em vista o tipo do sujeito participante.
Para Munhoz (2013), o OA é flexível e polimorfo, permitindo que as formas de aprendizagem
dos conteúdos sejam adaptáveis às características específicas de cada aluno. E, no caso da
EJA, o OA pode apresentar diversas possibilidades de aprendizagem. O autor explica que um
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OA é um tipo de tecnologia atraente, reutilizável, instruída por computadores. Wiley (2000,
apud Munhoz, 2013) o considera como um material didático flexível dentro de um ambiente
instruído pela tecnologia. Desse modo, podem ser utilizados em diversos contextos
matemáticos e sociais com diferentes objetivos.
Nesse sentido, essa pesquisa tem como objetivo principal auxiliar a aprendizagem das
expressões numéricas com números decimais dos estudantes da EJA utilizando uma
ferramenta tecnológica, na forma de um Objeto de Aprendizagem. Mais que isso, este
trabalho pretende, por meio de um OA construído, potencializar a aprendizagem das
expressões numéricas com números decimais por estudantes do 1º módulo do curso técnico
em Segurança do Trabalho na modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, localizado no
Instituto Federal da Bahia, campus de Santo Amaro. Além disso, objetiva disponibilizar esse
material tecnológico como suporte ao LADIMA (Laboratório Digital do Ensino de
Matemática) da UNEB. Para suprimir as dificuldades com o conteúdo, os estudantes
utilizaram uma ferramenta tecnológica na forma de um Objeto de Aprendizagem intitulado:
“Um Objeto de Aprendizagem como proposta didática para a aprendizagem das expressões
numéricas com números decimais”.
Com o objeto criado, essa pesquisa busca responder ao seguinte problema de
pesquisa: As dificuldades dos alunos em não resolverem as operações básicas da matemática
que compõem as expressões numéricas, podem ser solucionadas ou atenuadas por uma
ferramenta tecnológica na forma de um Objeto de Aprendizagem (OA) específico? espera-se
que essa tecnologia ofereça ao aluno a proximidade e reflexão sobre o seu cotidiano,
inserindo-o em situações que explorem a matemática em sua vida diária.
Com o objetivo de dar suporte a nossa pesquisa, utilizamos como campo temático as
ideias da Teoria dos Campos Conceituais, a TCC, do psicólogo francês Gerard Verganud e
que será explicada em nossa Fundamentação Teórica. Segundo esse autor e pesquisador e,
segundo essa teoria, o conhecimento da matemática está organizado em campos conceituais,
essa aquisição de conhecimentos tem sentido quando está envolvido em várias situações de
aprendizagem. Com relação ao estudo do conceito das expressões numéricas como operações
de composição binária, analisamos, por meio de Vergnaud (2009), as situações que perpassam
o entendimento das operações de adição e multiplicação, ou seja, das estruturas aditivas e
multiplicativas pelos jovens e adultos sujeitos da pesquisa.
Além disso, os nossos estudos se basearam em alguns conceitos, como a concepção e
competência. Para Vergnaud (2009) o conhecimento se refere tanto a competências quanto a
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concepções, emergindo da resolução de problemas. Enquanto as concepções são expressas por
uma sequência de enunciados(...), as competências se dão por meio de ações julgadas
adequadas para tratar uma situação.
Utilizamos a Engenharia Didática como método de pesquisa para validar a utilização
do nosso OA construído. Por meio das ideias de Artigue (1988), realizamos uma sequência
didática composta por uma análise a priori (para avaliar os conhecimentos dos alunos da
turma do EJA que adquiriram antes do ingresso na instituição), uma experimentação
(utilizando o OA) e uma análise a posteriori (para analisar os dados recolhidos durante a
experimentação).
Com relação ao nosso trabalho, acreditamos que o modo como os estudantes resolvem
as expressões numéricas, que representam situações do cotidiano com uma ferramenta
tecnológica, é similar ao modo de resolução das expressões numéricas sem o uso dessa
ferramenta e bem diferente de como é feito num exercício descontextualizado. Isso pode
ajudar a compreender a apreensão de conceitos de matemática básica pelos alunos envolvidos
em mais de uma situação de aprendizagem.
A nossa pesquisa de caráter qualitativa foi a etnográfica. Segundo Teis e Teis (2010),
é o tipo de pesquisa que tem a característica de observar e interpretar as ações humanas, e
compreender os significados atribuídos pelos sujeitos e suas ações, ou seja, existe uma
preocupação com o significado das ações. Sendo assim, a observação e o questionamento são
as principais formas que o pesquisador tem de coletar os dados.
Sendo assim, além desta parte introdutória, essa dissertação está dividida em mais 5
capítulos:
Uma Revisão de literatura como o capítulo 2, por onde fizemos um levantamento da
produção bibliográfica (livros, artigos, teses) que possuem relação com os elementos do nosso
problema de pesquisa: a EJA, e as expressões numéricas e o OA.
O capítulo 3, que é a nossa Fundamentação Teórica, pela qual discutimos mais
especificamente sobre as dificuldades da EJA, os principais teóricos da Educação Matemática
que tratam sobre os problemas que afetam os jovens e adultos na matemática, sobre as suas
habilidades ou falta delas e sobre os benefícios do OA para aprendizagem do tema em
matemática.
O capítulo 4, que trata da Metodologia a ser aplicada no desenvolvimento da
pesquisa, de que forma (métodos e técnicas) encontramos respostas para o problema,
discutimos sobre as características da pesquisa quantitativa, como a pesquisa pôde ser útil aos
Institutos Federais de Ensino, qual foi o local onde a pesquisa foi feita, com quem foi feito a
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pesquisa, o seu tempo de execução, como foi feito o nosso instrumento (OA) e qual foi a sua
finalidade.
No capítulo 5, teremos a Análise de dados, na qual discutimos sobre nossa hipótese
inicial e as dificuldades da EJA quando resolvem as expressões numéricas, e como
analisamos os resultados da dissertação. Consequentemente, iremos discorrer sobre os nossos
resultados.
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CAPÍTULO 2: REVISÃO DE LITERATURA

O objetivo deste capítulo é mencionar, após levantamento de fontes (bibliográficas,
periódicos, internet), os trabalhos (de preferência os mais recentes) sobre os aspectos que
compõem o nosso problema de pesquisa. Primeiramente, destacaremos as pesquisas recentes
sobre os campos conceituais do conhecimento matemático, os aspectos sociais e as práticas de
numeramento que estão ao alcance da educação do jovens e adultos (EJA); em seguida, os
trabalhos voltados à aprendizagem das expressões numéricas e por último, sobre objetos de
aprendizagem (OA) utilizados para a aprendizagem da matemática.

2.1 Trabalhos que relacionam EJA e matemática

Aqui, iremos nos debruçar sobre os últimos trabalhos que envolvem a EJA e a
aprendizagem da matemática, em particular, o que tem sido discutido sobre o campo
conceitual aditivo e o multiplicativo associados à sua aprendizagem e as práticas de
numeramento presentes no seu contexto social.
Estudos sobre o conhecimento organizado em campos conceituais da matemática (o
aditivo e o multiplicativo) são mais abrangentes nas investigações em grupos de alunos do
ensino fundamental e médio. Entretanto, podemos encontrar discussões sobre os saberes
gerados a partir do estudo do campo conceitual multiplicativo em adultos. Silva (2006)
objetivou verificar como a aprendizagem dos adultos neste campo numérico difere das
crianças. E foi investigando o conteúdo dos números decimais, em contexto monetário como
um elemento constituinte das estruturas multiplicativas, que a autora constatou um melhor
desempenho na resolução de problemas gerais pelos adultos não escolarizados do que pelas
crianças escolarizadas.
Porto (2015) aliou as áreas da Educação Matemática e Psicologia para investigar o
raciocínio proporcional dos jovens e adultos que correspondem à 8ª e 9ª séries do ensino
fundamental. Com o suporte teórico da Teoria dos Campos Conceituais (TCC) de Gerard
Vergnaud, propôs problemas contextualizados (sobre as eleições e a copa do mundo) que
envolvem variadas situações cotidianas. Os seus resultados indicam que os alunos, mesmo
sem ter estudado na escola formal, conseguem resolver problemas de proporcionalidade.
Diante de conhecimentos, vivências e experiências adquiridas ao longo dos anos, os
alunos que compõem a categoria denominada de EJA merecem considerável atenção e
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cuidado especial dentro do ambiente escolar. Diferentemente dos estudantes que cursam as
séries regulares, há muitos elementos sociais que nos fazem enxergá-los de uma maneira
bastante peculiar, entre os quais estão a escassez do transporte escolar, a opressão social, a
necessidade de trabalho, o tempo em que passaram longe da escola e as dificuldades de
aprendizagem provocadas pelo ensino descontextualizado da matemática. Não são poucos os
artigos, teses, livros e dissertações de mestrado que discutem esses e outros percalços como
sintomas recorrentes dos problemas escolares que justificam a sua particularidade.
Bellan (2005), Oliveira (1999), Oliveira (2007), Haddad apud Fonseca (2012) são
alguns autores, entre vários, que nos mostram tratar-se de um grupo humano pouco favorecido
e vulnerável socialmente que busca a escola para uma formação a curto prazo com o objetivo
imediato do trabalho. São grupos humanos diferentes dos universitários e dos estudantes
adolescentes da educação básica pois buscam cursos de formação continuada para apurar os
seus conhecimentos. Os jovens desse grupo possuem histórico escolar irregular e se
preocupam com as atividades do mundo do trabalho. Os adultos, quase sempre analfabetos,
são provenientes das áreas rurais das cidades onde vivem e trabalham em ocupações urbanas
pouco qualificadas procurando a escola tardiamente para alfabetização. Em virtude dos
imprevistos da vida (alguns perderam os pais precocemente), começam a trabalhar cedo,
passando a encarar a vida com grande responsabilidade.
Freire (1991) os classifica como grupo oriundo de uma educação popular, cujos
conteúdos ensinados devem fazer parte da sua realidade concreta, para que possam fazer uma
leitura crítica do mundo em que vivem. Quando isso se torna difícil, muitos estudantes não se
sentem confortáveis na escola ao perceberem uma dicotomia que privilegia os saberes
escolares em detrimento dos não escolares. Foi o que constatou Schneider (2010) ao falar do
desconforto dos alunos da EJA que não consideram a escola como um lugar de aprendizagem
devido as práticas de numeramento que surgem das relações de poder presentes no ensino da
matemática escolar. Cabral (2007), Ferreira, (2009), Simões (2010), Silva (2013), entre
outros, levantam questões relevantes sobre práticas matemáticas que se relacionam com a vida
cotidiana dos alunos da categoria mencionada.

2.2 Trabalhos sobre expressões numéricas

Buscando trabalhos que tratam de expressões numéricas, nos deparamos com a
pesquisa de Arrais (2006) que, tomando como base novamente a TCC de Gerard Vergnaud,
analisa as crenças e competências que os professores e alunos têm sobre o seu significado. A
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partir desse tema, o pesquisador afirma que muitos professores e alunos enxergam as
expressões como um jogo sem sentido e sem objetivo. Dentro da perspectiva do ensino, nos
seus estudos sobre as expressões numéricas ou aritméticas que se encontravam nos registros
dos cadernos de matemática do município local de sua pesquisa, afirma que, nos diários de
classe dos professores, as expressões se apresentavam como “carroções” repletos de números
e operações cujo algoritmo tinha como objetivo obedecer a uma ordem de resolução: resolver
primeiramente as operações que estão nos “parêntesis, depois, nos colchetes, ...”, e assim,
sucessivamente.
Silva (2009)reforça os argumentos da pesquisa de Arrais quando lista alguns livros
didáticos escritos ao longo das décadas, que trazem as expressões numéricas como operações
combinadas cuja resolução também depende da fixação de técnicas e regras a serem seguidas
pelos alunos. A partir de uma intervenção no ensino, ela cria uma sequência didática
utilizando o jogo “Contig.60” para auxiliar o aluno da 5ª série do ensino fundamental na
resolução das expressões numéricas.
A proposta do jogo funciona de maneira diferente do habitual apresentado por alguns
livros didáticos no ensino das expressões numéricas. Segundo a autora, depois que o aluno já
sabe os possíveis resultados da expressão, os números a serem operados são sorteados pelos
próprios alunos que escolhem qual operação irá utilizar, buscando diferentes formas de chegar
ao resultado. Conclui que “a utilização de um jogo em sala de aula pode ser um mecanismo
para criar um ambiente desafiador que propicie a resolução de situações problema e leve o
aluno a discutir, argumentar e tomar decisões”.
As duas pesquisas enfatizam a preocupação dos pesquisadores com a concepção do
significado de uma expressão numérica, tanto pelos professores quanto pelos seus alunos.
Por outro lado, Lopes (2010) considera a possibilidade de aplicar o conteúdo das
expressões numéricas através das experiências de alunos que vivem no meio rural. Para isso,
se utilizou de construções coletivas de situações problema para estabelecer as relações entre o
currículo escolar e o cotidiano. Baseada na Teoria da Aprendizagem Significativa de David
Ausubel, propõe relacionar as práticas sociais existentes no ambiente de alunos da 6ª série do
ensino fundamental com o ensino contextualizado das expressões numéricas.
Já em seu relato de experiência, Parmegiani (2011) ilustra alguns exemplos da
contextualização das expressões numéricas em nosso cotidiano, se utilizando da definição de
Ramos (2002), na qual uma expressão numérica é “uma forma de expressar, traduzir ou
descrever matematicamente uma situação”. Para a pesquisadora, uma das maneiras de tornar o
ensino das expressões numéricas mais prazeroso é o de dar significado por meio de jogos e
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histórias ilustradas propostas por Rangel (1994) que compreendem um conjunto de situações
problema representadas por expressões numéricas.
Pesquisando artigos, teses e dissertações nos bancos de dados das Universidades e nos
sites das empresas de fomento à pesquisa educacional, verificamos que são raros os trabalhos
acadêmicos que tratam da contextualização das expressões numéricas no cotidiano, ainda
mais quando procuramos estudar a aprendizagem das expressões numéricas ou aritméticas
pela EJA. Sendo assim, mais a frente, ao discutirmos sobre a nossa Fundamentação Teórica,
definiremos o significado matemático de uma expressão numérica. Conforme dito, os poucos
trabalhos encontrados versam sobre a operacionalização e escrita de termos numéricos que
constituem as expressões a fim de se obter a forma mais correta de resolução de estudantes
das séries iniciais do ensino fundamental. E é justamente para esse público inicial, nos livros
de matemática da 5ª série do ensino básico, que há uma considerável quantidade de situações
didáticas que exploram o ensino e a aprendizagem das expressões numéricas.
Alguns dos recentes livros didáticos de matemática voltados para as séries iniciais,
particularmente para a 5ª série do ensino fundamental, como os escritos por Padovan et al
(2011) e Lasinskas et al (2015), seguem o exemplo da didática de Ramos (2002) quando se
apropriam da contagem de ilustradas histórias cotidianas para explicar a utilidade das
expressões numéricas. No livro de histórias que abrange o uso das expressões numéricas
intitulado “O que fazer primeiro”, direcionado para o público adolescente, a autora mostra ser
possível expressar, por meio da escrita matemática, diálogos entre os personagens de cada
história. Ramos comenta que, para uma expressão numérica ter sentido, ela deve expressar
uma situação real do dia a dia. Diante disso, percebe-se que uma expressão numérica
representa a tradução do cotidiano para a linguagem matemática.
Mesmo não encontrando recentemente um conteúdo específico que trate da
aprendizagem das expressões numéricas pela EJA, devido à pouca exploração dos processos
de construção do conhecimento e de aprendizagem dos adultos na literatura psicológica do
que aqueles referentes às crianças e adolescentes (OLIVEIRA, 1999), percebemos que as
histórias contadas nos livros didáticos que traduzem a linguagem matemática para o cotidiano
por meio das expressões numéricas e associadas à ideia de Lopes (2010), são as que mais se
aproximam da nossa proposta de trabalho.
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2.3 Trabalhos sobre os OA para a aprendizagem da matemática

Diversos Objetos de Aprendizagem podem ser encontrados na internet abordando
variados conteúdos e temas relacionados à matemática. Há uma vasta quantidade de materiais
didáticos na forma de OA vinculados aos projetos governamentais e de Universidades
públicas ou privadas do país desenvolvidos por professores e programadores dessas
instituições. Entre esses, podemos citar os materiais disponibilizados pela Secretaria da
Educação à Distância e os que compõe o repositório do Banco Internacional de Objetos
Educacionais, ambos do Ministério da Educação – MEC. Apresentamos, porém, alguns que
contextualizam situações cotidianas por meio de conceitos da matemática.
Ao investigar o processo de ensino de conceitos sobre probabilidade em alunos da 3ª
série do ensino médio, Santos (2011) se encarrega de desenvolver um OA chamado
“probabigude” para analisar a construção de conhecimentos dos seus alunos. Se baseando na
Aprendizagem Significativa de Ausubel e no Construcionismo de Papert, procura analisar a
realização de uma ação concreta que resulta em um produto real (o conhecimento)
desenvolvido com o uso do computador. O software “probabigude” se desenvolve a partir do
contexto diário de crianças que brincam de gude para, assim, estudar conceitos de
probabilidade condicional no lançamento de gudes por cada criança.
Em 2009, uma equipe de professores, estudantes e colaboradores da Unijuí Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, subsidiada pela Rede
Virtual de Interação, a RIVED, desenvolvem o software digital “álgebra dos vitrôs” para que
alunos da 7ª série do ensino fundamental simulassem a realização de atividades desenvolvidas
numa fábrica de vitrôs. Acompanhando o OA e seguindo a sequência das instruções contidas
no software, o aluno se depara com perguntas sobre álgebra e geometria num processo
dinâmico de interação com o ambiente tecnológico.
Esse é um exemplo de um objeto de aprendizagem útil para diversas séries escolares,
podendo ser usado no ensino fundamental, médio e até no superior para quem possui
dificuldades com polinômios, frações e conteúdos afins. É bem visto e acessado na internet 1.
No caso da EJA, há muitas possibilidades de explorá-lo pois, além de ser contextualizado,
fornece elementos para a aprendizagem de conteúdos que antes poderiam ser considerados
inatingíveis à aprendizagem dos estudantes deste grupo social.

1

Encontra-se disponível para qualquer público, no site:
http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/fabrica_virtual/
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Esse e outros objetos fizeram parte da proposta de produção de Núcleos de
Tecnologia desenvolvidos pelo MEC e em Universidades como a Unijuí, na produção em
massa de materiais virtuais exclusivos para o ensino de matemática que facilitassem a
aprendizagem dos estudantes. No link dado, é possível observar vários títulos de objetos
virtuais com seus respectivos conteúdos matemáticos. Uma variedade de OA criado pela
fábrica virtual da Unijuí.
Com isso, revisamos até aqui as pesquisas recentes sobre os principais temas que
abrangem o escopo do nosso trabalho: a aprendizagem das expressões numéricas pela EJA
por meio de um OA. A seguir, discutiremos de uma maneira mais aprofundada sobre as bases
teóricas que envolvem os elementos do nosso problema em sua resolução.
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CAPÍTULO 3: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 A EJA na perspectiva da Educação Matemática

No âmbito geral, podemos encontrar diversos teóricos que discutem a situação dos
jovens e adultos sob a perspectiva educacional. Iremos relacionar alguns teóricos da Educação
com a Educação Matemática sob a perspectiva da Etnomatemática. Uma vez que a mesma nos
oferece reflexões e diálogos de pesquisadores que questionam a problemática da EJA dentro
da perspectiva matemática crítica, humana e social.
Corroborando com essas ideias, Knijnik (2002, apud Schneider 2010) justifica a
utilização da Etnomatemática para análise do ensino e aprendizagem na Educação de jovens e
adultos porque se trata de uma abordagem interessada na dimensão social, cultural, histórica,
política e social da Educação Matemática. Voltada, principalmente, para a valorização do
conhecimento matemático de diversos grupos culturais, a Etnomatemática tem como alguns
dos seus objetivos descobrir, estudar e recuperar uma matemática desenvolvida pelos por
grupos culturais, como a EJA. É o que defende D´ambrósio (2002) ao revelar sua principal
finalidade:

Etnomatemática é a matemática praticada por grupos culturais tais como
comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes
profissionais, crianças de uma certa faixa etária, sociedades indígenas, e
tantos outros grupos que se identificam por objetivos e tradições
comuns aos grupos.... O reconhecimento, tardio, de outras formas de
pensar, inclusive matemático, encoraja reflexões mais amplas sobre a
natureza do pensamento matemático, do ponto de vista cognitivo,
histórico, social, pedagógico. Esse é o objetivo do programa
Etnomatemática (D´AMBRÓSIO, 2002, p. 9, 17)

Considerando o aspecto multicultural, a principal vertente da Etnomatemática está no
respeito a diversidade cultural do ser humano, valorizando as experiências e os modos de vida
de cada um ao incorporá-la às práticas matemáticas existentes no dia a dia. Para D´Ambrósio
(2002), cada indivíduo traz consigo sua experiência, seu conhecimento, suas raízes culturais
como produto da interação com seus pais, seus amigos e sua região.
Retornando ao ambiente escolar, o estudante da EJA espera apreender conceitos
matemáticos que o faça mudar de vida, pois percebe que para melhorar a sua situação social é
mais do que necessário ter conhecimento. É razoável supor que, quanto maior o estudo ou
cultura do indivíduo, maiores serão as suas possibilidades de alcançar uma melhor condição
de vida. É o que Charlot (2013), retomando a ideias de Bourdieu (2007), define como capital
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cultural. Tal definição perpassa a existência de vários campos culturais (escola, artes,
imprensa, ...) da sociedade e se resume ao conjunto de conhecimentos e relações com a
cultura e a linguagem. Portanto, em nossa sociedade capitalista, possuir um maior capital
cultural é condição necessária e suficiente para melhorar a sua posição sociocultural.
Por outro lado, são muitos os fatores responsáveis pela volta dos alunos à escola, os
quais surgem desde a procura por um desenvolvimento intelectual individual de cada
estudante que almeja a aquisição dos conceitos e práticas não somente ligadas à urgência do
trabalho como retorno financeiro, até a busca por um conhecimento que os torne dignos ou
conquistem um trabalho digno. Somam-se a isso a possibilidade de se ter um estudo para
ascender socialmente ou conquistar uma melhor profissão e a vontade que se tem para
aprender a ler, escrever, se sentir melhor, melhorar as suas condições e ter um objetivo na
vida, (FONSECA, 2012).
E é assim que os jovens e adultos, em virtude de inúmeros problemas sociais diários,
têm procurado uma aprendizagem da matemática que lhes dê, não só significado, mas também
uma matemática voltada à resolução dos seus problemas.
Questionando o modelo de pedagogia aplicada à educação de adultos, Bellan (2005)
afirma que o adulto prefere aplicar imediatamente o que aprende em sua prática diária. Diante
dessa situação, em meio a escassez de tempo gerada pelo cotidiano, para muitos estudantes,
parece ser perda de tempo permanecer na sala de aula estudando horas e mais horas, meses e
mais meses, anos e mais anos, para, enfim, concluir os seus estudos.
Esse imediatismo não é condenável quando falamos da relação entre o sentido e o
objetivo da aprendizagem de matemática para o aluno que questiona qual o objetivo de
aprender determinados conteúdos matemáticos. Muitos não conseguem relacionar alguns
conceitos matemáticos com a sua vida pois são referentes distantes das suas necessidades
básicas. Nesse caso, é preciso levar em conta o meio de vida, o contexto cultural e a posição
social deste estudante. Para Bellan (2005), o jovem e adulto deve aprender para descobrir a
importância dos temas estudados em suas vidas, sendo assim, os conhecimentos matemáticos
devem subsidiar as suas práticas sociais.
Refletindo sobre a forma com que a matemática ainda é transposta para a sala de aula,
requer-se então que haja na escola uma visão contextualizada do ensino da matemática,
relacionando com clareza e sentido a teoria dada e as práticas diárias dos seus estudantes:

Torna-se cada vez mais evidente a necessidade de contextualizar o
conhecimento matemático a ser construído ou transmitido, não apenas
inserindo-o numa situação problema ou numa abordagem dita concreta,
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mas buscando suas origens, acompanhando sua evolução, explicitando
sua finalidade ou seu papel na interpretação e na transformação da
realidade com a qual o aluno se depara e/ou de suas formas de vê-la e
participar dela (FONSECA, 2012).

D´ambrósio (2002) chama a atenção para um ensino de matemática mais próximo do
entendimento do aluno, repleto de situações que simulem as suas experiências de vida, que
divulgue uma matemática para a reflexão, informalizando o formal e que seja mais “sujo”,
isto é, que esteja vinculado a realidade do mundo que os cerca ou que se pretenda explicar.
Entretanto, é importante que se quebrem as barreiras curriculares desenvolvidas nas
escolas e que sustentam relações dicotômicas entre os saberes dos estudantes e os saberes
legitimados por uma matemática acadêmica e excludente. D´ambrósio (2004) corrobora para
a existência de um currículo que contemple aquilo que se deseja e corresponda a
características locais; Apple (2001) e Giroux (2005) já defendiam um currículo próximo à
realidade das escolas no qual os estudantes estejam em correspondência com os conteúdos do
seu interesse. Dessa maneira, o aluno pode se reconhecer no ambiente escolar incorporando
suas experiências cotidianas nas aulas de matemática.
Muitos currículos acadêmicos são voltados aos estudantes que se inclinam para a
Universidade, enquanto que a maioria dos estudantes da EJA que trabalham ou se encontram
em situação de pobreza dificilmente passam do ensino secundário. Haddad (1994, apud
FONSECA, 2012, p. 13) cita a miséria social como fator de compreensão da EJA, nos
mostrando que essa é uma “Educação para pobres, jovens e adultos das camadas populares
que são maioria em sociedades do Terceiro Mundo, para os excluídos do desenvolvimento e
dos sistemas educacionais de ensino”.
Seguindo esse pensamento, as relações de poder que tomam forma na construção do
currículo de matemática nas escolas se manifestam com os interesses que guiam a seleção dos
conhecimentos dados. Neste caso, o conhecimento matemático não comum e compactado
pertence à grupos dominantes que se encontram no poder. Segundo D´Ambrósio (2002), essa
matemática dominante se mostra superior a grupos de indivíduos tratados como “menos
racionais” na sociedade moderna.
Knijnik (2004), ao examinar como eram produzidos os saberes matemáticos em
trabalhadores da construção civil, por meio de práticas desenvolvidas nos canteiros de obra,
constatou que o ato de classificar sustentado por essas relações compreende uma primazia dos
saberes de uns em relação aos saberes de outros. A partir disso, podemos indagar que muitos
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trabalhadores estudantes da EJA ao retornarem à escola entendem que o currículo escolar,
muitas vezes, legitima saberes que os diferenciam dos outros.
Consequentemente, situações não faltam para mostrar que um dos principais motivos
para o abandono escolar dessa categoria está diretamente relacionado à falta de relação entre
os conceitos matemáticos ensinados e os saberes obtidos pelos alunos através das suas
experiências adquiridas ao longo dos seus anos de vida. Segundo Cembranel (2009), quando a
disciplina de matemática está descolada das questões do cotidiano dos alunos, ela provoca um
sentimento de aversão nos estudantes que acreditam ser uma ciência de privilegiados.
Por isso, sempre será preciso uma mudança nos paradigmas do conhecimento
matemático para atender às necessidades de aprendizagem desse público. Os conteúdos
matemáticos podem e devem ser trabalhados num processo dialógico e interativo com as
condições vividas por cada aluno num processo de articulação, por exemplo, com o cotidiano.
Devido ao clamor e inquietação de vários movimentos sociais em prol da inclusão e do
respeito à diversidade cultural, diversos programas governamentais como o PROJOVEM
(2010), o PEDEaD (2008) e tantos outros, tem se esforçado em criar propostas pedagógicas
curriculares para o ensino de matemática, desenvolvendo materiais didáticos voltados ao
ensino de matemática na EJA. Para Fonseca (2012, p. 46):

Parece ser no campo das sociedades e dos indivíduos que nela se inserem,
que transitam as motivações que levam os governos, empresários,
movimentos sociais ou ONGs a investir, ou pressionar para que se invista
em projetos de EJA, que habilitem trabalhadores para um novo mercado
de trabalho e consumidores para um novo padrão de consumo, mas
também cidadãos para novas maneiras de exercícios da cidadania.

Porém, apesar da iniciativa daqueles órgãos públicos, os projetos, os subsídios e os
materiais de matemática criados para a aprendizagem dos jovens e adultos continuam sendo
escassos. Infelizmente, ainda há poucas pesquisas que subsidiam a compreensão dos
processos cognitivos do adulto não criança, (FONSECA, 2012). Além do mais, como bem diz
Oliveira (1999, apud FONSECA, 2012, p. 20), “Os processos de construção do conhecimento
e de aprendizagem dos adultos são muito menos explorados na literatura psicológica do que
aqueles referentes às crianças e adolescentes”.
Logo, a nossa proposta de trabalho em criar uma ferramenta tecnológica para a
aprendizagem de um conteúdo básico da matemática também pretende contribuir para
intensificar a criação desses materiais pedagógicos que mostrem a realidade e permita
compreender a situação, na maioria das vezes provocada por fatores sociais, dos jovens e
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adultos trabalhadores que se encontram nos processos de luta pela sobrevivência em
determinadas regiões do país.
Refletir sobre o ensino e aprendizagem da matemática e contribuir para uma
matemática democrática e livre de estigmas da disciplina que são recorrentes na sala de aula é
uma das finalidades da Educação Matemática Crítica, que estuda o significado do
conhecimento matemático para o estudante no contexto social e político. Skovsmose e
colaboradores (2012) afirmam que não só o conhecimento cognitivo do estudante deve ser
objeto de estudo do conteúdo matemático, o aspecto sócio-político desse conhecimento
também deve ser levado em conta.
D´Ambrósio (1994, apud SKOVSMOSE, 2008, p. 17), afirmam que a matemática é
parte de nossas estruturas tecnológicas, econômicas e políticas. Os autores dialogam e
refletem sobre a postura humana da matemática e os conhecimentos que os estudantes
esperam utilizar no presente e futuro. Skovsmose (2012) utiliza o termo foreground para
explicar as percepções de conhecimentos matemáticos futuros que podem ser apropriados
pelo aluno a partir do seu ambiente social. Se incluem nessa “posição de fronteira” estudantes
pobres que reconhecem a sua situação almejando o estudo de matemática como um caminho
para a mudança de vida, ora por meio da aprovação em testes e exames de seleção em
concursos públicos que sirvam de base para o alcance de um melhor trabalho, ora para atingir,
de imediato, profissionalismo. Outrora, a não conquista desse emprego garantido faz com que
muitos tenham que aprender a sobreviver no mercado subsistente para conseguir sustento e
prover sua família, mesmo que para isso, recorram à informalidade no comércio.
Analisando de maneira crítica essa realidade, surgem características de uma
Etnomatemática não apreendida nas escolas, proveniente de elementos gerados pela exclusão
ou discriminação social que utiliza o conhecimento matemático para fins de reflexão da
realidade e que levanta questões importantes para mudança e transformação dela. São
projetos, programas e materiais de matemática não baseados na rotina do paradigma do
exercício, e sim em processos de investigação de matemática com a participação dos alunos
em sala de aula. Um cenário para investigação que convide os alunos à formularem questões e
procurarem explicações, (SKOVSMOSE, 2008).
Portanto, o autor defende a presença de cenários de investigação nas aulas de
matemática que convidem os alunos a refletir, formular questões, procurar explicações e
produzir conhecimentos sobre as atividades matemáticas desenvolvidas na sala de aula. São
ambientes de aprendizagem que se caracterizam pela construção de problemas ou questões de
matemática com referências à realidade que podem ser mediadas pela tecnologia. Assim, em
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contato com a ferramenta tecnológica, pretendemos discutir a atividade a ser realizada pelo
público, objeto da nossa pesquisa, num capítulo mais adiante.

3.2 Considerações sobre o Numeramento Matemático na EJA

Para dar sustentação ao nosso trabalho, incorporamos o conceito do Numeramento à
nossa pesquisa para inserir aspectos das relações entre o conhecimento matemático escolar e o
cotidiano desenvolvidos por alunos da EJA quando estiverem em contato com o nosso Objeto
de Aprendizagem. Faria, (2007), Cabral (2007), Ferreira (2009), Simões (2010), Schneider
(2010) e Silva (2013) são exemplos de trabalhos retirados do site da UFMG que destacam
uma preocupação com essa temática no sentido de dar importância aos conhecimentos
matemáticos produzidos pelas experiências de vida dos estudantes jovens e adultos.
Esse tema se configura de maneira imprescindível para o entendimento das práticas de
leitura e escrita matemática na EJA. O seu conceito se diferencia de termos como, por
exemplo, “Alfabetização Matemática” e “Letramento”. Schneider (2010) cita Fonseca (2005)
ao afirmar que o Numeramento é concebido como:

Um conjunto de habilidades, de estratégias, de conhecimentos e
procedimentos associados à quantificação, à ordenação, à classificação, à
mensuração e à organização do espaço que são mobilizadas para fazer
frente às demandas de uma sociedade regida pela cultura escrita, sendo,
portanto, nessa perspectiva, uma dimensão do Letramento. (SHNEIDER,
2010)

Faria (2007) menciona as observações de Soares (2001) para explicar o Letramento
como uma possibilidade de se apropriar da leitura e escrita no exercício da cidadania. Cita
Danyluk (1998) para definir Alfabetização Matemática como a aprendizagem das primeiras
noções de conceitos e linguagens matemáticas. Após análise destes três termos, Farias ressalta
que o Numeramento ou Letramento matemático é um conceito apropriado para a configuração
de pesquisas que buscam estabelecer relações entre o campo da Educação Matemática e a
EJA. Partindo da ideia de outros autores, explica que o ensino de matemática na EJA deve
incorporar:

A prática pedagógica, os conceitos, procedimentos e atitudes matemáticos
desenvolvidos em meio às vivências dos alunos, os quais emergem em
suas interações sociais, experiências pessoais e profissionais e integram
sua bagagem cultural que fazem parte de práticas de leitura e escrita da
nossa sociedade.(FARIAS, 2007)
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Na busca pelo aperfeiçoamento das habilidades matemáticas que satisfaçam às suas
expectativas e que lidem com as exigências de uma educação formal, o estudante tem a
possibilidade de adquirir e construir um conhecimento matemático justificado e validado por
fatos e fenômenos que são encontrados no cotidiano incorporado às práticas sociais, são
conhecimentos informais que eles adquirem nas suas ocupações diárias da sua realidade ou do
seu próprio ambiente cultural. Por outro lado, esse conhecimento matemático informal que
trazem ao longo de suas vidas não é o bastante para resolverem questões que exigem uma
operacionalização de conteúdos necessários à aprendizagem de conceitos matemáticos na sala
de aula.
A necessidade que os jovens e adultos tem em resolver os seus problemas diários
utilizando-se das diversas estratégias de contagem e de cálculo que dispõem por meio das
suas experiências de vida e de demandas sociais, os fazem buscar alternativas para a
construção de práticas matemáticas para o seu convívio social. Diante dessa posição, é
imprescindível que a escola compreenda a situação e direcione projetos e atividades de
matemática em comum com as vivências e possibilidades de vida deste grupo.
Dessa forma observamos que, diariamente, os jovens e adultos se deparam com
problemas que exigem o desenvolvimento de habilidades matemáticas, em diferentes textos e
contextos, ou atividades didáticas: “utilizam anúncios de produtos, mapas, contas de serviços
públicos ou particulares, etc.” (ADELINO e FONSECA, 2014). D’Ambrósio (2004) utiliza os
termos literacia, materacia e tecnocracia para denominar, respectivamente, os instrumentos
comunicativos, analíticos e tecnológicos que capacitam os indivíduos e se adequam às suas
necessidades. Grande parte do público da EJA é de indivíduos marginalizados e limitados de
conhecimentos matemáticos básicos que tem retornado à escola após um considerável tempo
ausente. Dependendo do histórico de vida de cada um, chegam à escola com práticas
carregadas de deficiências culturais.
Por seu turno, é razoável supor que retornam apresentando problemas de escrita e
leitura matemática nas suas práticas habituais de numeramento matemático. São contrastes
que atingem o domínio de competências matemáticas básicas no exercício da autonomia do
ser humano, como o saber ler e escrever um número de telefone ou as horas e minutos do dia.
Estes problemas estão ligados a um empecilho maior que ainda se encontra mergulhado na
sociedade brasileira: o analfabetismo.
Fonseca e Colaboradores (2004), tomam como base resultados do Indicador Nacional
de Alfabetismo Funcional (INAF, 2002) para analisar diversos aspectos de leitura e escrita
matemática da população brasileira e propor caminhos para a resolução do problema da
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exclusão social no país. Analisando os indicadores propostos pela pesquisa nacional que
considera a capacidade de resolução de problemas básicos de matemática em níveis de
alfabetismo matemático, respectivamente, o 1, 2 e 3, estudam as aproximações entre
escolarização e alfabetização matemática.
Nesse vasto trabalho de pesquisa, Judice e Soares (2004) mostram, por meio de testes
que avaliam a competência matemática básica da população brasileira, que o impacto no nível
da competência (capacidade de desenvolvimento de habilidades matemáticas) é mais positivo
quanto maior for a escolaridade do indivíduo em contato com o próprio ambiente
escolarizado. Fica claro que os adultos analfabetos provenientes das áreas rurais das cidades
onde vivem e que trabalham em ocupações urbanas com pouca qualificação escolar chegam
em desvantagem no aprendizado da matemática quando voltam a estudar procurando a escola
tardiamente para se alfabetizarem.
Apesar dos problemas gerados pelo analfabetismo, existem aqueles indivíduos que
trazem conhecimentos matemáticos próprios e que não podem ser deixados de lado porque
atendem às suas necessidades básicas de sobrevivência diária. Esses adultos criam estratégias
de cálculo particulares para resolver situações geradas pelo mercado informal em feiras livres
ou no comércio e venda dos seus produtos, criando formas de resolução de problemas que não
são encontradas na escola formal e que são motivadas por crenças e percepções de tudo o que
acontece na sua vida.
Dessa forma, o numeramento matemático ou, dentro da perspectiva da Educação
Matemática como tradução do termo numeracy, tem sua relação com a escolarização e a
alfabetização matemática diretamente ligada às condições de vida dos jovens e adultos:

O numeramento ganha importância na medida em que as tarefas e as
demandas do mundo adulto, diante do trabalho ou da vida diária e os
diferentes contextos nos quais o indivíduo pode estar inserido, acabam
por requerer muito mais que simplesmente a capacidade para aplicar as
habilidades básicas de registro matemático. (TOLEDO, 2004, p. 94)

Os processos de desenvolvimento dos jovens e adultos e suas conquistas ao longo do
tempo tem a ver com as interações pessoais no meio em que vivem. A autora reforça que o
indivíduo constrói uma complexa configuração de desenvolvimentos que são singulares e
diferentes dos da criança e do adolescente. São particularidades que trazem ao longo das suas
vidas que lhes dão reflexão sobre o seu conhecimento e sua aprendizagem. Esses processos
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dependem, portanto, das: “circunstâncias pessoais de vida, das transições de trabalho, das
mudanças da realidade, das tecnologias do cotidiano e dos contextos de trabalho”.
As relações existentes no mundo social e do trabalho se constituem como grandes
barreiras de aprendizagem matemática aos estudantes jovens e adultos. Os cenários de
exclusão provocados pelo desemprego, desigualdade social e pelo mercado de trabalho de
uma sociedade capitalista que exclui no “formal” e inclui no “precário” (CARVALHO, 2004),
são forças contrárias à alfabetização matemática dos sujeitos como suporte ao
desenvolvimento de habilidades de numeramento, ou seja, esses problemas vão de encontro às
condições para o indivíduo ser numerado.
Um estudante, pela influência do meio em que vive, num ambiente de extrema
violência, será afetado psicologicamente e fisicamente pelas condições precárias de
infraestrutura urbana e social onde as mais diversas dificuldades variam desde a falta de
condições econômicas para se ter uma refeição diária até a escassez de transporte para se
locomover ou ir à escola. Consequentemente, terá muitas dificuldades na força de vontade em
apreender conceitos e conteúdos matemáticos na sala de aula. É o que Fonseca (2012)
enumera como fatores que afetam a aprendizagem matemática dos adultos na sala de aula,
entre eles se destacam o bem-estar psicológico, o nível cultural e educativo, a experiência
profissional e a motivação.
Sendo assim, surge uma pergunta: O que a escola pode fazer para mudar a situação
dos estudantes que se encontram em situações de vulnerabilidade social e melhorar as suas
habilidades de leitura e escrita matemática? A resposta é dada pela própria autora ao afirmar
que é preciso ressignificar o conhecimento matemático. Bellan (2005) reforça que a
aprendizagem do adulto deve ter significado para o seu dia a dia e não apenas que haja uma
retenção de conhecimentos na sala de aula, pois ele deseja descobrir a importância dos
conteúdos de matemática dados na escola e em suas vidas.
Temas diversos da matemática são essenciais em práticas rotineiras da sociedade,
Questões sobre o raciocínio combinatório, o raciocínio proporcional, a leitura de gráficos e
tabelas e o estudo dos juros simples e compostos da matemática financeira são exemplos de
conteúdos imprescindíveis ao entendimento de problemas e situações que envolvem as
pessoas no cotidiano. Em todas essas situações, ler e escrever números naturais corretamente
é pré-requisito para um melhor desenvolvimento das práticas e habilidades matemáticas do
indivíduo. Mas, a importância do numeramento como um caminho de aquisição dessas
habilidades está além da operacionalização de conteúdos. Para Toledo (2004), o desempenho
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dos indivíduos depende de como os mesmos concebem o conhecimento de mundo e das
características dos seus meios de vida.
Com isso, devido às suas condições de vida, é provável que um estudante da EJA na
sua prática diária apresente problemas na aquisição de habilidades matemáticas para,
simplesmente, contar elementos de um conjunto numérico ou resolver problemas sobre as
operações básicas da matemática necessárias ao seu contexto de sobrevivência. Levando em
conta a condição desses estudantes como parte de um grupo cultural pouco favorecido em
nossa sociedade, é preciso que se desenvolva e se explore na aprendizagem da matemática
práticas e questões de matemática que os levem à transformação social. Dessa forma, as aulas
e atividades de matemática podem e devem mostrar para o estudante indícios de sua
importância (SKOVSMOSE, 2012), trabalhando com conteúdos que possam utilizá-los a
curto, médio e longo prazos.
Em suma, a nossa proposta de trabalho pretende criar uma situação que requeira a
utilização das habilidades matemáticas dos estudantes da EJA em práticas matemáticas que
realmente acontecem locais urbanos ou comerciais das grandes cidades, que representem a
realidade de pessoas que precisam trabalhar para garantir os seus meios de subsistência. O
nosso trabalho se torna similar aos demais trabalhos descritos na criação de uma história real
que acontece no nosso dia a dia, e os difere quanto a contextualização de problemas sociais
que podem ser gerados por essa realidade.

3.3 O significado de uma expressão numérica

Coletando informações de autores de livros didáticos do ensino básico cuja proposta
de ensino é a de atribuir significado a expressão numérica por meio de situações cotidianas
que envolvem a contagem de objetos e de pessoas, Jakubovic, Lellis e Centurión (1999) já
iniciaram o conteúdo das expressões numéricas sob a forma de algoritmos de cálculo. Embora
os livros atuais expliquem que uma expressão numérica compreende a contextualização de
situações e problemas cotidianos que são resolvidos por operações matemáticas como a
adição e multiplicação, os resultados dos trabalhos citados anteriormente em nossa revisão de
literatura nos mostram que o professor e os alunos do ensino fundamental, médio e até
superior não concebem a expressão aritmética como um modelo matemático que representa
uma situação problema e sim como um aglomerado de cálculos com fins próprios.
Compostas de uma, duas ou mais operações matemáticas (adição, multiplicação, ...),
as expressões numéricas, geralmente, são resolvidas obedecendo à uma ordem cultural e
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livresca: efetuar, primeiramente, as divisões e multiplicações e, em seguida, as adições e
subtrações, Imenes e Lelis (1999), Barroso (2006), Giovanni (2007), ... Estes e outros autores
bem destacam a colocação de símbolos como parênteses, colchetes ou chaves para organizar a
escrita das expressões numéricas de modo que não haja influência sobre os resultados das
operações matemáticas, ou seja, resolver uma expressão dada por (8 + 2) ∙ 10 não é o mesmo
que resolver 8 + 2 ∙ 10.
Por outro lado, muitos alunos as resolvem sem compreender o porquê das operações
serem resolvidas exatamente na ordem proposta, calculando de uma maneira equivocada e
efetuando a primeira operação que vier. Ao efetuar8 + 2 ∙ 10, o estudante tende a resolver a
primeira operação: 8 + 2, concluindo erroneamente que 8 + 2 ∙ 10 é o mesmo que: 10 ∙ 10 =
100. Não compõem, portanto, a operação de multiplicação como uma estrutura de grupos de
objetos quaisquer, Ramos (2002). Essa é uma explicação para justificar o porquê de um
estudante resolver primeiro uma operação de adição ao invés de uma multiplicação numa
expressão numérica como a citada anteriormente. Desse modo, vale dizer que, nos processos
de ensino e aprendizagem, muitos ainda desconhecem o seu contexto real e às atribuem a um
aglomerado de números e sinais cuja finalidade é de somente, e somente só, calculá-la.
Para atenuar essas dúvidas, precisamos entender qual é o significado de uma operação
matemática. Buscamos no estudo da Álgebra Moderna, maiores informações sobre as
operações matemáticas para explicar através de estruturas algébricas esses questionamentos.
Retiramos de Monteiro (1969) as propriedades numéricas e notações de conjuntos para definir
as características de uma operação matemática num conjunto numérico e, consequentemente,
procurar justificar a ideia de uma operação matemática ser uma operação entre dois
elementos.
Assim, uma operação sobre um conjunto E é toda aplicação de E x E em E. A notação
f : E x E → E serve para dizer que f está definida sobre o conjunto E ou que f é uma operação
sobre E. Considerando E = {a, b, c, ..., n} um conjunto finito não vazio, o par ordenado (a, b)
é elemento do conjunto E x E, no qual a e b são elementos de E(a e b pertencem a E). Existe,
então, um elemento c de E, indicado por c = f(a, b) que é o valor da operação f no par
ordenado(a, b). O elemento c também pode ser visto como o resultado da operação f aplicada
aos elementos a e b (c é o resultado da operação de a com b por meio de f). Logo, f é uma lei
de composição sobre E.
Se usarmos a notação ∆ para indicar uma operação sobre o conjunto E, sendo a e b
elementos de E, veremos que a ∆ b é o composto de a e b, ou que f = ∆. No universo dos
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números racionais não nulos Q*, as notações + e ∙, respectivamente, a aditiva e a
multiplicativa, são frequentemente utilizadas para indicar uma operação sobre Q*:
1) Na aditiva, f = +, a operação + é denominada adição e o correspondente do par (a, b) por
meio de +, é chamado soma de a e b e é indicado pela notação a + b . Os elementos a e b são
termos ou parcelas da soma a + b. Se c é o resultado dessa soma, então escrevemos a + b= c.
2) Na multiplicativa, f = ∙, a operação ∙ é denominada multiplicação e o correspondente do par
(a, b) por meio de ∙, é chamado produto de a e b indicado pela notação a ∙ b, ou simplesmente
ab. Os elementos a e b são fatores do produto a ∙ b. Se c é o resultado desse produto, então
escrevemos a ∙ b = c.
Observemos na adição o correspondente do par (8, 20) ou (8, 2∙10) representado por 8
+ 2∙10, que é a soma de 8 e 2∙10 (leia-se: “oito mais duas vezes dez”). A multiplicação, 2∙10
já possui uma notação multiplicativa, cuja operação ∙ corresponde o par (2,10) chamado
produto de 2 por 10 e indicado por 2∙10 (leia-se: “2 vezes 10”). Logo, nesse contexto, não
temos a operação 8 + 2 definida.
A partir daqui, definindo algumas propriedades das operações de adição e
multiplicação no corpo dos números racionais não nulos, podemos obter uma simples
expressão numérica composta pela soma de dois termos. Dados a, b e c elementos de Q*,
listamos seis axiomas que satisfazem à adição e multiplicação em Q*:
A1: a + (b + c) = (a + b) + c, (propriedade associativa da adição)
A2: a + 0 = a, (o número zero como o elemento neutro da adição)
M1: (ab)c = a(bc), (propriedade associativa da multiplicação)
M2: a ∙ 1 = a, (o número um como o elemento neutro da multiplicação)
D: (a + b) ∙ c = ac + bc, (distributiva da multiplicação em relação a adição)
LCM; ax = ay e a ≠ 0, implicando que x = y, (lei do cancelamento).
Logo, a + bc é uma operação de adição binária (entre dois elementos: a e bc)
composta de duas outras operações binárias parciais e multiplicativas: a ∙ 1 e b ∙ c. De fato, a
+ bc = a ∙ 1 + b ∙ c. Não há a possibilidade de termos aqui: a + bc = (a + b)∙c. Supondo que
isso aconteça, então a + bc = ac + bc pela propriedade distributiva, mas, pela lei do
cancelamento, teríamos um absurdo do tipo a = ac, e essa igualdade não tem validade para
quaisquer a, b e c racionais não nulos.
Frequentemente, ao realizar atividades que envolvem a operacionalização das
expressões numéricas com números naturais, ou por falta de maturidade e de ensinamento, ou
por todos os problemas sociais que afetam a sua aprendizagem e que trazem consigo, o adulto
faz uma sobreposição de operações matemáticas. No exemplo descrito, ao resolver 8 + 2∙10,
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ele primeiro soma 8 + 2 para depois multiplicar esse resultado por 10. Dessa forma,
põem/opõem um conceito de operação matemática básica sobre/pelo outro operando a
primeira parcela da soma com o primeiro fator do produto que compõe a segunda
parcela: (8 + 2) ∙ 10.
As expressões numéricas são, portanto, composições de operações matemáticas que
dependem do contexto em que serão utilizadas para terem sentido. Nesse sentido,
(MONTEIRO, 1969, p. 51) destaca o uso dos parêntesis numa expressão para “frisar que um
dado composto parcial deve ser calculado em primeiro lugar, por exemplo, (a ∆ b) ∆ (c ∆ d)
significa que devem ser determinadas, respectivamente, (a ∆ b)e (c ∆ d)e a seguir o composto
destes compostos”.
Nas relações binárias, dois elementos são compostos entre si para formar um terceiro
elemento, segundo Vergnaud (2009). Dizer que 8 + 20 = 28 (“oito mais vinte é igual a vinte e
oito”) é afirmar que os números 8 e 20 compõem-se para formar o número 28. Ou também,
podemos interpretar essa situação como ter uma coleção de 28 elementos composta
anteriormente por 8 e 20 elementos de mesma natureza ou não.
Dependendo da situação em que está inserida, os termos de uma expressão numérica
são multiplicativos ou estão sob a forma de quocientes de divisão, representando uma
estrutura de grupos de elementos que justifica a prioridade em se resolver uma operação de
divisão e multiplicação. Expressões como: 3 ∙ 4 + 5 ∙ 3 e 9 – 6 : 2 + 4 ∙ 5, surgem compostas
de dois ou mais termos separados pelos sinais da adição e subtração. Nesse caso, cada termo é
formado por uma composição de dois elementos justapostos pelas operações de multiplicação
e divisão, esses termos podem ser vistos como grupos de elementos quaisquer. Para melhor
entendermos, temos uma explicação a seguir:
Ex1: Em 3 ∙ 4 + 5 ∙ 3, há dois termos (grupos) separados pelo sinal de adição, o 3 ∙ 4 e o 5 ∙3 .
Cada termo é composto pela operação de multiplicação, que é uma estrutura de grupos e deve
ser resolvida separadamente: 3 ∙ 4 = 12 (três grupos de 4 elementos cada, iguais a 12
elementos parciais) e 5 ∙ 3 = 15 (cinco grupos de três elementos cada, iguais a 15 elementos
parciais). Reunindo os dois grupos, teremos 12 + 15 = 27 elementos no total. Nesse exemplo,
nos coube saber primeiramente quantos elementos há em 3 ∙ 4 e 5 ∙ 3, para somente depois
reunirmos os grupos de 12 e 15 elementos;
Ex2: Em 9 – 6 : 2 + 4 ∙ 5, há três termos separados pelos sinais de subtração e adição, o
composto pelo número 9 que já é escrito como resultado da composição 9 ∙ 1, o 6 : 2 cujo
quociente da divisão é igual a 6 : 2 = 3 (seis elementos divididos em dois grupos cada, que
resulta em 3 elementos por grupo) e o 4 ∙ 5 = 20 (quatro grupos com cinco elementos cada,
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dando 20 elementos parciais). Reunindo os três grupos, teremos a sequência de resolução
igual a: 9 – 3 + 20 = 6 + 20 = 26 elementos no total.
Estes exemplos nos mostram que as expressões numéricas podem ser resolvidas como
soma ou subtração de termos compostos por operações binárias, em particular, como soma ou
subtração de grupos de elementos. Se a expressão contemplar muitos termos (dois ou mais),
essas operações poderão ser feitas entre dois elementos parciais, sempre dois a dois, afim de
se conseguir o resultado final. Resolver uma operação binária é um caminho simples para
resolver corretamente uma expressão numérica.
Quanto ao contexto em que é utilizada, Ramos (2008) cria diversas situações
cotidianas que podem ser traduzidas por meio de uma expressão numérica escrita. Numa
delas, a autora contextualiza a história de um personagem que, em determinado lugar, “vai até
a cozinha, traz cinco laranjas e as coloca sobre a mesa, ..., em seguida, vai novamente à
cozinha e traz duas tigelas com 7 laranjas cada uma”. Assim, utiliza a expressão 5 + 2 ∙ 7
para representar o total de laranjas transportadas pelo personagem ao seu local de origem.
Mais adiante atenta para a dispensa dos parêntesis numa composição como essa devido a
prioridade em se resolver a multiplicação antes da adição, ou seja, 5 + (2 ∙ 7) é o mesmo que 5
+ 2 ∙7 = 5 + 14 = 19.
A resolução de uma operação binária no contexto monetário do nosso dia a dia traz
para o estudante da EJA a noção que precisa para compreender o real significado de se
escrever uma expressão numérica para a resolução de um problema atual. No mercado formal
e informal, diante de trocas comerciais que envolvem grandes ou pequenas quantias da nossa
moeda (o real) e de suas frações (os centavos de real), o estudante se depara com situações
que interferem nas suas práticas diárias e suas necessidades no mundo do trabalho.
Mollica e Leal (2009) sustentam que situações-problema envolvendo o nosso sistema
monetário estão presentes na vida cotidiana de jovens e adultos. Mesmo desconhecendo o
sistema de numeração posicional dos números decimais, muitos se mobilizam frente às
situações que ocorrem nas suas atividades cotidianas e entram em contato com práticas que
exigem habilidades matemáticas na escrita dos números decimais.
Ao estar em contato frequente com as relações do mundo do trabalho, podemos
afirmar que uma das práticas matemáticas rotineiras dos estudantes jovens e adultos está em
contar e escrever os valores das moedas resultantes de trocas comerciais corriqueiras
mergulhadas em acontecimentos reais da vida. O estudante pouco ou não escolarizado, de
posse das moedas de R$ 0,05, R$ 0,10, R$ 0,25, R$ 0,50 e R$ 1,00, necessita desenvolver
estratégias para resolver problemas da vida cotidiana com o auxílio do letramento escolar.
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Seguindo a ideia de construção das expressões numéricas com números naturais,
dentro dessa mesma abordagem monetária, as expressões numéricas com números decimais
podem ser resolvidas pelos estudantes na medida em que, possuindo uma determinada
quantidade de moedas, precisarão contá-las para realizar uma atividade matemática da sua
vivência. Logo, ao comprar uma mercadoria que custa R$ 5,00, ele entende que uma das
possibilidades para aquisição dessa mercadoria está no fato de disponibilizar dez moedas de
R$ 0,50 para comprá-la, ou seja, que 10 ∙ R$ 0,50 = R$ 5,00, realizando uma operação binária
entre dois elementos.
É válido que, diante de inúmeras situações que acompanham o meio de vida dos
estudantes da EJA, podem ser criadas expressões numéricas com números decimais que
contextualizem os seus problemas, inclusive, no contexto monetário. Neste grupo social
pouco favorecido economicamente, de trabalhadores que se encontram no mercado informal e
que precisam comercializar as suas mercadorias, vender três produtos do tipo A, a R$ 0,30
cada, e dois produtos do tipo B, a R$ 0,50 cada, lhes dá a consciência de que devem receber
pela venda dos produtos o valor igual a: 3 ∙ 0,30 + 2 ∙ 0,50 = 0,90 + 1,00 = 1,90. Este é um
exemplo de uma expressão numérica com decimais contextualizada de uma situação diária e
traduzida para a linguagem matemática, podendo dar um sentido à sua resolução.
A certeza de que uma expressão numérica está sendo resolvida corretamente está no
fato de entendermos que uma composição de operações está sendo destrinchada em
sequência. A depender da quantidade de operações binárias que comportam uma expressão,
podemos resolvê-la separadamente efetuando a composição e os compostos dos compostos
dessas operações.

3.4 A teoria dos campos Conceituais e as expressões numéricas no contexto monetário

Fayol (2012) afirma que a utilização e compreensão do número agrupa diversos
setores, como a capacidade de operacionalização de procedimentos aritméticos e a
manipulação de propriedades operatórias como a comutatividade e a associatividade. Na
adição e multiplicação, a soma e o produto, respectivamente, das partes e fatores da operação
pressupõe o conhecimento de como escrever os números que a compõe, cabendo ao aluno
discernir se são naturais, inteiros, racionais, …, para então efetuá-los de acordo com a
situação.
Mesmo antes de resolver uma situação, aparentemente simples, que envolve uma
operação matemática aditiva, o adulto estará sujeito a apresentar problemas na escrita e leitura
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dos números que formam uma expressão numérica. Ao contar elementos do conjunto dos
números naturais que fazem parte dessa expressão, o estudante pode vir a ter dificuldades que
variam conforme a quantidade de operações binárias que se fazem presentes no contexto de
resolução. O próprio Fayol chama a atenção para a exatidão na contagem de grandes
quantidades. Segundo ele, “a rápida estimativa das quantidades conduz a aproximações cuja
imprecisão aumenta com o tamanho das quantidades avaliadas”, sendo necessário um estudo
mais aprofundado na neuropsicologia do adulto.
E é por isso que, diante da escassez de trabalhos em Educação Matemática que tratam
desse tema, recorremos a teoria do psicólogo francês Gerard Vergnaud - Teoria dos Campos
Conceituais (TCC) - para analisar as dificuldades e as estratégias que os estudantes da EJA
tem quando resolvem expressões numéricas com números decimais cuja escrita é análoga a
das moedas do nosso sistema monetário.
A TCC é o mais importante arcabouço teórico de Vergnaud, considerado uma
referência na Didática da Matemática com importantes pesquisas relacionadas à Psicologia
Cognitiva. Tem forte influência da teoria de Piaget, de quem Vergnaud foi discípulo. Sua
teoria é basicamente voltada para o campo aditivo e multiplicativo das operações
matemáticas, vem sendo utilizada por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento.
A teoria reforça a necessidade da variedade de situações para a aprendizagem. O autor
deixa claro a importância de outras situações que não sejam somente exercícios rotineiros,
para a apreensão de conceitos no ensino e seus reflexos na aprendizagem da matemática:

Em todo o caso, é um enorme erro pedagógico considerar, sobre o
pretexto de que o ensino é necessariamente feito de demasiados
exercícios de caráter repetitivo, de que consista ele, ensino, na aquisição,
por simples condicionamento, de hábitos ou procedimentos já prontos
(VERGNAUD, 2009, p.313)

Na TCC, um conceito não tem sentido em si mesmo, mas quando está envolvido na
resolução de uma situação-problema. Segundo Moreira (2002), Santana (2010), Magina
(2013), a construção do conceito envolve o tripé S, I e R:
S:É o conjunto de situações que dão sentido ao conceito (referência). Uma situação não
envolve todas as propriedades de um conceito, assim há necessidade de mais de uma situação
para a aprendizagem.
I:É um conjunto de invariantes (objetos, propriedades e relações) sobre os quais repousa a
operacionalidade do conceito. São utilizados pelos sujeitos para analisar e dominar as
situações, ou seja, para ter um significado. Suponhamos que o estudante tenha que resolver o
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seguinte problema: “Eu tinha uma quantidade de figurinhas e após dar 12 para o meu irmão
fiquei com 8. Quantas figurinhas eu tinha inicialmente?”
O aluno que resolve a situação efetuando a operação 8 + 12 = 20 pode ter
internalizado como propriedade invariante o seguinte raciocínio: “sempre que se sabe a
quantidade retirada de outra e o resultado obtido, a soma da quantidade resultante com a
quantidade retirada dá o todo procurado”. O procedimento adotado pelo aluno resulta de um
Teorema em Ação e a propriedade identificada resulta de um Conceito em Ação. Os Teoremas
em Ação manifestam-se nos procedimentos de resolução de problemas mesmo que o
estudante não consiga descrevê-lo. A propriedade internalizada pelo aluno é invariante para
esse tipo de situação e dá conta de outras situações do mesmo tipo.
R: É um conjunto de representações simbólicas (linguagem natural, gráficos e diagramas,
sentenças formais, etc.) que podem ser usadas para indicar e representar esses invariantes e,
consequentemente, representar as situações e os procedimentos para lidar com elas
(significante). A operação 8 + 12 = 20 representada no exemplo anterior é uma representação
simbólica para a propriedade identificada pelo aluno no exemplo do problema das figurinhas.
Os invariantes determinam as características dos teoremas e conceitos-em-ação. São
propriedades fundamentais que dão significado ao conceito e que podem ser detectadas e
usadas pelo sujeito para analisar e dominar as situações. Como o conhecimento é fruto da
tríade (S, I, R), o segundo elemento dessa tripla ordenada diz respeito aos conhecimentos
contidos em esquemas. Para Bitar e Muniz (2009) os esquemas são organizações invariantes
das atividades em classes de situações que não estão isoladas e, portanto, tais esquemas
representados pelos alunos mudam de acordo com as situações.
Os teroremas-em-ação fazem parte do conhecimento implícito do estudante, Magina
(2013) destaca que são as relações matemáticas que o aluno toma parte para escolher uma
operação e resolver um problema, ou seja, representam as competências que o aluno verbaliza
e resolve mentalmente, para Santana (2010), são proposições que podem ser verdadeiras ou
falsas. Já o conceito-em-ação pode ser considerado uma categoria de pensamento tida como
pertinente e relevante, é um conhecimento explícito ou ação internalizada que o aluno
verbaliza explicando como se faz o problema. Nesse caso, ao se deparar com uma situação
matemática, o aluno utiliza seus conhecimentos implícitos e explícitos para resolver
determinado problema.
Existe uma grande variedade de problemas que fazem parte das estruturas aditivas e
multiplicativas na TCC. Vergnaud (2009) expõe seis categorias que compreendem as relações
ternárias (que ligam três elementos entre si) nas estruturas aditivas e as relações entre duas ou
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mais quantidades na estrutura multiplicativa. Primeiramente, vamos mostrar as definições dos
problemas da estrutura aditiva. Para ajudar nessa distinção, o autor representa os esquemas da
operação de adição por meio de alguns códigos explicativos:

Figura 1. Códigos explicativos da estrutura aditiva.
Fonte: Adaptado de Vergnaud (2009)

Segundo Vergnaud (2009), os esquemas ternários nas relações aditivas estão:
1) Em duas medidas que se compõem para resultar em uma terceira;
2) Numa transformação que opera sobre uma medida para resultar em outra medida;
3) Numa relação que liga duas medidas;
4) Em duas transformações que se compõe para resultar em uma transformação;
5) Em uma transformação que opera sobre um estado relativo (uma relação) para resultar em
um estado relativo;
6) Em dois estados relativos (relações) que se compõem para resultar em um estado relativo.
Sem querer entrar em detalhes sobre todas as 6 categorias, voltamos nossas atenções
para as que se fazem presentes nos itens 1) e 2), que dizem respeito a composição de duas
medidas e às transformações entre elas. Para exemplificar, criamos duas situações com base
nos esquemas de Vergnaud (2009):
1ª) Aline tinha R$ 10,00 para comprar pão e R$ 5,00 para comprar café. Ao todo, ela dispõe
de R$ 15,00 para comprar pão e café:

Figura 2. 1º exemplo de um problema da estrutura aditiva.
Fonte: Adaptado de Vergnaud (2009)
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Por meio da equação 10 + 5 = 15, vemos que 10 e 5 são números naturais que,
mediante a lei de composição +, se unem para formar a medida 15. Esses valores de medida
são corriqueiramente trocados, falados e manipulados em diversas situações do cotidiano e
também fazem parte do nosso contexto monetário. Essa situação também pode ser entendida
na estrutura aditiva como uma relação parte-parte-todo, Magina (2001, apud Arrais, 2006).
2ª) Aline tinha R$ 10,00 e ganhou mais R$ 5,00, agora ela possui R$ 15,00:

Figura 3. 2º exemplo de um problema da estrutura aditiva.
Fonte: Adaptado de Vergnaud (2009)

Os números 10 e 15 são naturais e o símbolo + é uma lei de composição que
corresponde a uma transformação sobre uma medida, a adição de 10 com + 5. Essa
transformação faz passar do estado inicial para o estado final, ou seja, dado o estado inicial 10
e a transformação + 5, encontra-se o estado final 15.
Nesses casos temos uma estrutura aditiva que concentra objetos de mesma natureza ou
classificação: o valor das moedas que também pode ser associado ao preço de algo. Para
Vergnaud (2009), são descritores quantitativos que comparam diferenças e realizam
composições aditivas. Assim, um objeto que custa R$ 10,00 e outro que custa R$ 5,00,
custam no total R$ 15,00.
Uma expressão numérica pode conter uma variedade de problemas de transformação
que compreende uma soma ou retirada de partes. Cada parte pode ser entendida como a
composição de uma operação binária composta por uma estrutura multiplicativa ou
grupo multiplicativo que reúne elementos de natureza ou medidas diferentes.
Por meio do raciocínio proporcional, Vergnaud (2009) atribui os problemas de
estrutura multiplicativa às relações quaternárias fazendo correspondência entre os seus quatro
elementos, duas espécies de uma quantidade e duas espécies de outra. O autor faz um
esquema em que disponibiliza os quatro elementos em um quadro explicativo. Utilizaremos o
mesmo exemplo da estrutura aditiva para explicar um problema básico da estrutura
multiplicativa:
1ª) O preço de um bombom comprado por Aline é R$ 0,50, quanto ela irá gastar se comprar 4
bombons?
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Figura 4. Exemplo de um problema da estrutura multiplicativa.
Fonte: Adaptado de Vergnaud (2009)

Observando que a tendência do preço dos bombons é de crescer em função da sua
quantidade, o adulto pode perceber que, se 1 unidade do bombom custa R$ 0,50, 2 custam R$
0,50 + R$ 0,50 = R$ 1,00, 3 custam R$ 0,50 + R$ 0,50 + R$ 0,50 = R$ 1,50 e, por fim, 4
custam R$ 0,50 + R$ 0,50 + R$ 0,50 + R$ 0,50 = R$ 2,00, um produto simples do preço pela
quantidade igual a R$ 0,50 ∙ 4 = R$ 2,00.
Como dissemos anteriormente, podemos dizer que o produto 0,50 ∙ 4 é uma operação
binária multiplicativa correspondente do par (0,50; 4) que tem como resultado o número 2,00.
Essa é a estrutura de um grupo que possui duas quantidades diferentes, o preço e a quantidade
de bombons. Como, diariamente, podemos ter duas ou mais situações como essa na vida
corrente do estudante jovem ou adulto, os problemas de estrutura aditiva e multiplicativa
podem se unir para formar um problema de estrutura mista.
Mencionado por Vergnaud (2009) e exemplificado por Arrais (2006), as situações
derivadas desse tipo de problema possibilitam a escrita de expressões numéricas que
envolvem a reunião de variadas operações matemáticas binárias. Nesse aspecto, dado o
exemplo anterior, a situação: “ Aline comprou 4 bombons a R$ 0,50 cada e R$ 10,00 com
pães, quanto gastou no total? ” Gera a escrita de uma estrutura mista (aditiva e multiplicativa)
representada por: 0,50 ∙ 4 + 10,00 ou 4 ∙ 0,50 + 10,00 para representar o total gasto na compra
dos 4 bombons e dos pães:

Figura 5. Exemplo de um problema da estrutura mista.
Fonte: Elaborado pelo autor

Com o aumento das quantidades, o adulto pode estimar de maneira imprecisa uma
dessas grandezas devido ao seu formato não simbólico (o preço ou quantidade de bombons) e
simbólico (a escrita numérica do preço ou quantidade de bombons), além disso, pode esbarrar
em problemas simples de transformação dentro de uma estrutura aditiva. Contudo, Fayol
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(2012) explica que a estimativa na contagem de elementos sob o formato não simbólico é uma
capacidade primitiva e melhora com a idade. Por isso, acreditamos que o adulto resolva uma
atividade matemática mais facilmente quando o seu enunciado apresentar situações do
contexto monetário com símbolos no formato não simbólico.
Em relação ao formato simbólico do número, uma das principais dificuldades dos
adultos na escrita numérica está na compreensão da configuração de números não inteiros que
possuem a “quebra” da unidade, os números racionais decimais. Por meio das ideias de
Brosseau e diversos estudiosos franceses, Cunha (2002) discursou sobre os obstáculos
epistemológicos que aparecem na aprendizagem dos números decimais por alunos das
primeiras séries do ensino fundamental. Segundo a pesquisadora, as barreiras de
aprendizagem aparecem quando o aluno não consegue identificar os dígitos que se encontram
logo após a vírgula nos números decimais.
Explorando situações relativas ao contexto monetário, mas com alunos das séries
iniciais do ensino fundamental, Cunha (2002) investigou os sistemas de representação da
linguagem oral e escrita desses alunos, constatando que, após testes diagnósticos, houve
pouca evolução no desempenho dos alunos de uma série para outra. Chamou a atenção para o
fato das falhas que ainda existem no ensino dos decimais porque não há conexão com o
conceito de medida. Compartilhamos desse mesmo pensamento e estendemos essa
problemática a EJA acreditando que, diante de um longo tempo fora da escola, o adulto pode
não perceber a importância da leitura ou escrita desses números em suas vidas.
Matematicamente, um número decimal pode ser entendido como um número racional
escrito na forma , onde é inteiro e natural. Segundo Higino (1991), um número é racional
decimal se, e somente se, existem e naturais tais que . De fato, supondo , existe o elemento
inteiro, tal que:
Matematicamente, um número decimal pode ser entendido como um número racional
escrito na forma

r
, onde r é inteiro e n natural. Segundo Higino (1991), um número x é
10 n

racional decimal se, e somente se, existem r,  e  naturais tais que x =

r
. De fato,
2  5


supondo    , existe o elemento 5 −  inteiro, tal que:

x=

r
r  5 − 
r  5 −  r  5 −  r  5 − 
=
=
=
=
2   5  2   5 −   5 
2   5
10
(2  5)

45

Exemplificando esse raciocínio, dado o número decimal x =

n = 3 , teremos: x =

r
, com r = 3874 e
10 n

3874 3874 3874
. Além disso:
=
=
10 3
(2  5)3 1000

3874 3000 + 800 + 70 + 4 3000 800
70
4
8
7
4
=
=
+
+
+
= 3+ +
+
1000
1000
1000 1000 1000 1000
10 100 1000
Assim,

x=

3874
8
7
4
= 3 + + 2 + 3 . Higino (1991), explica que um número decimal
1000
10 10
10

a
a
a
a
r
pode ser decomposto na forma: x = m + 1 + 22 + ... + rr−−11 + rr , com r e n
n
10 10
10
10
10

naturais não negativos, m um número inteiro e 0  ai  9 .
De acordo com o exemplo citado, sendo m = 3 , a1 = 8 , a 2 = 7 e a3 = 4 , observa-se
que as parcelas

8
1
7
1
4
1
= 8 ,
= 7
= 4
e
, são parcelas não inteiras que se
10
10 100
100 1000
1000

constituem na “quebra” da unidade em partes menores que o inteiro representado pelo número
natural 3. As frações decimais

1
1
,
10 100

e

1
1000

são nomes que caracterizam,

respectivamente, o que já conhecemos como “um décimo”, um centésimo” e “um milésimo”
do inteiro. Desse modo,

8
7
4
,
e
, representam, respectivamente, “oito décimos”,
10 100
1000

“sete centésimos” e “quatro milésimos”.
Nesse contexto, a vírgula tem o papel fundamental de ser a “separatriz” da parte inteira
3, das demais decimais, representadas por 8, 7 e 4. Logo, a notação decimal

x = m+

a1 a 2
a
a
+ 2 + ... + rr−−11 + rr pode ser escrita por x = m, a1 a 2 ....a r −1 a r , na qual a vírgula
10 10
10
10

separa a parte inteira (m) da primeira (a1 ) , segunda ( a 2 ) , ..., etc, casa decimal não inteira,
ou seja: x =

3874
8
7
4
= 3+ +
+
= 3,874 .
1000
10 100 1000

Nas atividades diárias que envolvem o contexto monetário, aquele em que há o uso de
moedas, o número decimal é representado principalmente pela parte inteira, o real, seguida de
duas casas decimais, os centavos do real. Portanto, saber que o preço de uma mercadoria custa
R$ 2,54 (dois reais e cinquenta e quatro centavos) pressupõe a compreensão de que R$ 2,54 =
R$ 2,00 + R$ 0,50 + R$ 0,04, ou que 2,54 = 2 + 0,5 + 0,04 = 2 +

5
4
+
.
10 100
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A compreensão da escrita dos números decimais neste formato simbólico é essencial
para a prática cotidiana do jovem ou adulto estudante e trabalhador. Por isso, é possível que,
ao resolver ou escrever uma expressão numérica representada por uma situação que o leve a
utilizar ou contar moedas, os números decimais que irão compor essas expressões sejam
vistos como as próprias moedas no formato não simbólico, ou seja, como um desenho, figura
ou representação geométrica.
Fayol (2012) acredita que a apresentação de uma quantidade sob o formato não
simbólico ativa todas as quantidades inferiores iguais a esta. Seguindo esse princípio, durante
as suas práticas cotidianas em contato físico ou não com as moedas do nosso sistema
monetário, o estudante da EJA pode perceber que os números decimais associados aos valores
dessas moedas são compostos pela parte inteira e duas casas decimais: R$ 1,00 = 1,00; R$
0,50 = 0,50; R$ 025 = 0,25; R$ 0,10 = 0,10 e R$ 0,05 = 0,05.
Tratando a expressão numérica com números decimais no contexto monetário como o
principal conceito a ser aprendido e apreendido pelos estudantes da EJA nesse trabalho,
muitas situações de aprendizagem podem ser criadas a partir das experiências de vida do
estudante, dos seus interesses pessoais e do seu conhecimento de mundo. Na tentativa de dar
significado ao conceito, simples situações de venda e compra de produtos ou de contagem dos
elementos de um conjunto formam expressões matemáticas que podem ser resolvidas mais
facilmente pelos estudantes do que se fossem enunciadas somente num contexto operacional
de cálculo.
Dessa forma, é preciso que o estudante se depare com situações necessárias à
aprendizagem desse conceito. Definindo o que são Campos Conceituais, discutiremos as
noções de competência que regem a aprendizagem matemática dos estudantes da EJA:

Campo Conceitual é um conjunto de situações, problemas, relações,
conteúdos, operações de pensamento ou procedimentos que o indivíduo
dispõe ou acessa para dar sentido a um assunto, para compreender o real.
(VERGNAUD, apud KLEIN, 2009, p. 29)

De acordo a definição acima, para que o estudante se aproprie de um conceito
matemático, é necessário que ele tenha disponível diferentes situações de aprendizagem, pois,
segundo Vergnaud (1988), é a partir das situações-problema e de sua resolução que um
conceito consegue ser apreendido por uma criança, adolescente ou adulto. Assim, um conceito
necessita de mais de uma situação para ser formado. Esboçamos um diagrama para ilustrar
essa ideia:
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Figura 6. Formação de um conceito por N situações.
Fonte: Elaborada pelo autor

No âmbito da Educação de Jovens e Adultos, levando em conta a existência dos
problemas sociais que os confrontam e o tempo em que permanecem fora da escola, podemos
dizer que a aprendizagem de um conceito matemático por esse estudante pode levar muito
tempo para ser efetivamente consolidada.
Um campo conceitual do conhecimento matemático requer do aluno uma série de
procedimentos para ser maturado. No campo conceitual aditivo, o estudante deve aprender a
resolver um conjunto de situações-problema que envolve a operação de adição, no campo
conceitual multiplicativo, as situações que envolve a operação de multiplicação. Como essas
operações não são compostas de uma única propriedade, na medida em que as situações se
tornam mais complexas e diversificadas, possivelmente o estudante precisará de mais tempo
para desenvolver estratégias de aprendizagem ao lidar com novos conceitos numéricos e a
resolver determinadas situações. Quanto mais diversificadas forem as situações, maiores serão
as possibilidades de entendimento do conceito. Assim, uma atividade de matemática adquire
sentido quando está envolvido em uma situação problema. Se essa situação for presente na
vida do estudante da EJA, é bem provável que o conceito matemático seja melhor
compreendido por ele e que os exercícios e problemas de matemática imbricados nesse
contexto sejam, consequentemente, resolvidos.
Por seu turno, a estrutura de um campo conceitual do conhecimento matemático é
repleta de informações necessárias à resolução da atividade proposta para o aluno. Desse
modo, essas informações são importantes para evidenciar como o estudante se adequa à
determinada atividade. Muniz e Bitar (2013) consideram que a competência do aluno está no
que se permite fazer e ter êxito. Dessa maneira, ela tem razão de estar em todo o trabalho do
aluno e perpassa todos os seus gestos, as suas percepções e concepções, a sua linguagem, o
seu diálogo e o seu raciocínio. E é assim que, por meio das suas experiências de vida, o
estudante da EJA procura se adaptar as diversas situações do cotidiano e do ensino de
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matemática que são levados a confrontar para melhor compreender os processos de
aprendizagem dos conteúdos dessa disciplina.
Retomando a ideia de que a apreensão de um conceito depende do funcionamento da
tríade (S, I, R), iremos investigar de maneira metodológica a aprendizagem do conceito das
expressões numéricas no contexto das trocas de moedas pelos alunos da EJA em Situações
que envolvem enunciados de matemática, através de um Objeto de Aprendizagem.
Pretendemos relacionar os Invariantes da operação de multiplicação como uma estrutura de
grupos com a análise das Representações simbólicas que caracterizarão os registros da escrita
matemática dos próprios estudantes.

3.5 Contexto de utilização do OA

Munhoz (2013) faz um extenso levantamento explicativo dos aspectos mais
importantes na construção e utilização de um OA (Objeto de Aprendizagem) como um tipo de
tecnologia útil no processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, o utilizaremos como a
nossa principal referência sobre o assunto.
Com o crescimento das TICS (Tecnologias de Informação e Comunicação), se tornam
mais frequentes as interações dos usuários nos ambientes virtuais mediados e enriquecidos
pela tecnologia, conhecidos como AVA (Ambientes Virtuais de Aprendizagem). Isso
possibilitou ao aluno o acesso livre e imediato aos conhecimentos e informações de que
precisa para consolidar a sua aprendizagem, passando de um ambiente, antes limitado, para
um aberto e tecnológico, gerado por um aglomerado de:

Redes sociais, comunidades de jogos virtuais, vivência de situações
educacionais em ambientes imersos de realidade virtual e novas formas
de interface do homem com a máquina – como recursos de
reconhecimento de gestos e voz – representam, para o docente, novas
ferramentas auxiliares, e para o aluno, uma sensação maior de
participação. (MUNHOZ, 2013, p. 17)

O OA, originalmente conhecido por LO (Learning Objects), surge como um tipo de
tecnologia flexível, pronta para ser utilizada e reutilizada sem fins lucrativos, para a
aprendizagem de qualquer estudante ou usuário em contato com a tecnologia deste ambiente.
Pode ser entendido como um material digital que auxilia no ensino e aprendizagem de
conteúdos do meio educacional. Wiley (2000) e McGreal (2004), referenciados por Munhoz
(2013), são alguns dos primeiros expoentes no estudo do OA os quais o define como uma
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entidade digital dotada de ferramentas provenientes das TICS podendo ser utilizável e
reutilizável para a aprendizagem de disciplinas educacionais. Dentre as características de um
OA, Munhoz (2013) afirma que são “pedaços de informação” disponíveis em ROA
(Repositórios de Objetos de Aprendizagem), ou recursos digitais dotados de conteúdos
educacionais reutilizáveis em diferentes contextos, compostos por textos, figuras, animações,
sons, vídeos, simulações, avaliações e outros elementos.
Os ROA são os locais em que os OA podem ser armazenados no AVA para serem
acessados pela comunidade educacional a curto, médio e longo prazo. São repositórios
disponíveis na web criados especificamente para auxiliar na aprendizagem das disciplinas do
conteúdo escolar. Dessa forma, matematicamente, um ROA pode ser um Laboratório Virtual
da Matemática (LVM).
Estabelecendo uma relação com o LEM, Laboratório de Ensino da Matemática,
podemos afirmar que a construção de um OA precede o seu futuro uso em um LVM dentro de
um LEM no cotidiano escolar. Todas essas ferramentas podem e devem ser utilizadas pelo
aluno, na sala de aula ou fora dela, em contato com o ambiente virtual, como elementos
incentivadores que possam servir para cumprir certos propósitos educacionais, como a
aprendizagem de conteúdos da matemática.
A existência do LVM em um LEM está ligada à extensão de espaços escolares onde
existam materiais feitos para a prática da matemática, e não se restringe somente à uma sala
de aula propriamente dita:

Assim como nossas casas se compõem de partes essências, cada uma com
uma função específica, nossas escolas também devem ter seus componentes,
e um deles deve ser o Laboratório de Ensino de Matemática (LEM), ..., é um
espaço para facilitar tanto ao aluno como ao professor, questionar,
conjecturar, procurar, experimentar, analisar e concluir, enfim, aprender e
principalmente, aprender a aprender. (Lorenzato 2009, p. 6-7)

Nesse contexto, os OAs e seus componentes devem servir como parte integrante desta
conjuntura, sendo possível buscar na sua construção, a interseção da matemática em outros
contextos e áreas do conhecimento do ensino fundamental e médio.
Com relação à EJA, questionamentos sobre a didática da matemática a ser utilizada,
sobre a metodologia adequada às suas necessidades, são informações que representam a
procura por métodos apropriados de estímulo à aprendizagem desse grupo social. O que torna
esses aspectos ligados à essa realidade, diferentemente do das crianças, é a Andragogia de
jovens e adultos.
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Knowles (1993, apud Munhoz, 2013) considera a Andragogia com uma teoria ou
ideia pedagógica que dá suporte ao ambiente de aprendizagem e está direcionada ao estudo e
criação de materiais mais adequados às necessidades do público-alvo dos jovens e adultos.
Para o autor, a elaboração de um OA para a EJA não deve desconsiderar os conhecimentos
que os alunos trazem das suas vidas pessoais e profissionais.
Redden (2003) corrobora que é preciso compreender cada aluno e o seu grupo social,
sabendo dos seus interesses, motivações, junto às experiências de vida de cada um. Por meio
da Andragogia, podemos voltar as nossas atenções em adequar a produção de materiais
tecnológicos à aprendizagem dos jovens e adultos com base nos seus comportamentos sociais
e nos diferentes níveis do sistema educacional.
Pretendemos adequar a produção do nosso material tecnológico como proposta
didática à aprendizagem das expressões numéricas com números decimais pelos jovens e
adultos com base nos seus comportamentos sociais. Assim como os autores citados nos
alertam para a compreensão dos modos e situações de vida que envolvem os estudantes da
EJA, criaremos um material didático na forma de um OA que tem relação com essa
problemática.
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CAPÍTULO 4: METODOLOGIA
Neste capítulo iremos discutir como foi feita a nossa pesquisa, a sua delimitação, onde
foi feita, o seu tipo e tempo de execução. Justificaremos a construção e o objetivo do OA,
buscando os elementos teóricos que nortearam as nossas ideias para, enfim, tentarmos
encontrar respostas para o nosso problema.

4.1 Delimitação do universo de pesquisa

O universo de pesquisa foi o IFBA (Instituto Federal de Educação Tecnológica da
Bahia), campus de Santo Amaro, localizado no interior do estado da Bahia a,
aproximadamente, 89 km da capital. A pesquisa foi feita com um grupo de alunos do 1º, de
seis módulos, da modalidade EJA do curso em Segurança do Trabalho. A turma composta
inicialmente por 17 alunos foi escolhida porque se trata da 1ª turma da EJA que dá início ao
curso de Segurança do Trabalho na Instituição no início do semestre letivo. Isso permite um
diagnóstico prévio dos problemas de escrita matemática que podem acarretar dificuldades
para o aluno no futuro.
O curso de técnico em Segurança do Trabalho foi escolhido tendo como base o
contato direto dos alunos com o cotidiano. Além disso, o IFBA é uma instituição de ensino
técnico-profissional repleta de disciplinas técnicas que contém temas representados por
expressões numéricas no cálculo e medição de grandezas. Em uma dessas disciplinas, a
Matemática na Segurança do Trabalho, podemos encontrar exemplos de expressões algébricas
ou grandezas cujos valores dependem do cálculo de expressões numéricas com números
decimais.
Ao cursar essa disciplina, o estudante da EJA do módulo 1 em Segurança do
Trabalho se depara com o estudo de conceitos específicos relativos à sua profissão
propriamente dita. No cálculo do IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo),
uma grandeza que mede taxa de exposição ao calor de um determinado trabalhador
intermitente (aquele que pode descansar em seu local de trabalho), o estudante terá que
resolver, já com os valores definidos de outras variáveis, expressões numéricas compostas de
operações binárias mistas que, neste caso, são de multiplicação e adição.
Para ajudar a ilustrar e explicar essa ideia, retiramos da NR – 15 (Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego) as expressões que representam o
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cálculo do IBUTG e uma tabela que nos dá os valores do IBUTG de acordo com os tipos de
atividade do trabalhador intermitente em seu local de trabalho.
Quando a atividade for realizada em área de exposição solar, o índice é dado por:
IBUTG = 0,7 ∙ tbn + 0,3 ∙ tg. Quando a atividade for feita em áreas sem exposição solar:
IBUTG = 0,7 ∙ tbn + 0,2 ∙ tg + 0,1 ∙ tbs, onde: tbn, tg e tbs são diferentes valores de
temperatura medidas por diferentes termômetros, respectivamente, nomeadas por: tbn –
temperatura de bulbo úmido natural, tg – temperatura de globo e tbs – temperatura de bulbo
seco. Logo, se um técnico em segurança do trabalho realizar uma tarefa num ambiente de
exposição ao sol em que tbn = 25◦C e tg = 30◦C, poderá calcular o IBUTG da seguinte
maneira: IBUTG = 0,7 ∙tbn + 0,3 ∙ tg = 0,7 ∙ 25 + 0,3 ∙ 30 = 17,5 + 9,0 = 26,5.

Figura 7. Faixa de valores do IBUTG.
Fonte: Retirado de: BRASIL. MTE. NR – 15. Atividades e operações insalubres

Considerando a atividade como MODERADA e observando a figura acima, vemos
que ela não pode ser considerada insalubre porque o IBUTG calculado mede 26,5 e é menor
que 26,7 (“até 26,7”). Assim, o trabalhador poderá realizar a sua atividade normalmente,
como em todas as faixas, do trabalho contínuo até as que intercalam o trabalho com descanso.
Portanto, ao resolver a expressão dada por 0,7 ∙ 25 + 0,3 ∙ 30, o estudante estará
também resolvendo um problema de estrutura mista, ou seja, uma expressão numérica
composta pelas operações de adição e multiplicação. Para o entendimento de cada grandeza,
dados os valores associados a cada uma delas, é necessário que o aluno saiba como resolver a
expressão numérica correspondente.
4.2 Participantes da pesquisa

A pesquisa foi inicialmente realizada com 08 estudantes matriculados no curso do 1º
módulo em Segurança do Trabalho de uma turma de 17 alunos. Os outros 09 que fariam parte
da nossa pesquisa não a fizeram devido ao tempo em que ficam no trabalho ou em casa, ou
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seja, são estudantes que precisam trabalhar ou cuidar da família durante todo o dia e que não
possuem tempo hábil para realizar as suas atividades escolares. Geralmente, muitos estudantes
se matriculam, mas só frequentam as primeiras semanas de início do curso. Essa ausência se
justifica pela necessidade de trabalho e sobrevivência. Desse modo, a pesquisa só pôde ser
realizada com os 08 estudantes restantes.
Todos os participantes residem na cidade em que se localiza o Instituto, são 06
mulheres e 02 homens com idades que variam de 19 a 43 anos, com diferentes trajetórias de
vida. Representamos os estudantes por uma ou duas letras dos seus nomes, seguidos das suas
idades no ano corrente:

Tabela 1: Idades dos sujeitos da pesquisa

Todos os 08 estudantes participantes da pesquisa residem no município local. São
sujeitos que trabalham ou procuram algum tipo de atividade remunerada como meio de
subsistência e sobrevivência diária. Alguns trabalham durante o dia no comércio, nas feiras
livres, no mercado informal, no transporte e em hospitais da cidade. Outros têm que resolver
as diversas demandas cotidianas que os impedem de ir à escola. Segue uma breve descrição
do que fazem ou como vivem:
a) A: Possui 36 anos de idade e trabalha como auxiliar de enfermagem. Não frequenta a
escola desde o ano de 2009. Segundo ela, “estudar é puxado pois trabalha e tem um filho”.
b) An: Tem 26 anos de idade. Antes de frequentar o curso em Segurança do Trabalho, ficou 7
anos sem estudar devido aos “trabalhos informais”.
c) C: Tem 41 anos de idade. Terminou o ensino médio em 2008 e cuida dos seus familiares e
de afazeres domésticos.
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d) J: Tem 39 anos de idade, chegando a ficar sem frequentar escola durante 11 anos.
Terminou o ensino médio em 2005. Atualmente não trabalha.
e) M: Trabalha como moto-taxista e tem 43 anos de idade. Não frequenta a escola a 6 anos.
f) L: Tem 19 anos de idade e foi até a 1ª série do ensino médio. Não trabalha atualmente.
g) S: Tem 32 anos de idade e se formou em magistério em 1996. De lá para cá, não
frequentou a escola. Segundo ela, se sente um “bicho do mato” ao utilizar um computador.
h) U: Tem 28 anos de idade. Terminou o ensino médio em 2008 e, em seguida, trabalhou
numa fábrica de papel. Atualmente está desempregada.

4.3 Tempo de execução da pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os meses de agosto e setembro do ano de 2017, no
começo do semestre letivo, num total de 09 semanas. Em cada semana, no dia em que o
estudante estava disponível para a realização das atividades antes do início das aulas no
período noturno (matutino ou vespertino), ele entrava em contato com o OA criado sob a
supervisão do professor pesquisador.
Os atendimentos foram individuais. Objetivando analisar as dificuldades na escrita das
expressões numéricas com decimais, decidimos atender cada aluno individualmente num
notebook específico em contato com a internet e sob a orientação do professor em uma sala de
aula vaga da Instituição.
4.4 Explicando o Instrumento (OA) ) – breve análise do objeto de aprendizagem

O nosso OA é uma ferramenta tecnológica criada dentro da perspectiva da produção
de jogos digitais, o aplicativo Unity. Essa denominação representa qualquer software do tipo
game engine, um programa de computador que possui arquivos de áudio, imagem e vídeo
utilizados para a criação de ambientes e de movimento.
Contemplando a temática da EJA e trazendo para a nossa pesquisa as concepções e
competências dos estudantes na escrita das expressões numéricas com decimais, pensamos em
criar uma pequena história que retratasse a luta diária de estudantes que precisam trabalhar
para sobreviver diariamente, tendo que desenvolver estratégias para construir e resolver
determinadas expressões numéricas. Desse modo, criamos uma ferramenta tecnológica que
simula a venda de doces por um estudante trabalhador nas ruas de uma cidade.
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O roteiro dessa pequena história foi idealizado pelo professor de matemática
pesquisador do presente projeto, enquanto que a construção do OA ficou a cargo de um
estudante programador da 3ª série do curso integrado em Eletromecânica que funciona no
período matutino da mesma instituição.
O OA inicia com um letreiro intitulado “O Baleiro Joãozinho”, um nome fictício para
o personagem principal, um estudante trabalhador que vende doces nas ruas de uma cidade. A
cor vermelha das letras do título e as cores que iniciam o objeto foi escolhida para chamar a
atenção de quem irá utilizá-lo. O botão “start” indica que o aluno deve clicar para começar:

Figura 8. Início do OA.
Fonte: Objeto de Aprendizagem “O Baleiro Joãozinho”

Na região onde está localizado o IFBA, campus de Santo amaro, local da pesquisa, há
uma concentração de casas particulares onde também residem alguns estudantes da EJA que
trabalham no mercado informal da cidade. Para se manterem, precisam constantemente,
trocar, comprar e vender mercadorias que se encontram em suas casas, se deslocando pelas
ruas do bairro. Para deixar a situação mais realista possível, tiramos uma foto da rua em que
reside um desses alunos. Foi pensando nisso que resolvemos iniciar o OA com o movimento
do nosso protagonista Joãozinho caminhando na direção frontal à tela do objeto de posse de
seus produtos à venda:
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Figura 9. Local de residência de um dos alunos.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 10. Saída de Joãozinho de casa para o trabalho.
Fonte: Objeto de Aprendizagem “O Baleiro Joãozinho”

Não queremos aqui levantar polêmicas sobre a exploração de jovens ou adultos no
mercado informal de trabalho, mas destacar que muitos estudantes da EJA se encontram na
situação proposta pelo roteiro do nosso objeto de aprendizagem: a de que, diante de situações
sociais, o estudante precise trabalhar e estudar na perspectiva de uma vida melhor e que, por
meio da matemática básica, aprenda conceitos e construa conhecimentos na esperança de
alcançar os seus objetivos.
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Isso se caracteriza pela necessidade, cada vez maior, de produção de conteúdos e
materiais didáticos relacionados a temas mais próximos da realidade do estudante da EJA.
D´ambrósio (2002) afirma que:

Os conteúdos e métodos de educação precisam ser desenvolvidos para
servir às necessidades básicas de aprendizagem dos indivíduos e das
sociedades, proporcionando-lhes o poder de enfrentar seus problemas
mais urgentes – combate à pobreza, aumento da produtividade, melhora
das condições de vida e proteção ao meio ambiente – e permitindo que
assumam seu papel por direito na construção de sociedades
democráticas e no reconhecimento de sua herança cultural.
(D´AMBRÓSIO, 2002, p. 62)

Seguindo com o OA, a terceira tela do objeto contempla uma frase que serve para
representar o cotidiano do nosso personagem, o qual deve vender as suas mercadorias à
clientes que caminham pelas ruas cidade. Há também um botão PAUSE para o estudante
clicar e ter o tempo que precisar para ler. Se o aluno não clicar, a passagem de uma tela para a
próxima acontece naturalmente depois de alguns segundos sem comprometer a leitura do
estudante.

Figura 11. Frase que resume a pequena história de Joãozinho.
Fonte: Objeto de Aprendizagem “O Baleiro Joãozinho”

Na próxima tela, Joãozinho já aparece em contato com a sua primeira cliente. Ao
exclamar com ela que possui doces de R$ 0,05, R$ 0,10 e R$ 0,25, ela responde que deseja 3
doces de R$ 0,05 e 2 doces de R$ 0,25:
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Figura 12. Encontro de Joãozinho com a sua 1ª cliente.
Fonte: Objeto de Aprendizagem “O Baleiro Joãozinho”

Essa conversação permitiu que o aluno entendesse que a situação em questão pode ser
representada por uma expressão numérica com decimais no contexto monetário. A fala da
cliente afirmando querer comprar 3 doces de R$ 0,05 e 2 doces de R$ 0,25, forneceu ao aluno
a ideia de resolver a expressão sabendo que o total gasto pela cliente na compra dos doces
será igual a: 3 ∙ 0,05 + 2 ∙ 0,25 = 0,15 + 0,50 = 0,65. Esse valor pôde ser conferido pelo aluno
ao arrastar com o mouse do computador as figuras das moedas em destaque para a região
retangular:

Figura 13. Arraste das moedas pelo aluno.
Fonte: Objeto de Aprendizagem “O Baleiro Joãozinho”
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Se quiser retornar para a tela anterior, o aluno pode clicar no botão VOLTAR para
rever quanto a primeira cliente gastou na compra dos doces.
Após essa primeira apresentação do nosso OA, as próximas atividades criadas para a
interação do aluno com o ambiente tecnológico foram criadas na forma de enunciados com
perguntas feitas de acordo com a situação da venda de doces pelo Joãozinho.
Disponibilizamos espaços retangulares para o estudante escrever os números decimais do
contexto monetário correspondente.
Sem perda de generalidade, ao escrevermos os sinais da operação de multiplicação nas
expressões numéricas e a vírgula que separa as casas decimais da parte inteira nos números
decimais, optamos, respectivamente, pelo sinal (x) e pelo ponto (.), ao invés de (∙) e (,).
Devido às configurações de construção do OA e de acordo com as orientações prévias do
professor pesquisador, acreditamos que isso não influenciou a compreensão do aluno ao saber
que o sinal de multiplicação (∙) também pode ser escrito por (x) e a vírgula (,) pode ser
substituída pelo ponto (.) quando utilizam uma ferramenta tecnológica como a calculadora,
por exemplo.
Voltando a situação anterior, a próxima pergunta dizia respeito ao valor gasto pela
cliente na compra dos doces. A questão objetiva a correta construção da expressão numérica
pelo aluno. Ao clicar no botão CONFIRMAR, se escrever que a cliente gastou 3 x 0.05 + 2 x
0.25 = 0.65, terá como estímulo positivo a frase “RESPOSTA CORRETA”, caso contrário,
“RESPOSTA INCORRETA”. Do ponto de vista da escrita, acreditamos que ele diferencie 3 x
0.05 + 2 x 0.25 = 0.65 de 3 x 0.25 + 2 x 0.05 = 0.85

Figura 14. Escrita do valor gasto pela 1ª cliente na compra dos doces.
Fonte: Objeto de Aprendizagem “O Baleiro Joãozinho”
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A próxima atividade permitiu que os alunos sujeitos da pesquisa mostrassem maneiras
diferentes de escrever a expressão numérica que representa o total gasto pela cliente na
compra de doces. Para cada espaço retangular onde o aluno deve colocar um símbolo que
compõe a expressão numérica, foram disponibilizados os seis símbolos no total: o número
natural 2, o número natural 3, o símbolo aditivo +, o símbolo multiplicativo x, e os números
decimais 0.05 e 0.25.

Figura 15. Possibilidade para a escrita de uma mesma expressão numérica
Fonte: Objeto de Aprendizagem “O Baleiro Joãozinho”

Preservando as propriedades das operações de adição e multiplicação, isso possibilita
que o mesmo valor de uma expressão numérica seja escrito de várias formas, por ex:
3 x 0.05 + 2 x 0.25 = 0.15 + 0.50 = 0.65
2 x 0.25 + 3 x 0.05 = 0.50 + 0.15 = 0.65
Temos também uma questão com alternativas. Nela, o aluno deve responder
corretamente à pergunta feita, escolhendo somente uma entre quatro alternativas. Propõe que
o estudante da EJA perceba a subtração como uma retirada de termos que, neste caso, será a
expressão numérica escrita na atividade anterior:

Figura 16. Troco de Joãozinho no pagamento de R$ 1,00 pela compra dos doces
Fonte: Objeto de Aprendizagem “O Baleiro Joãozinho”
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Daqui em diante, até o enunciado da 8ª atividade, criamos perguntas similares à 4ª e 5ª
atividades feitas anteriormente, com o nosso personagem Joãozinho vendendo seus doces para
mais um cliente. Depois disso, colocamos um esquema explicativo sobre as operações de
multiplicação, que compõem as expressões numéricas, como uma estrutura de grupos de
moedas dispostas por meio de uma arrumação retangular:

Figura 17. A multiplicação como uma estrutura de grupos de moedas.
Fonte: Objeto de Aprendizagem “O Baleiro Joãozinho”

Baseado nos estudos de Vergnaud (2001), Arrais (2006) afirma que as situações que
fazem parte do campo conceitual multiplicativo são classificadas de acordo com o tipo de
pensamento que é exigido para a sua execução, um deles é a configuração retangular dos
fatores da operação de multiplicação. Dispondo os diferentes grupos de moedas em linhas e
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colunas, é possível determinar o total de moedas em cada grupo multiplicando o número de
moedas de um lado na horizontal pelo número de moedas de um lado na vertical. Isso
permitiu uma melhor contagem de moedas pelos alunos:

Figura 18. Valor total de um grupo de moedas de mesmo tipo.
Fonte: Objeto de Aprendizagem “O Baleiro Joãozinho”

Representamos as operações matemáticas que compõem expressões numéricas por
grupos, reunião e retiradas de moedas. Quando os alunos contarem as moedas do grupo por
reunião ou retirada, podem escrever e calcular expressões numéricas com decimais:

Figura 19. Duas estruturas de grupo multiplicativo, uma com reunião,
outra com retirada de moedas.
Fonte: Objeto de Aprendizagem “O Baleiro Joãozinho”
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O OA foi construído para conter situações que possam auxiliar a aprendizagem das
expressões numéricas com decimais pelo público da EJA. Esses são exemplos de situações
definidas por Vergnaud (1991) e seus precursores que defendem a presença de mais de uma
situação no ensino de conteúdos da matemática para aprendizagem de um conceito.

4.5 Tipo de Pesquisa

Para alcançar o objetivo da pesquisa, utilizamos a pesquisa etnográfica (observação
dos alunos sem interferência do pesquisador) com a abordagem qualitativa no tratamento dos
dados empíricos. As razões e os tipos de dificuldades dos alunos são alguns dos aspectos
qualitativos que deverão ser considerados. Tendo como objetivo enfatizar mais o processo do
que o objeto (MINAYO, 1992), o enfoque qualitativo não rejeita a contribuição dos dados
quantitativos (se necessários), mas interage com eles.
Quanto ao método de análise, optamos pela Engenharia Didática (ED) de Artigue
(1988), com delineamento experimental. A ED pode ser composta de uma sequência de
ensino com 4 partes fundamentais: uma análise preliminar (análise de conteúdo, dificuldades
e obstáculos), uma análise a priori (a escolha das variáveis de estudo), uma intervenção (a
utilização do nosso OA) e uma análise a posteriori (considerações sobre a nossa intervenção).
Segundo Pais (2002, apud Gobbi, 2014), uma sequência didática é formada por um
número de aulas planejadas antecipadamente para verificar a aprendizagem de conceitos
previstos na pesquisa. Para Gil (2010), a pesquisa experimental inicia com uma pergunta ou
indagação que pode ser a própria hipótese, contendo variáveis e o esclarecimento do que se
quer investigar. A existência de um plano fatorial nessa pesquisa envolve o estudo de uma
variável independente e mais de uma variável dependente.
Assim, para analisarmos os obstáculos que os estudantes da EJA enfrentam quando
resolvem expressões numéricas com números decimais no contexto monetário, atribuímos
como a nossa principal hipótese de estudo que os estudantes da EJA possuem dificuldades na
resolução das expressões numéricas com números decimais. De maneira mais precisa,
admitimos as seguintes categorias abaixo:
•

Plano de pesquisa: Plano fatorial (fixando a variável independente, variando as
dependentes);

•

Variável independente: Os problemas de escrita dos estudantes da EJA;
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•

Variáveis dependentes: Os problemas encontrados na operacionalização das expressões
numéricas com números decimais pelos estudantes.

•

Hipótese: O problema de escrita dos estudantes da EJA tem a ver com a operacionalização
das operações básicas da matemática que compõem as expressões numéricas (A =
COMPOSIÇÃO DE OPERAÇÕES BINÁRIAS) e na prioridade de resolução das
operações que as constituem (B = JUSTAPOSIÇÃO DAS OPERAÇÕES);
Em nossa análise preliminar, discutimos os possíveis problemas sociais que cercam

os processos de aprendizagem de conceitos dos estudantes da EJA e como esses percalços
podem afetá-los. Foi criado um exercício que objetiva somente o cálculo de expressões
numéricas.
Na análise a priori, criamos uma atividade mais contextualizada para investigar as
variáveis dependentes da nossa hipótese. Para isso, pedimos que o aluno respondesse, no
ambiente papel e lápis, a uma situação similar a apresentada no nosso OA, com o seguinte
enunciado:
“Um doceiro vende bombons a R$ 0,55 cada e biscoitos a R$ 1,80 o pacote”
1) Responda:
a) se você comprar 3 bombons e 2 pacotes de biscoitos, quanto irá gastar?
b) escreva uma expressão matemática que represente o total gasto por você nessa compra.
c) utilizando moedas, desenhe ou hachure no espaço indicado abaixo todos os tipos e
quantidade de moedas que podem ser utilizadas nessa compra.
Analisamos essa atividade sob a luz da ED, caracterizando as nossas variáveis
dependentes:
A) COMPOSIÇÃO DE OPERAÇÕES BINÁRIAS: cálculo das operações de adição,
subtração, multiplicação e divisão, representações numéricas (simbologia dos sinais
gráficos, representação simbólica ou não do número).
B) JUSTAPOSIÇÃO DAS OPERAÇÕES: Ordem, prioridade de resolução, ou arrumação
(disposição das operações).
As palavras em negrito escritas acima representam as principais dificuldades que os
estudantes da EJA têm quando escrevem e resolvem as expressões numéricas com números
decimais. Adaptamos de Gil (2010, p. 75), um quadro explicativo para analisar esses
obstáculos com a seguinte tabela:
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A

An

C

J

M

L

S

U

(A1) Cálculo das operações
COMPOSIÇÃO DE OPERAÇÕES
BINÁRIAS
(A2) Representações numéricas
(B1) Prioridade na resolução
JUSTAPOSIÇÃO DAS
OPERAÇÕES
(B2) Disposição das operações
Tabela 2. Variáveis da pesquisa experimental.
Fonte: Adaptado de Gil (2010)

Em nossa Intervenção, enfatizamos o uso do OA por cada estudante. Levamos
também em consideração as variáveis presentes na análise a priori, identificando e analisando
a escrita dos estudantes (como digitam os números e símbolos) no ambiente tecnológico
representado pelo OA.
Na análise a posteriori, consideramos o período de 50 min. (tempo de duração de
uma aula) para a realização da atividade criada no OA. Entendemos que, ao completar a
atividade dentro desse tempo previsto, podemos supor que pôde resolver as expressões
numéricas com decimais envolvidas nesse contexto.
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CAPÍTULO 5: ANÁLISE DE DADOS

5.1 Análise preliminar

Para validar a nossa pesquisa, verificamos, complementando parte do que já foi dito
em nossa metodologia, que os estudantes participantes possuem alguns obstáculos sociais e
epistemológicos que podem interferir na aprendizagem de conceitos matemáticos, em
particular, das expressões numéricas com decimais.
Voltando aos estudos escolares, alguns estudantes da EJA trazem consigo uma escrita
matemática carregada de vícios e idiossincrasias. Partindo da pesquisa de Arrais (2006), foi
pedido, propositalmente, que um aluno fizesse um exercício descontextualizado cujo objetivo
era somente o de calcular. Isso foi feito, supondo que tais questões ainda são passadas na
educação básica e até na EJA. Logo, tomando como exemplo a escrita do estudante
participante da pesquisa, é perceptível que muitos problemas de escrita matemática que os
estudantes trazem para a escola são sobre a composição de operações binárias e justaposição
de operações:

Figura 20. Exercício teste feito por um aluno
Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que, quando uma atividade matemática se apresenta descontextualizada
para o estudante, ela se torna um grande desafio à sua aprendizagem. Esse algoritmo de
cálculos e operações nem sempre é entendido pelo estudante. Nesse caso, ele confundiu o
resultado de diversas operações binárias, igualando em sequência as operações nas duas
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questões, como na letra b), 4 x 8 = 32 – 2 = 30 x 5. Ou seja, considerou sem perceber o
resultado de uma operação igual ao da outra.
Esse é um dos exemplos em que todos os tipos de dificuldades que os estudantes da
EJA têm quando resolvem expressões numéricas, conforme o quadro adaptado de Gil (2010),
são vistos: são obstáculos que dizem respeito a composição de operações binárias e a
justaposição das operações básicas. Em geral, segue um quadro explicativo de acordo com a
nossa primeira análise:

A

An

C

J

M

L

S

U

(A1) Cálculo das operações
COMPOSIÇÃO DE OPERAÇÕES
BINÁRIAS
(A2) Representações numéricas
(B1) Prioridade na resolução
JUSTAPOSIÇÃO DAS
OPERAÇÕES
(B2) Disposição das operações
Tabela 3. Dificuldades dos alunos quando resolvem o teste preliminar.
Fonte: Elaborado pelo autor

Todos os alunos apresentaram, pelo menos, um obstáculo à aprendizagem na escrita e
resolução das expressões numéricas com números decimais. Até aqui, os registros indicam
que os maiores problemas na escrita e resolução das expressões numéricas estão na prioridade
na resolução das operações (qual operação deve escolher para resolver primeiro) e no cálculo
das operações, De total de alunos, 06 apresentaram a dificuldade representada por B1.
As maiores dificuldades também se encontram na disposição das operações
(justaposição das operações binárias) e nas representações numéricas (diferenciação dos
números naturais dos decimais). Quatro estudantes também apresentaram problemas
simultâneos na escrita dos números decimais (representação numérica) e na disposição dessas
operações (sobreposição de símbolos, sinais, ...).
Não excluindo totalmente as suas concepções e competências sobre esse conceito,
observamos duas causas que geram o surgimento desses obstáculos à aprendizagem do
estudante da EJA: a presença de atividades descontextualizadas na educação básica e a
interferência do tempo em que estiveram fora da escola. Com exceção da L, todos os
estudantes estiveram por mais de dois anos consecutivos distantes do ambiente escolar antes
da entrada no curso de Segurança do Trabalho da Instituição. Esse tempo fora da escola
contribui para o aumento da distância entre as suas situações práticas de numeramento e
habilidades matemáticas. Nas pesquisas do INAF, Fonseca (2004) destaca que as habilidades
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matemáticas constituem estratégias de leitura que precisam ser implementadas para a
compreensão de uma diversidade de textos frequentes e cada vez maiores.
Além disso, podemos inferir que o longo tempo sem estudar matemática pode
interferir nas lembranças dos estudantes da EJA sobre a operacionalização e procedimentos de
cálculo relacionados aos conceitos básicos e fundamentais da matemática básica. Essa
dificuldade está intimamente ligada aos diversos fatores sociais existentes em nossa realidade.
A principal é a necessidade de trabalho, visto que muitos dos estudantes que saíram do curso,
o fizeram devido ao trabalho como meio de sobrevivência diária que ocupa todo o seu tempo
escolar.
Mesmo assim, não podemos desconsiderar que a possível falta de formação do
estudante quando retorna à escola o torna incapaz de desenvolver estratégias de adaptação e
compreensão de situações que envolvem a aprendizagem da matemática. Esse mesmo
estudante trabalhador pode se utilizar das suas experiências de vida, se adaptando e se
apropriando das suas competências e habilidades matemáticas que tem disponíveis para
resolver diversos problemas, entre eles, as expressões numéricas com decimais.
Muniz e Bitar (2013), Toledo apud Fonseca (2004), enfatizam o modo como os
indivíduos constroem o conhecimento lidando com as suas práticas diárias, ora se adaptando
às situações por meio da realização das suas atividades, ora sobre as disposições, crenças,
competências e hábitos que o próprio indivíduo possui. Assim, podemos afirmar que as
competências dos estudantes da EJA em resolver expressões numéricas com decimais
dependem também da contextualização do cotidiano no qual a sua experiência está envolvida.

5.2 Os dados recolhidos para análise a priori
Nessa parte iremos analisar o “print” das respostas dos alunos ao resolverem as
atividades sugeridas na análise a priori para a recolha de dados, numa aula de 50 min, depois
que o professor pesquisador explicou previamente os conceitos imbricados no conteúdo
estudado. Pretendemos investigar analiticamente os resultados da pesquisa, abordando as
estratégias utilizadas pelos estudantes na resolução das operações que compõem as expressões
numéricas, e analisando as dificuldades encontradas na escrita e resolução das expressões
Recolhendo os primeiros dados, iniciaremos com os registros das variáveis
dependentes da nossa hipótese. Dessa forma, as três questões respondidas pelos estudantes
seguem, respectivamente, da análise dos quadros explicativos que destacam os possíveis
obstáculos à aprendizagem das expressões numéricas com decimais:
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a) A:

Figura 21. Análise a priori a), A.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 22. Análise a priori b), A.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 23. Análise a priori c), A.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Observamos que, na questão a), a soma de três parcelas de R$ 0,55 igual a R$ 1,65 é
feita conforme o algoritmo da soma, mas sem a vírgula final na soma 1,65. O mesmo é feito
para somar 165 com 360, se utilizando dos naturais para operacionalizar. Na questão b), a
expressão numérica que representa o valor total gasto na compra de 3 doces e dois biscoitos
está corretamente escrita. Além disso, as representações das moedas que podem ser utilizadas
nessa compra, em c), dão a entender que a estudante compreende os tipos de moedas que
podem ser utilizadas.
Em se tratando da escrita dos números decimais, consideramos que o principal
obstáculo na aprendizagem das expressões numéricas com decimais pela estudante está na sua
representação numérica, as variáveis A1 e A2 citadas no quadro explicativo da análise a priori.

b) An:

Figura 24. Análise a priori a), An.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 25. Análise a priori b), An.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 26. Análise a priori c), An.
Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que não há problemas na escrita das expressões numéricas com decimais
da aluna. Em certo momento na questão a), ao escrever o número 3,60, ela coloca o ponto (.)
no lugar da vírgula (,) para separar as casas decimais. Em c), representa e escreve o valor
exato das moedas que representam o preço de cada bombom e pacote de biscoito.

c) C:

Figura 27. Análise a priori a), C.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Figura 28. Análise a priori b), C.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 29. Análise a priori c), C.
Fonte: Elaborado pelo autor

Apesar de saber exatamente quanto gastará na compra dos produtos citados no
enunciado do problema, a estudante esbarra no resultado da multiplicação 0,55 ∙ 3.
Consideramos esse obstáculo de aprendizagem, a sua dificuldade está relacionada na
categoria A1 em escrever o número decimal 0,165 ao invés de 1,65. Por outro lado, vê-se que
a escrita da expressão numérica que representa o gasto total na compra, separando duas
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operações binárias por meio de parênteses, e as representações das moedas na questão c) estão
corretamente bem escritas.

d) J:

Figura 30. Análise a priori a), J.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 31. Análise a priori b), J.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 32. Análise a priori c), J.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Na atividade a), o estudante se utilizou dos números naturais para resolver operações
com números decimais. Essa é uma estratégia de resolução de problemas que muitos
estudantes da EJA recorrem para resolver cálculos com decimais. Nesse contexto, foi válido,
pois, no cálculo final conseguiu obter valor total gasto na compra dos bombons e do pacote de
biscoito. Na letra b) e c), ao tentar escrever a expressão numérica correspondente ao problema
e representar as moedas utilizadas, obteve dificuldades que se enquadram nas categorias A1,
A2 e B2.

e) M:

Figura 33. Análise a priori a), M.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 34. Análise a priori b), M.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 35. Análise a priori c), M.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Subtende-se que o estudante realizou um cálculo mental particular para obter o total
gasto na compra na questão a), o mesmo pode ser visto na letra b), escrevendo diretamente o
valor final da compra. Pode ser que estudante desconheça a escrita de uma expressão
numérica e não tenha percebido a questão referente a contagem de moedas na operação.
Colocamos esses obstáculos nas categorias: A1 e A2.

f) L:

Figura 36. Análise a priori a), L.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 37. Análise a priori b), L.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 38. Análise a priori c), L.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Apresentou problemas ao responder o enunciado da questão. Mesmo tentando
representar no item c), de maneira não simbólica, a quantidade e o valor das moedas
disponíveis para a compra, nas questões a) e b) se deparou com os obstáculos A1 e A2 que
constam em nosso quadro de variáveis.

g) S:

Figura 39. Análise a priori a), S.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 40. Análise a priori b), S.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 41. Análise a priori c), S.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Não foram constatadas dificuldades de escrita ou de representação numérica. Assim
como os outros, se utilizou de esquemas e de algoritmos de cálculo para responder os
enunciados do problema, inclusive, hachurando moedas no papel para ter uma melhor
visualização.
h) U:

Figura 42. Análise a priori a), U.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 43. Análise a priori b), U.
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 44. Análise a priori c), U.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Em b), também não escreveu a expressão numérica correspondente ao enunciado do
problema (A2), calculando diretamente o valor exato de quanto se deve gastar na compra. O
que deveria ter sido respondido no item a), foi respondido em b). Tentou hachurar no papel as
moedas utilizadas na compra dos produtos.
Os registros iniciais dos estudantes da EJA indicam que, para esse tipo de questão, a
maioria compreende bem o enunciado do problema, mas nem todos conseguem efetuar as
operações binárias que compõem as expressões numéricas. Além disso, se utilizam dos
números naturais para calcular operações com decimais como uma estratégia de resolução
particular, registrando os números decimais da forma que pensam, imbricando a concepção da
vírgula como um símbolo que separa partes do inteiro.
Depois desse exercício, nossa tabela apresenta a seguinte configuração:

A

An

C

J

M

L

S

U

(A1) Cálculo das operações
COMPOSIÇÃO DE OPERAÇÕES
BINÁRIAS
(A2) Representações numéricas
(B1) Prioridade na resolução
JUSTAPOSIÇÃO DAS
OPERAÇÕES
(B2) Disposição das operações
Tabela 4. Dificuldades dos alunos quando resolvem o teste a priori.
Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se uma grande redução das dificuldades dos estudantes quando resolvem
um exercício teste contextualizado com questões cotidianas que envolve escrita e resolução
das expressões numéricas com decimais. Os alunos não tiveram problemas ao escolher
primeiro qual operação matemática efetuar entre duas ou mais operações.

5.3 Os dados recolhidos a posteriori, na intervenção com o OA

Neste tópico discutiremos sobre os registros dos estudantes quando participam da
sequência didática construída com o OA, como suporte tecnológico na resolução das
expressões numéricas com números decimais. Novamente, coletamos os dados escritos pelos
alunos na forma de um “print” da escrita de cada um na folha de papel e da tela de um
computador, quando resolvem, simultaneamente, as atividades propostas pelo OA.
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Cada estudante teve o tempo cronometrado para realizar a atividade. O professor
esteve com cada aluno frente a tela de um computador. Os estudantes tiveram a liberdade para
realizar seus cálculos nos seus cadernos ou no ambiente da folha de papel.
a) A, (42 min. de atividade no OA):
A estudante respondeu bem as perguntas propostas pelo Objeto de aprendizagem. Não
teve dificuldades em responder as quatro primeiras perguntas. Na 5ª), hesitou em assinalar a
resposta do enunciado:

Figura 45. Dúvida de A à 5ª questão.
Fonte: Baleiro Joãozinho.

Depois de pensar por um tempo, percebeu que se tratava do “troco” que Joãozinho
daria ao cliente, quando este dava R$ 1,00 na compra de 3 doces de R$ 0,05 e 2 de R$ 0,25:

Figura 46. Resposta correta de A à 5ª questão.
Fonte: Baleiro Joãozinho

Outra dúvida da aluna foi referente à 6ª questão. Ao digitar no espaço indicado pelo
OA o valor de R$ 0,25 e R$ 0,10, ela escreve “25” e “10”, por ter escrito esses valores no
papel quando fez os seus cálculos:
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Figura 47. Dúvida de A à 6ª questão e seu registro no papel.
Fonte: Baleiro Joãozinho

Só depois de perceber o ocorrido, pôde prosseguir naturalmente com as atividades no
OA:

Figura 48. Resposta correta de A à 6ª questão.
Fonte: Baleiro Joãozinho

b) An, (30 min. de atividade no OA):

Não teve muitas dificuldades em resolver as atividades do OA. Logo no início, na 3ª
questão, como muitos outros estudantes da EJA, escreveu R$ 0,50 ao invés de R$ 0,05. É
recorrente a troca de cinco centavos por cinquenta centavos, muitos pensam que 0,5 é o
mesmo que 0,05. Nesse sentido, ao digitar o valor incorreto no OA, o estudante não prossegue
para a próxima pergunta até que descubra aonde está o erro:
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Figura 49. Resposta correta de An à 3ª questão.
Fonte: Baleiro Joãozinho

Em geral, a estudante foi a que teve maior desempenho, resolvendo o OA em pouco
tempo e realizando seus cálculos mentais, sem precisar escrever no papel.

c) C, (42 min. de atividades no OA):

Precisou de duas tentativas para resolver a 3ª questão. Como foi falado, muitos
esbarram nas atividades quando trocam 0,05 por 0,5 e até mesmo 0,05 por 5:

Figura 50. Dúvida e resposta correta de C à 3ª questão.
Fonte: Baleiro Joãozinho
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A partir daí, conseguiu prosseguir com as atividades do OA até o seu término.
d) J, (57 min. de atividades com o OA):

Teve dificuldades na 3ª atividade, também precisou de três tentativas para perceber
que escrever ou digitar 0,05 é diferente de 0,5. Acreditamos que algumas de suas dificuldades
podem estar ligadas aos 12 anos que estivera longe da escola:

Figura 51. Dúvida e resposta correta de J à 3ª questão.
Fonte: Baleiro Joãozinho

Na 4ª questão, precisou de duas tentativas para encontrar outra forma de escrever o
valor gasto pelo primeiro cliente na compra dos doces:

Figura 52. Dúvida de J à 4ª questão.
Fonte: Baleiro Joãozinho
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Percebeu que a escrita: “3 x 0,05 2 x 0,25 0,25” não fazia sentido como expressão
numérica, pois cada espaço disponível nessa questão corresponde a um número (3, 2, 0,25 ou
0,05) ou sinal (+ ou x), então respondeu corretamente refazendo “3 x 0,05 + 2 x 0,25”.

e) M, (1h10 min. de atividades com o OA):
Não utiliza o computador que tem em casa, só utiliza no celular. Segundo ele “se não
prestar a atenção, pode dar errado, devido a dinâmica do jogo”. Teve muitas dificuldades em
digitar as teclas do notebook para realizar a atividade. Também teve dificuldades com relação
a 3ª questão:

Figura 53. Dúvida e resposta correta de M à 3ª questão.
Fonte: Baleiro Joãozinho

Com esforço, conseguiu resolver as atividades com o OA até seu término.
A seguir, se encontram os registros dos outros estudantes que conseguiram terminar o
OA. Atentamos para as questões em que apresentaram mais dificuldades:

f) L, (48 min. de atividades com o OA):

84

Figura 54. Dúvida e resposta correta de L à 2ª questão.
Fonte: Baleiro Joãozinho

Figura 55. Dúvida e resposta correta de L à 3ª questão.
Fonte: Baleiro Joãozinho

g) S, (37 min. de atividades com o OA):

Figura 56. Dúvida e resposta correta de S à 6ª questão.
Fonte: Baleiro Joãozinho

h) U, (50 min. de atividades com o OA):
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Figura 57. Dúvida e resposta correta de U à 3ª questão.
Fonte: Baleiro Joãozinho

Com isso, completamos a nossa tabela com uma breve redução dos obstáculos à
aprendizagem das expressões numéricas com decimais apresentados pelos estudantes da EJA
seguindo as ideias de Gil (2010) para discutirmos, em seguida, sobre os resultados da
pesquisa:

A

An

C

J

M

L

S

U

(A1) Cálculo das operações
COMPOSIÇÃO DE OPERAÇÕES
BINÁRIAS
(A2) Representações numéricas
(B1) Prioridade na resolução
JUSTAPOSIÇÃO DAS
OPERAÇÕES
(B2) Disposição das operações
Quadro 3. Dificuldades dos alunos quando resolvem as atividades no OA, na intervenção.
Fonte: Elaborado pelo autor

De acordo com essa tabela, durante a escrita e resolução das expressões numéricas
com números decimais, em nossa intervenção assim como em nosso teste a priori, não
observamos alunos que apresentassem problemas em escolher a primeira operação
matemática que seria resolvida. Acreditamos que o formato do OA facilitou a escrita correta
das operações binárias de multiplicação presentes na maioria das atividades.
Embora as dificuldades dos estudantes relativas às representações numéricas tenham
se mantido, percebemos que houve uma grande redução das outras dificuldades: prioridade na
resolução das operações, disposição e no cálculo das operações, durante a realização das
atividades com o OA.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nessa parte, iremos discutir os dados como análise a posteriori para validar a nossa
pesquisa. Inicialmente, iremos tratar dos resultados que obtemos para, em seguida, discutir
sobre conceitos teóricos contidos nos registros dos estudantes.
Um dos primeiros resultados da nossa pesquisa está na semelhança da história criada
para ilustrar o OA com a história de vida de alguns estudantes. Do que o principal foco do
nosso trabalho é a aprendizagem de conceitos da matemática básica, muitos deles se
reconheceram na história com o personagem, produto e mediador tecnológico da pesquisa: o
“Baleiro Joãozinho”, que, antes de ir à escola, precisa ter que saber resolver expressões
numéricas e trabalhar para garantir o seu sustento diário.
Os estudantes A e M foram os que mais se identificaram. Por serem estudantes e
trabalhadores, segundo eles, essa história mostra “a realidade que muitos estudantes vivem
hoje em dia”. Logo, é possível afirmar que cada estudante da EJA, que se encontre ou não em
uma situação parecida com essa, venha adquirir habilidades matemáticas necessárias para
resolver problemas e situações cotidianas como a simulada pelo nosso OA. Essa ferramenta
tecnológica de aprendizagem, assim como outras que podem ser criadas para o ensino de
matemática, pode ser utilizada para que o estudante resolva problemas reais da sua vida.
D´ambrósio apud Fonseca (2004) chama a atenção para a transferência da matemática
escolar para o cotidiano, em utilizar a matemática em ambientes não escolares, a partir de
indivíduos que precisam enfrentar fatos e situações do seu ambiente social. Assim,
acreditamos que, quanto menos distante a matemática estiver das situações práticas que vive o
estudante da EJA, menor serão as suas possibilidades de rejeição e abandono escolar.
Com relação as atividades no OA, acreditamos que a escolha da disposição ordenada
das moedas nas atividades propostas pelos exercícios no estudo da multiplicação como uma
estrutura de grupos contribuiu para a resolução das expressões numéricas com decimais pelos
estudantes da EJA. Na pergunta que trata de qual deve ser a melhor escolha do “Joãozinho”
na contagem das moedas, todos os 08 estudantes escolheram a opção I), por estar mais
organizada e prática, mais fácil para a contagem final:
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Figura 58. Disposição de moedas escolhida pelos alunos.
Fonte: Baleiro Joãozinho

Figura 59. Justificativa da escolha da disposição de moedas pelos alunos.
Fonte: Baleiro Joãozinho

Isso mostra que a multiplicação pode ser também entendida como um grupo de objetos
ordenados geometricamente, cujo total de objetos corresponde ao cálculo da área que tem a
forma de uma figura geométrica plana (quadrado ou retângulo). Mollica e Leal (2009),
desenvolvendo uma estratégia de ensino para a EJA, mostraram a utilização de um conjunto
de moedas ordenadas e dispostas em fila para mostrar um exemplo da multiplicação como
estrutura de grupos:
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Figura 60. Exemplo da multiplicação como estrutura de grupos.
Fonte: Mollica e Leal (2009)

A multiplicação como adição iterada também funciona para o adulto como uma
contagem organizada de elementos ordenados um a um. Foi o que fez a aluna C ao resolver
uma atividade no OA para determinar os valores das moedas contidas na estrutura de grupos.
Dada a quantidade de moedas, esboçou uma representação não simbólica do número, na
forma de um esquema, para determinar o seu valor final:

Figura 61. Esquema utilizado por C para contar moedas.
Fonte: Baleiro Joãozinho
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Essa quantidade numérica sob o formato não simbólico ativa no adulto a percepção de
outras quantidades iguais ou inferiores a essa. Segundo Fayol (2012), adultos ou crianças
conseguem enumerar rapidamente e exatamente pequenas quantidades de objetos dispostos de
diversas maneiras no espaço, e ainda:

... a exatidão na discriminação das quantidades apresentadas sob uma
forma não simbólica (coleção de fichas) ou simbólica (por exemplo,
pares de algarismos de 1 a 9) durante o período anterior a escolarização
fundamental pode estar vinculada às diferenças interindividuais
ulteriores de êxito em matemática, (FAYOL, 2012).

Assim, quanto mais estimulada for a intuição das quantidades numéricas nas séries
inicias pelo indivíduo, maior será a sua capacidade em desenvolver habilidades matemáticas
ao longo do tempo, melhorando com a idade. É o que justifica, por exemplo, alguns
estudantes trabalhadores, como A, resolver cálculos mentais sem precisar anotar.
Uma das estratégias de aprendizagem que propomos por meio do

OA é a da

observação simultânea das quantidades simbólicas e não simbólicas do número pelo estudante
da EJA. Proporcionamos ao estudante a observação na tela de um computador da
configuração ordenada das moedas como a representação não simbólica dos números
decimais e a escrita das expressões numéricas como o formato simbólico do número decimal.
Observando essa duas características numéricas, o estudante pode perceber que a linguagem
das expressões numéricas codifica a quantidade pela ordem dos símbolos, ou seja, que
uma expressão numérica também representa uma quantidade, numerosa ou não, de objetos ou
elementos quaisquer, Fayol (2012).
Os estudantes da EJA conseguem resolver as expressões numéricas quando estão
inseridas em contextos cotidianos. A razão para isso ocorrer é a de que os desempenhos dos
estudantes, tanto nas atividades realizadas em nossa análise a priori quanto nas da intervenção
com o OA, foram bem melhores que nos do exercício realizado na análise preliminar. Os
dados contidos nos dois quadros que adaptamos de Gil (2010) indicam uma diminuição
significativa das dificuldades dos estudantes quando realizam as atividades contextualizadas
e quando foram feitas no ambiente tecnológico representado pelo OA.
Um desses avanços vistos foi o de não mais sobrepor um conceito de operação
matemática básica pelo outro. Na realização da atividade preliminar, em que precisavam
somar duas operações multiplicativas, 06 dos 08 estudantes acabaram operando um número
da primeira parcela da soma com o primeiro fator do produto que compõe a segunda. Quando
as atividades foram contextualizadas com uma situação do cotidiano e durante as atividades
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com o OA, os estudantes não apresentaram dificuldades na prioridade de cálculo das
operações. A estrutura das questões do nosso objeto de aprendizagem foi feita de maneira
proposital, de modo que os estudantes não cometessem esses percalços de aprendizagem:

Figura 62. Exemplo de expressão numérica com operações binárias.
Fonte: Baleiro Joãozinho

Nessa expressão numérica temos três operações binárias: “3 x 0.05”, “2 x 0.25” e “3 x
0.05 + 2 x 0.25”, que compõem uma estrutura mista entre duas operações, a adição e
multiplicação. O nosso objeto tecnológico foi construído para que o estudante não sobreponha
um conceito de operação matemática sobre o outro, impedindo que, por exemplo, efetue “0.05
+ 2” inicialmente. Os números 3 e 2 são fixos e as estruturas multiplicativas são variáveis,
deixando espaços em branco para que o aluno perceba qual será o valor correto dos números
decimais (no contexto monetário) que preencherão essas lacunas. Sendo assim, podem
visualizar a multiplicação como uma estrutura de grupos.
A dinâmica de interação com perguntas e respostas e o contato com esse ambiente
tecnológico permitiu que os estudantes digitassem, escrevessem e resolvessem expressões
numéricas compondo operações binárias termo a termo. A mesma estudante C assim o fez:

Figura 63. Digitação no OA e resolução de uma expressão numérica por C.
Fonte: Baleiro Joãozinho

As atividades feitas pelos estudantes da EJA no ambiente tecnológico representam as
relações citadas por Vergnaud (2009) sobre as leis de composição binária, onde dois
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elementos compostos entre si formam um terceiro elemento. Essas relações são proporcionais
e visíveis em problemas de estrutura multiplicativa e envolvem objetos de mesma natureza
(relações quaternárias).
Ao resolver cada operação de multiplicação que compõe uma expressão numérica,
cada aluno faz, de maneira internalizada, uma proporção ou relação quaternária mobilizada
por dois pares de números. No OA, na sequência de falas do Joãozinho ao vender doces para
o seu primeiro cliente, já diz qual é o preço de cada um dos doces:

Figura 64. Preço de cada doce vendido por Joãozinho.
Fonte: Baleiro Joãozinho

De posse dessa informação, cada aluno pode inferir e calcular de forma continua o
preço de mais de um doce vendido e saber quanto o cliente poderá pagar pela compra. Após
essa sequência de falas do Joãozinho, já na 2ª atividade, pergunta-se qual será o valor gasto
pelo cliente se comprar 3 doces de R$ 0,05 e 2 de R$ 0,25, e é deixado um espaço para que o
aluno responda com o valor apropriado:

Figura 65. Resposta de um aluno à 2ª atividade.
Fonte: Baleiro Joãozinho
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Logo, essa atividade sugere a presença de duas relações quaternárias envolvidas em
uma mesma expressão numérica e podemos representá-las por dois esquemas proporcionais
básicos do tipo “um para muitos”, segundo Vergnaud (2009):
Quantidade 1

Quantidade 2

Quantidade 1

Quantidade 2

Doces

Preço

Doces

Preço

1

R$ 0,55

1

R$ 0,25

3

3 x R$ 0,55

2

2 x R$ 0,25

Observamos que a estudante An conseguiu estabelecer duas relações quaternárias por
meio de um esquema proporcional em nossa análise a priori com o propósito de resolver
expressões numéricas com decimais a partir do enunciado do problema:

Figura 66. Utilização de duas relações quaternárias por An.
Fonte: Elaborado pelo autor

Vergnaud (2009) classifica esses problemas simples como os que envolvem
isomorfismos de medidas. Sabendo que uma dessas quatro quantidades é igual a 1 (cada doce
custando R$ 0,55 ou R$ 0,25), então a quantidade a desejada será igual ao produto das outras
duas: 3 x R$ 0,55 ou 2 x R$ 0,25, conforme o exemplo anterior.
As estratégias que os estudantes da EJA utilizam na resolução das expressões
numéricas com decimais são particulares e coincidem na contagem dos elementos de um
grupo. Alguns se utilizam dos números naturais para resolver operações com decimais, outros
repetem parcelas de números decimais para resolver uma operação de adição ou
multiplicação. Vamos citar três exemplos:
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Figura 67. Estratégia de C para resolver à 6ª atividade.
Fonte: Elaborado pelo autor

Nesse primeiro exemplo, a estudante C usa números naturais para somar decimais. Ela
faz cinco somas iteradas, duas a duas, para compreender o resultado da multiplicação de 10
doces, a R$ 0,25 cada.

Figura 68. Estratégia de U para resolver o item A) e B) da parte final da atividade.
Fonte: Elaborado pelo autor

Aqui, imediatamente, a estudante obtém as respostas ao lado das multiplicações. Em
seguida, soma todos os resultados para digitar no OA o valor que corresponde ao total de
moedas que fazem parte das duas estruturas multiplicativas de grupos.

Figura 69. Estratégia de J para resolver a 7ª e 8ª atividades.
Fonte: Elaborado pelo autor
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Para saber o total acumulado por Joãozinho na venda dos doces para os seus dois
clientes, o estudante J faz três multiplicações separadas. Numa delas, ele utiliza o número
natural 10 ao invés do decimal 0,10 para chegar ao resultado 2,80. Esse erro não
comprometeu o cálculo do resultado final.
Em várias atividades, os estudantes conseguem memorizar e recuperar modos de
resolução construídos na memória, cuja utilização na escrita está sujeita a erros. Vale dizer
que, em nosso caso, os erros que os adultos cometeram na resolução das atividades não
comprometeram a sua realização final. Segundo Fayol (2012), existem diversas concepções e
modelos na seleção de procedimentos e resolução das operações pelos indivíduos. Além
disso, afirma que essa escolha de procedimentos depende da velocidade, de sua exatidão e
também da própria história do procedimento, sobretudo em seus êxitos anteriores.
Dessa forma, entendemos que os erros cometidos pelos estudantes da EJA ao
resolverem expressões numéricas com decimais são mais visíveis assim que os estudantes
retornam à escola, por esquecerem essa seleção de procedimentos ou por não conseguir
aprendê-los quando se encontravam nas primeiras séries dos anos iniciais.
Consideramos o tempo de resolução do OA pelos estudantes como um dos avanços em
nossa pesquisa. Com exceção de dois alunos (J e M), os outros conseguiram finalizar todas as
atividades em menos de 50 min., duração de uma aula regular. Os exercícios propostos em
nossa análise a priori foram feitos nesse período, enquanto que, durante a intervenção com o
OA, 06 estudantes conseguiram realizar as atividades em menor tempo: A (42 min.), An (30
min.), C (42 min.), L (48 min.) e S (37 min.).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa teve como objetivo analisar as dificuldades que os estudantes da EJA
tem quando resolvem expressões numéricas com números decimais. Tendo como base os
obstáculos à aprendizagem desses estudantes, foi criada uma ferramenta tecnológica na forma
de um Objeto de Aprendizagem para auxiliá-los na compreensão e resolução dessas
expressões. Sabendo que, quando os estudantes retornam a escola, trazem consigo problemas
na escrita das expressões numéricas com decimais, no cálculo e operacionalização das
operações binárias, identificamos dificuldades localizadas na estrutura de composição das
operações binárias e na justaposição das operações.
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Respondendo ao nosso problema de pesquisa de que o nosso OA pôde atenuar ou
suprimir as dificuldades dos estudantes, acreditamos que pode sim ajudar a diminuir tais
problemas. Baseado nas ideias de Vergnaud (2009) sobre o conhecimento ser organizado em
campos conceituas que provoquem diversas situações de aprendizagem para que o aluno
compreenda determinado conceito matemático, criamos diversas atividades, não só como o
nosso OA no ambiente tecnológico, mas também no ambiente papel-lápis para diversificar as
estratégias de ensino nestes dois locos de pesquisa.
Os estudantes conseguiram se apropriar de problemas de estrutura aditiva,
multiplicativa e mista, que fazem parte dos campos aditivo e multiplicativo do conhecimento
matemático. Resolveram e organizaram expressões numéricas de acordo com simulação de
situações cotidianas relacionadas à vida social, como pode ser visto nas figuras printadas
retiradas dos momentos de interação dos estudantes com o ambiente tecnológico representado
pelo do nosso OA.
Dos pressupostos teóricos citados em nossa fundamentação teórica, chamamos a
atenção para as ideias de D´ambrósio (2002) sobre como tornar uma educação matemática
mais próxima do estudante. A partir disso, construímos o OA nessa perspectiva, a de criar
atividades matemáticas de acordo com situações em que os estudantes permaneçam inseridos,
que façam parte da sua realidade e estejam mais próximas possíveis do dia a dia, na
perspectiva de necessidade do estudo, consciência sobre a realidade e mudança de vida.
A EJA é uma grupo social que merece cuidados, que concentra a grande maioria de
estudantes trabalhadores retornando à escola. São pessoas que tem uma nova oportunidade de
estudar, conhecer e adquirir novos conhecimentos de matemática que sejam úteis para
resolver seus problemas. Procuramos dar um significado ao estudante na compreensão do
conceito matemático contextualizando da melhor maneira possível as atividades,
diversificando as situações de aprendizagem, tanto no ambiente do OA quanto no ambiente
papel-lápis.
Muitos estudantes se reconheceram no contexto da situação provocada por meio do
nosso OA. Alunos como M, J e A já trabalharam como vendedores de produtos em feiras
livres e nas ruas da cidade. Segundo eles, o visual dos cenários e imagens que representam as
situações criadas no OA, são semelhantes as ruas de alguns bairros da cidade. Assim,
acreditamos que essas imagens cotidianas similares aos locais de moradia dos alunos
participantes da pesquisa servem para mobilizar as estratégias de aprendizagem na escrita e
resolução das expressões numéricas com decimais desses estudantes.
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Levando em consideração o perfil desse aluno, desenvolvemos essas estratégias de
aprendizagem para possibilitar o estabelecimento de conexões entre a teoria matemática dada
em sala de aula e as habilidades matemáticas desenvolvidas pelos estudantes da EJA,
contribuindo para associar as situações de aprendizagem com os conteúdos de matemática
abordados e fortalecer os aspectos didáticos e conceituais da Educação Matemática na
educação básica.
Os resultados desse trabalho confirmam tudo o que foi dito até aqui, que: quando o
conceito matemático é contextualizado com a história ou meio de vida dos estudantes, isso
traz mais significado para a aprendizagem de matemática; Quanto maiores forem as situações
de aprendizagem que envolvem as expressões numéricas com decimais, mais será estimulada
as habilidades de escrita e compreensão matemática dos estudantes; Os erros que os
estudantes da EJA cometeram ao escrever e resolver expressões numéricas com decimais não
comprometeram a realização das atividades. Tais problemas são constituídos, em grande
parte, por vícios, pelo desconhecimento ou esquecimento da escrita matemática influenciada
por fatores sociais (vida social, necessidade de trabalho e sobrevivência, ...) resultantes do
período em que estiveram longe da escola.
Essa pesquisa não está acabada. O nosso Objeto de Aprendizagem construído servirá
de subsídio para o laboratório de matemática da UNEB, denominado de LADIMA, um
repositório de objetos e materiais interativos feitos para o ensino de matemática, desenvolvido
por estudantes do Mestrado em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação – GESTEC da
UNEB. Esse laboratório virtual de interação “on line” manterá este e outros objetos
tecnológicos no ambiente virtual para que estejam disponíveis aos professores e alunos que
desejem aprender conceitos de matemática do ensino fundamental e médio.
Esperamos que essa pesquisa seja útil à pesquisas futuras, inclusive no âmbito dos
Institutos Federais de Educação Tecnológica, que possa auxiliar na construção de outros
materiais tecnológicos de matemática e também de outras disciplinas, contribuindo,
facilitando e dando suporte à aprendizagem dos jovens e adultos.
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