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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo verificar se a utilização do método de Resolução de 

Problemas contribui para uma melhor aprendizagem dos alunos do Ensino Médio da 

Educação de Jovens Adultos – EJA, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Professor Luiz Gonzaga Burity, no Município de Rio Tinto – Paraíba. Para realizar esse 

estudo adotamos alguns autores como base para nosso referencial teórico, tais como: Dante 

(2009), Pólya (1995), Gil (2008). Utilizamos também os documentos oficiais como: 

Parâmetros Curriculares Nacionais e Proposta curricular para a educação de jovens e adultos. 
A pesquisa foi realizada com cinquenta e um alunos dos 2º e 3º do Ensino Médio da modalidade EJA. 

Adotamos como principal instrumento um questionário semiestruturado. Quanto aos 

conhecimentos matemáticos, que envolveram as operações de Números Inteiros consideramos 

que os dados coletados revelaram que os alunos apresentaram algumas dificuldades, 

refletindo um baixo nível de conhecimento matemático. Quanto ao método de Resolução de 

Problemas, constatamos que os sujeitos da pesquisa tiveram um melhor desempenho na etapa 

do questionário que apresentou a utilização de conceitos de adição e subtração dos Números 

Inteiros, tendo como pressuposto a utilização da reflexão e do raciocínio lógico. 

Consideramos, a partir dos dados coletados e do referencial teóricos estudado que o ensino da 

Matemática necessita de mais atenção e de professores capacitados na EJA. Desta forma, 

entendemos a necessidade de aplicabilidade do método de Resolução de Problemas sendo 

esta, uma possibilidade de construção de mudanças do fazer matemático e do aprender a 

pensar e resolver problemas que pode se estender para a vida cotidiana. 

 

Palavras Chave: Educação de Jovens e Adultos. Resolução de Problemas. Matemática na 

EJA. 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to verify whether the use of the method of Troubleshooting contributes to 

better learning of high school students the Education of Young Adult - EJA , State School of 

Elementary and Secondary Education Teacher Burity Luiz Gonzaga , in the Municipality of 

Rio Tinto - Paraíba . To perform this study we adopt some authors as the basis for our 

theoretical framework , such as Dante (2009 ) , Polya (1995 ) , Gil (2008 ) . We also used the 

official documents such as National Curriculum and Proposed curriculum for the education of 

youth and adults . The research was conducted with fifty-one students of the 2nd and 3rd 

High School of the EJA . We adopt as its essential instrument semistructured questionnaire . 

As for mathematical knowledge , involving the operations of Integers consider that the data 

collected revealed that students had some difficulties , reflecting a low level of mathematical 

knowledge . The method employed in Troubleshooting , found that the subjects performed 

better in step questionnaire that showed the use of the concepts of addition and subtraction of 

whole numbers , taking for granted the use of reflection and logical reasoning . Consider , 

from the data collected and the theoretical framework studied that mathematics teaching 

requires more attention and trained teachers in adult education . Thus , we understand the 

need for method's applicability Troubleshooting this being a possibility of building changes 

do math and learn to think and solve problems that may extend into everyday life . 

 

Keywords : Education for Youth and Adults . Troubleshooting . Mathematics in the EJA . 
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A Resolução de Problemas Como um Caminho Para Aprendizagem 

Matemática na Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

 

1. Introdução 

Este estudo consiste no Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado “A Resolução de 

Problemas como um caminho para aprendizagem Matemática na Educação de Jovens e 

Adultos - EJA”, que tem como objetivo central uma análise acerca do método de Resolução 

de Problemas nas práticas pedagógicas do ensino da matemática em turmas de Educação de 

Jovens e Adultos. 

Ao longo da pesquisa realizada, e ao observar outras praticas, constatamos que a 

Educação para Jovens e Adultos – EJA possui especificidades em relação ao método de 

ensino convencional, no caso específico da Resolução de Problemas, procuramos 

compreender esse fenômeno a partir das bibliografias consultadas, que dentre outros 

fundamentos, indicam que, no caso dos alunos em atendimento educacional em turma de 

Jovens e Adultos, os conteúdos trabalhados devem partir da realidade em que estão inseridos 

e possuir significado para os mesmos. 

Este trabalho está composto por quatro capítulos, os quais foram elaborados a partir de 

estudos, pesquisas, observações e análises dos dados observados. No primeiro capítulo, 

expomos os motivos e justificamos a escolha do tema sobre o qual desenvolvemos o presente 

trabalho, bem como a caracterização do problema do ensino da matemática a partir de 

Resolução de Problemas nas turmas de EJA.  Também apresento os objetivos e questões 

norteadoras e a metodologia adotada para a realização do mesmo, que vem a ser de cunho 

exploratório.  

Em seguida, no segundo capítulo intitulado “A Resolução de Problemas no Ensino da 

Matemática”, busquei, a partir de algumas questões, apresentar conceitos norteadores acerca 

da temática em questão, tais como: A Resolução de Problemas como Metodologia no Ensino 

da Matemática? O que é um Problema Matemático? O que é um Exercício? Quais os Tipos de 

Problemas?  Quais as etapas para a Resolução de Problemas? O que Significa Resolver 

Problemas Matemáticos em Sala de Aula? Os que dizem os Documentos Oficiais sobre 
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Resolução de Problemas (Parâmetro Curricular Nacional de matemática- PCN e Referenciais 

Curriculares da Paraíba)? 

 No terceiro capítulo discutiremos sobre a História da EJA no Brasil, a Legislação da 

EJA, a especificidade da modalidade da EJA e a Matemática na EJA: no tocante a Resolução 

de Problemas. 

 Nesse último capítulo, apresentaremos os resultados de uma pesquisa realizada junto 

aos alunos da Educação de Jovens de Adultos de uma escola municipal de Rio Tinto – PB, 

buscando analisar e relacionar a teoria com a prática, sendo o aporte teórico, principal meio de 

busca por entender os dados coletados. 

 As considerações finais, deste trabalho, apresentam a conclusão do que foi lido, 

praticado, ensinado e aprendido na área da Resolução de Problemas, mais especificamente na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

 

 

1.1. Justificativa e caracterização do problema da pesquisa. 

 A escolha desse tema se deu pela experiência em algumas disciplinas de Educação 

Matemática, cursadas durante o período da graduação, em que os professores utilizavam esse 

método conosco e nos ensinavam a utilizá-lo. E, dessa forma, percebemos que a necessidade e 

relevância da utilização do método de Resolução de Problemas, uma vez que ajuda na 

aprendizagem e faz com que os alunos tenham mais facilidade para aprender o conteúdo, visto 

que os mesmos não ficarão presos apenas a fórmulas e processos operatórios aprendidos na 

aula, eles devem sempre criar alguma estratégia para desenvolver os problemas, utilizar de 

seu raciocínio- lógico o que os tornam indivíduos autônomos e formadores de suas próprias 

opiniões. 

 A presente proposta tem como tema “A Resolução de Problemas como um caminho 

para aprendizagem Matemática na Educação de Jovens e Adultos - EJA”, sendo objeto de 

estudo uma análise acerca da utilização do método de Resolução Problemas nas práticas do 

ensino da Matemática desenvolvidas junto aos alunos da EJA, para tanto, buscaremos 

investigar a utilização deste método, enquanto facilitador da ampliação da aprendizagem 

matemática no contexto da Educação de Jovens e Adultos no município de Rio Tinto-PB. 

 O estudo que ora apresentamos parte do pressuposto que, segundo os PCN (Brasil, 

1998), que um problema matemático é uma situação que demanda a realização de uma 
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sequência de ações ou operações para obter um resultado. Ou seja, a solução não está 

disponível de início, mas é possível construí-la. Os PCN ainda consideram que a resolução de 

problemas é um eixo organizador do processo de ensino e aprendizagem de Matemática. A 

situação-problema é o ponto de partida da atividade matemática e não a definição. No 

processo de ensino e aprendizagem, conceitos, ideias e métodos matemáticos devem ser 

abordados mediante a exploração de problemas.  

 Assim, consideramos que um problema matemático é toda situação que exige que o 

aluno trace um plano de ação, crie estratégias, utilize de seus conhecimentos prévios, utilize 

seu raciocínio-lógico para encontrar um caminho para chegar até a resposta do problema. 

Vale enfatizar que só é considerado um problema matemático a situação em que o sujeito 

ainda não tem meios para chegar a tal objetivo e tem que instigar e busca por possibilidades 

que o levarão às devidas soluções para esse problema. 

 Cabe salientar que a Resolução de Problemas, na Matemática, não é apenas um 

método de encontrar respostas, mas, sobretudo, é uma possibilidade de fazer com que os 

alunos sejam capazes de criar e de questionar suas próprias estratégias tornando-se assim 

alunos pensadores capazes de criar e resolver situações e não ficando presos a fórmulas, 

rompendo com a mera reprodução de pensamentos.  

 A necessidade de uma pesquisa que considere a Resolução de Problemas na Educação 

de Jovens e Adultos, especialmente no ensino da Matemática tem sua relevância firmada no 

fato de que historicamente essa modalidade educacional esteve pautada em práticas 

meramente reprodutoras, com fins de alfabetização, sendo este, um espaço histórico de 

reprodução da exclusão social, uma vez que a EJA, desde seus primórdios, esteve pautada em 

ações de cunho muito mais assistencialistas que educacionais emancipatórios, sendo, por 

vezes, considerada enquanto uma dívida social ofertada aos adultos pobres que estiveram à 

margem da sociedade e da escola. 

 Desta forma, consideramos a necessidade da promoção de práticas matemáticas que 

ultrapassem a condição de mera reprodução de números e operações matemáticas ensinados 

de forma mecânica. Para tanto, nos propomos com este estudo, uma análise de práticas que 

estimulem o pensar a Resolução de Problemas, e a partir desse pensar, a existência da 

promoção de novos conhecimentos e ampliação da aprendizagem, sendo esta prática, uma 

possibilidade de construção de novos olhares, mais questionadores, mais politizados, mais 

críticos.  
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 Entendemos assim, que este estudo se justifica na necessidade de novas práticas 

matemáticas junto aos alunos da EJA, tendo em vista a necessidade de executarmos ações de 

promoção de práticas politizadoras e promotoras de sujeitos pensantes, que possam aprender 

que têm a capacidade de direcionar seus pensares, e não meramente reproduzir letras e 

números. Nesse sentido, consideramos ainda, que este estudo pode contribuir para futuras 

pesquisas, que venham a ser desenvolvidas pelos alunos e professores da Matemática, uma 

vez que possa despertar neles o interesse pela temática abordada, a partir dos resultados 

encontrados. 

 

1.2. Questões, Hipóteses e Objetivos da Pesquisa. 

Diante do exposto, a problemática deste estudo centra-se na busca pela resposta à 

seguinte questão de pesquisa: a utilização do método de Resolução de Problemas promove aos 

alunos da Educação de Jovens e Adultos, ampliação da aprendizagem no ensino de 

Matemática? 

 A partir dessa problemática apresentam-se a seguinte questão específica:  

 Qual a importância da Matemática para formação dos alunos da EJA? 

Objetivo Geral:  

 Este estudo tem como objetivo geral analisar se a utilização do método de Resolução 

de Problemas no ensino da Matemática amplia a aprendizagem dos alunos da EJA nas 

práticas desenvolvidas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Luiz Gonzaga 

Burity, no município de Rio Tinto-PB. 

Objetivos Específicos: 

 Examinar o nível do conhecimento dos alunos da EJA acerca de Números Inteiros. 

 Promover ações junto aos alunos de EJA, no que diz respeito às práticas de ensino da 

Matemática, tendo como fundamento a utilização do método de Resolução de Problemas que 

contemplem o conteúdo de Números Inteiros. 

 Realizar um estudo teórico que possibilite a análise dos dados coletados neste estudo, 

a fim de compreendermos adequadamente o fenômeno estudado. 
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1.3. Metodologia. 

 O estudo do tema será realizado com base em uma pesquisa bibliográfica 

fundamentado em alguns autores: Brasil (1998), Dante (2009), Pólya (1995), D’ambrósil 

(2003), Gil (2008), que visa o aspecto teórico relacionado a Resoluções de Problemas e a 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, fazendo a relação desses dois fatores. 

Outra parte do estudo firma-se em uma pesquisa de campo, onde utilizamos um 

questionário semiestruturado, realizada nas turmas de EJA da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Professor Luiz Gonzaga Burity, localizada no Município de Rio Tinto - 

PB. 

 Este estudo se caracteriza por ter uma abordagem teórica baseada num estudo 

exploratório quanto aos objetivos e um estudo de caso quanto a análises de dados, em que 

buscamos investigar a utilização do método de Resolução de Problemas no ensino da 

Matemática, enquanto promoção da ampliação da aprendizagem dos alunos da EJA nas 

práticas desenvolvidas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Luiz Gonzaga 

Burity, no município de Rio Tinto-PB. 

 Esse trabalho foi dividido em duas partes: na primeira parte, realizamos uma análise 

bibliográfica envolvendo o tema em questão. Na segunda parte, fizemos uma análise empírica 

envolvendo questionários semiestruturados. 
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2. A Resolução de Problemas no Ensino da Matemática 

 

2.1. A Resolução de Problemas como Metodologia no Ensino da Matemática. 

 A Resolução de Problemas consiste em um método de ensino da Matemática, sendo de 

extrema importância na aprendizagem desta área do conhecimento, pois leva os alunos ao 

questionamento, despertando a possibilidade de pensarem por si próprios, estimulando o seu 

raciocínio lógico, e assim, ultrapassam as práticas de memorização e fixação em fórmulas e 

em regras matemáticas. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN de 

Matemática: 

                                       A Resolução de Problemas possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos e 

desenvolver a capacidade para gerenciar as informações que estão ao seu 

alcance. Assim, os alunos terão oportunidade de ampliar seus conhecimentos 

acerca de conceitos e procedimentos matemáticos bem como de ampliar a 

visão que têm dos problemas, da Matemática, do mundo em geral e 

desenvolver sua autoconfiança (BRASIL, 1998, p.40). 

 

 

 Segundo D’Ambrósio (2003) a Resolução de Problemas tem sido considerada uma 

importante metodologia no ensino da Matemática por desenvolver a forma de pensar dos 

educandos, potencializar o raciocínio lógico-matemático do aluno, desenvolver no aluno à 

criatividade, a iniciativa e a independência, formando assim, alunos autônomos, do tipo que 

criam suas próprias estratégias e não alunos reprodutores e de pensamentos mecânicos.  

 O uso do método de Resolução de Problemas dá suporte para a aplicação da 

matemática no cotidiano dos alunos e através desse método podemos adequar o conteúdo a 

situações vivenciadas pelos alunos, contribuindo para a formação do pensamento lógico dos 

alunos, a despertarem a criatividade, a capacidade de análise e de crítica, questionarem suas 

próprias respostas e também a perceberem que existem varias maneiras de solucionar 

problemas. 

É necessária, que a escola, independente de modalidade educacional, promova aos 

educandos, a possibilidade de desenvolvimento de raciocínio lógico, que promova aos 

indivíduos resolver diferentes situações cotidianas, e que os estimule à procura por novos 

conhecimentos e habilidades. Desse modo, estarão mais bem preparados para se adaptarem às 

mudanças culturais, tecnológicas e profissionais nos dias atuais. 
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Uma das formas de mostrar aos alunos que esta aprendizagem se torna mais 

significativa é que eles devem aprender a partir da utilização da Resolução de Problemas 

como metodologia de ensino. 

 A solução de problemas baseia-se na apresentação de situações abertas e 

sugestivas que exijam dos alunos uma atitude ativa ou um esforço para 

buscar suas próprias respostas, seu próprio conhecimento. O ensino baseado 

na solução de problemas pressupõe promover nos alunos o domínio de 

procedimentos, assim como a utilização dos conhecimentos disponíveis, para 

dar resposta a situações variáveis e diferentes. (POZO, 1988, p.09). 

  Através da Resolução de Problemas os alunos constroem suas próprias respostas, 

desenvolvendo a capacidade do raciocínio, a capacidade de criar seus próprios problemas a 

partir do que foi dado e podem comparar as suas respostas, desse jeito eles “aprendem a 

aprender”.  

 Desta forma, faz-se necessária a participação do aluno na resolução de situações-

problema, pois o que para alguns é desconhecido pode ser resolvido por outros. O problema 

deve ser uma situação diferente de uma já trabalhada, mas que se possa chegar a sua solução 

aproveitando as técnicas e estratégias já estudadas em casos anteriores. 

A utilização do método de Resolução de Problemas no ensino da matemática é de 

grande importância, pois através dela conseguimos mostrar aos alunos situações que 

envolvam o seu cotidiano, motivando-os assim a desenvolverem o pensar matemático e 

através da Resolução de Problemas o aluno pode melhorar seu raciocino lógico.  

Segundo Polya (1995), se a educação não contribuir para o desenvolvimento da 

inteligência, é obviamente incompleta. No entanto, a inteligência é essencialmente a 

capacidade de resolver problemas. Com a utilização da Resolução de Problema conseguimos 

incentivar os alunos a construir seus próprios conhecimentos, desenvolve também um 

entendimento de quando usar outras estratégias e conseguimos envolver assuntos relacionados 

ao dia-a-dia dos alunos.  

Quando o professor adota o método de resoluções de problemas o papel dele será de 

intermediador, deverá incentivar os alunos a utilizar os seus conhecimentos, deve induzi-los a 

refletir e a criar seus próprios conhecimentos. Devem-se abordar situações que envolva os 

alunos permitindo a produção do conhecimento onde ele compartilhe resultados e faça  um 

diagnóstico de suas próprias respostas. 
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Ensinar a resolver problemas não significa apenas dotar os alunos de habilidades e 

estratégias, mas que eles criem o hábito de vivenciar a prática da aprendizagem como uma 

situação questionadora, em que se deve encontrar uma resposta. Que eles vejam que a 

Resolução de Problemas como um caminho para que adquiram o hábito de desenvolvimento 

do pensar sobre o que se faz, na tentativa de resolvê-lo como forma de aprendizagem (POZO, 

1988). 

 

2.2. A Metodologia da Resolução de Problemas e A Metodologia do Ensino 

Tradicional da Matemática. 

Segundo Dante (1991), é possível por meio da Resolução de Problemas, desenvolver 

no aluno iniciativa, espirito explorador, criatividade, independência e a habilidade de elaborar 

um raciocínio lógico e fazer uso inteligente e eficaz dos recursos disponíveis, para que ele 

possa propor boas soluções as questões que surgem em seu dia a dia, na escola ou fora dela. 

 Uma aula que tem como referencia a metodologia da Resolução de Problemas como 

forma de ensino da Matemática, o aluno desenvolver o seu raciocínio lógico e a capacidade de 

adquirir informações que os levem a resolver problemas tanto em sala de aula quanto no seu 

cotidiano. 

Ao utilizar em sua aula o ensino através da Resolução de Problemas o professor é o 

intermediador que fará com que os alunos despertem o interesse para solucionar os 

problemas, deve mostrar ao aluno a diferença de resolver um problema e de simplesmente 

resolver um exercício. Durante a aula quando os alunos encontram novos fatos cabe ao 

professor motiva-los a encontrar outras formas de resolver o mesmo problema, o que eu fará 

com que o aluno aumente sua curiosidade e desperte um interesse maior em aprender 

Matemática.  

O professor não deve dar as respostas prontas para os alunos e sim incentivá-los e 

encorajá-los, desse modo os alunos vão aos poucos perguntando menos e cada vez se tornam 

mais independentes.  

O que muitas vezes é apenas um problema pra o professor, pode ser a resposta para os 

alunos que está longe de ser entendido por que ensina. Mas, se o professor procurar entender 

o mundo em que o aluno vive, acompanha-los na trajetória da Resolução de Problemas, 
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poderá com essa interação, construir um grande significado do ensino da matemática para 

esses alunos. 

De acordo com Rego (1995), as características de uma aula utilizando o Método 

Tradicional da Matemática estão dentro de uma visão onde o processo de conhecimento e a 

construção do ser humano são fatores que se definem através da hereditariedade maturidade 

do raciocínio, e assim excluindo suas interações socioculturais na formação das estruturas 

comportamentais e cognitivas da criança. 

Desse modo, esse método de ensino não desafia, não amplia, e nem desenvolve o 

conhecimento individual dos alunos. Restringe o ensinamento do professor apenas ao que 

ensina e limita o a capacidade de desenvolvimento dos alunos. 

Ao utilizar o método tradicional o aluno passa a ser visto como um individuo que nada 

sabe e seu conhecimento prévio e social não é levado em consideração. O professor que dita 

como deverá ser e o que será feito, o aluno ficará preso a formulas decoradas e sempre 

reproduzindo o mesmo conhecimento e as vezes já sabem até o resultado. 

No ensino tradicional o aluno é apenas um receptor de conhecimentos, onde é o 

professor o detentor do conhecimento que transmite de forma repetitiva e mecanizada os 

conteúdos, os alunos memorizam as fórmulas e acham o resultado sem ao menos utilizar seus 

próprios conhecimentos para resolver os exercícios. Mas a memorização não funciona com 

todos, pois essas características individuais são produzidas por fatores externos ao sujeito.  

O educador, que aliena a ignorância, se mantém sempre em posições 

fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos 

serão sempre os que não sabem. A rigidez destas posições nega a 

educação e o conhecimento como processo de busca. (FREIRE,1997) 

Logo, no modelo de ensino tradicional ao chegar na escola o alunos é considerado um 

individuo que não possui conhecimento prévios, na matemática ou em qualquer outra 

disciplina, alguém que não sabe de nada. Ou seja, uma pessoa totalmente desprovida de 

conhecimentos. 

 

2.3. O Que é um Problema Matemático? E um Exercício? 
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Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino da Matemática, um 

problema matemático é uma situação que demanda a realização de uma sequencia de ações ou 

operações para obter um resultado. Ou seja, a solução não está disponível de início, mas é 

possível construí-la (BRASIL, 1998).  

Logo um problema matemático é todo caso onde o aluno tem que encontrar algumas 

informações desconhecidas para tentar encontrar a solução do problema e /ou criar um plano 

de ação para encontrar a incógnita e tentar solucioná-la. 

 Os alunos podem resolver o problema de várias formas e não ficar presos a um único 

caminho. Assim, desenvolvem seu raciocínio pra resolver os problemas de maneiras 

diferentes. Podem até comparar suas respostas com as dos colegas.  

É também chamado de problema matemático, toda situação de raciocínio que se pode 

resolver com a aplicação da matemática e da lógica. Para se resolver um problema 

matemático deve contar com três elementos básicos: os dados necessários para resolvê-lo, a 

relação entre os dados e o resultado procurado. 

Utilizar o Método de Resolução de Problemas não é apenas achar respostas, é fazer 

com que os alunos sejam capazes de criar e de questionar suas próprias estratégias tornando-

se assim alunos pensadores capazes de criar e resolver situações e não ficando presos a 

fórmulas e tornando-se alunos reprodutores de pensamentos. 

 O ensino da matemática pautado no exercício consiste numa atividade de treinamento 

no uso de alguma habilidade/conhecimento matemático já conhecido pelos alunos, como a 

aplicação de um algoritmo conhecido, de uma fórmula conhecida. O exercício envolve mera 

aplicação, enquanto m método de Resolução de Problemas necessariamente envolve invenção 

ou/e criação significativa. 

 O exercício é um processo em que os alunos apenas aplicam fórmulas já conhecidas, 

ou seja, apenas reproduzem o que os livros e os professores ensinaram sem se preocupar com 

a criação de estratégias e com o objetivo de chegar a uma determinada resposta. E se não 

chegar a essa resposta o exercício será considerado errado. 

 

2.4. Tipos de Problemas. 

 Segundo Polya (1995), os problemas matemáticos podem ser separados em dois 

grupos, problemas de determinação e problemas de demonstração. O primeiro tem como 
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objetivo a obtenção de um resultado, achar a incógnita, que nada mais é que um objeto 

procurado no enunciado do problema proposto.  

A incógnita é também chamada quaesitum, ou aquilo que se procura ou de 

que se necessita. Os “problemas de determinação” podem ser teóricos ou 

práticos, abstratos ou concretos, problemas sérios ou simples enigmas. 

Podemos procurar determinar incógnitas de todos os tipos; podemos tentar 

encontrar, calcular, obter, produzir, traçar, construir todos os tipos 

imagináveis de objetos. No problema da novela policial, a incógnita é um 

assassino. No problema de xadrez, a incógnita é a jogada do enxadrista. Em 

certos problemas de Álgebra elementar, a incógnita é um número. Num 

problema de traçado geométrico a incógnita é uma figura. (POLYA, 1995, p. 

124). 

 

O segundo grupo, tem por objetivo concluir se certa afirmativa é verdadeira ou falsa. 

O principal papel do aluno é verificar se o enunciado é ou não verdadeiro, para isto deve se 

empenhada em demonstrar o problema e concluir uma das duas presunções possíveis: provar 

se a afirmativa é verdadeira ou falsa. Os problemas de determinação têm como partes 

principais a incógnita, os dados e a condicionante, já os de demonstração, têm como partes 

principais a hipótese e a conclusão. 

Já Dante (2009) classifica os problemas matemáticos em vários tipos, que vão desde 

exercícios de "arme e efetue" até problemas que podem ser retirados de uma situação do 

cotidiano dos alunos. Assim, podemos compreendê-los da seguinte forma: 

*Exercício de reconhecimento: são exercícios onde os alunos devem identificar 

propriedades, conceitos, definições. O aluno terá que reconhecer ou lembrar-se de algum 

conceito. 

*Exercício de algoritmos: são aqueles exercícios onde os alunos terão apenas que “treinar” 

uma habilidade já conhecida para resolver operações.  

*Problemas-padrão: são problemas de solução rápida, servem para a fixação e suas 

respostas geralmente aparecem no capitulo final dos livros e requer que os alunos apliquem os 

algoritmos das quatro operações (adição, subtração, multiplicação e divisão).  

*Problemas-processo ou heurístico: nesse tipo de problema a solução não está diretamente 

explicita no seu enunciado e não depende apenas de uma aplicação automática de algum 

algoritmo já conhecido o que exige que os alunos criem o um plano de ação ou estratégias 

para sua resolução. A palavra “heurística” está agregada à ciência do descobrimento. Este tipo 
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de problema necessita de tempo para ser resolvido e normalmente tornam-se mais 

interessantes do que um problema-padrão. 

*Problemas de aplicação: são situações reais do cotidiano e também podem ser chamados de 

situações-problema contextualizadas. Implica na matematização de uma situação real e 

geralmente exigem que os alunos façam um levantamento do problema para identificar o que 

o problema pede e chegar a sua solução.  

*Problemas de quebra-cabeça: será para os alunos um desafio e a sua solução depende da 

maneira como se encara o problema, do plano de ação ou estratégias utilizadas para achar a 

solução desse problema. 

 Uma das classificações mais usadas e a diferenciação de problemas bem definidos e 

mal definidos, segundo Pozo (1988): um problema e definido ou estruturado é aquele em que 

podemos identificar facilmente se foi alcançada uma determinada solução. Nesse caso, tanto o 

ponto de partida quanto o ponto de chegada e o tipo de operação a distancia entre ambos estão 

explicitados de forma bastante claras. Já um problema classificado mal definido ou mal 

estruturado são aqueles que no qual o ponto de partida ou as normas que mostram quais os 

passos necessários para resolvê-los não estão tão explícitos e especificados. 

 Mesmo que as várias diferenças entre os tipos de problemas tragam divergências 

quanto aos procedimentos, exige-nos alguns processos e habilidades que são comuns a todos 

os problemas que colocamos em ação com menor ou maior competência. De fato que pra 

resolvermos qualquer problema temos que prestar bastante atenção, recordar e relacionar 

entre si certos elementos. 

 

2.5. Etapas para Resolução de Problemas.  

 As etapas da Resolução de Problemas apontadas por Polya (1995) foram assim 

interpretadas:  

1ª etapa: Compreender o problema: o aluno tem que identificar as partes importantes do 

problema para entendê-lo, é também necessário que ache qual é a incógnita, os dados que 

foram apresentados e quais condições exige o problema.  

2ª etapa: Construção de uma estratégia de resolução: o aluno deve usar experiências 

adquiridas anteriormente, deve utilizar conceitos aprendidos em situações anteriores de 

problemas semelhantes para facilitar a busca por um caminho até a solução desejada. 
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3ª etapa: Execução da estratégia: nessa etapa o aluno terá que colocar em ação o plano que 

foi traçado passo-a-passo. É preciso que o aluno tenha certeza de que detalhes encontrados 

estejam realmente inseridos no problema. É necessário também que os alunos verifiquem 

esses detalhes minuciosamente para que tudo fique entendido com clareza. 

 4ª etapa: revisando a solução: o aluno deverá analisar o resultado encontrado para verificar 

se esta realmente correta e se é possível resolve-lo por outros caminhos. Fazer uma revisão do 

seu plano de ação e estratégias utilizadas para tentar descobrir novas informações e fatos 

interessantes que passaram despercebidos, gerando assim, novos conhecimentos para os 

alunos.  

O passo inicial para se resolver um problema é a compreensão do mesmo. Não se deve 

afirmar que é impossível resolver uma tarefa sem que se tenha uma compreensão precedente 

da mesma, mas compreender um problema não é só compreender as palavras ou símbolos que 

neles apresentam, tem-se que assumir a situação desse problema e ter disposição para buscar 

uma solução. 

Para que a compreensão do problema ocorra é necessário que além dos elementos 

novos, no problema contenha problemáticas já conhecidas que permitam guiar uma nova 

busca de solução.  

A utilização desses procedimentos e estratégias não garante o sucesso do problema. 

Essas estratégias e procedimentos são muito indefinidos e por isso não garantem que se 

chegue a solução de um determinado problema. O sucesso de uma estratégia depende tanto da 

maneira como a estrutura se adaptará a tarefa e das técnicas que ajudem os alunos desenvolver 

de maneira eficaz seus planos. 

 

2.6. O que Significa Resolver Problemas Matemáticos em Sala de Aula? 

Os professores de matemática constantemente se deparam em sala de aula com alunos 

que não conseguem ao menos retirar do enunciado dos problemas matemáticos informações 

ou identificar o que o problema está pedindo. Um dos motivos que causam essa dificuldade de 

interpretação é que muitos desses alunos acham que não é preciso ler para estudar 

matemática, então não tem o estimulo de ler frequentemente. O aluno que tem o hábito 

regular de leitura tem maior facilidade de entender o que o problema matemático está 

questionando, já que facilidade de interpretação está diretamente ligada à leitura. 
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Os alunos devem sempre ter um momento para discutir com os colegas e com o 

professor para que haja entre eles uma socialização de suas respostas, para que comparem 

suas estratégias, analisar o raciocínio que cada um teve e assim desenvolver a capacidade de 

comunicação desses alunos. 

Em sala de aula o professor pode trabalhar com as tentativas e os erros dos alunos, 

ressaltando sempre o caminho utilizado por eles para chegar à solução do problema. Essa 

observação servirá para compreender o raciocínio dos educandos e preparar as discursões em 

torno da resolução desses problemas, com o intuito de conceber processos de resolução 

diferentes dos já aprendidos.  

Cabe ao professor analisar e entender como os alunos pensam e assim, desenvolver a 

curiosidade e o entusiasmo nesses. Deve-se também trabalhar em grupos, pois dessa maneira 

os alunos conseguem ver os diferentes caminhos utilizados pelos seus colegas para resolver o 

mesmo problema. 

Ao sugerir uma situação problema para os alunos é preciso estar atento à 

interdisciplinaridade, contextualização e procurar sempre ligar conteúdo matemático com a 

realidade do aluno dessa forma a interpretação de problemas matemáticos torna mais 

agradável e também colabora com a educação matemática. 

 

2.7. O que Dizem os Documentos Oficiais sobre Resolução de Problemas- Parâmetros 

Curriculares Nacionais –PCN e Referenciais Curriculares da Paraíba. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) apontam a solução de 

problemas como um eixo organizador do processo de ensino e aprendizagem de Matemática. 

Assim, essa atividade deve ser a primeira a ser desenvolvida durante o ensino de um novo 

conteúdo.  

 A partir da situação-problema, os estudantes perceberão a necessidade de verificar 

dentre os conceitos e procedimentos previamente aprendidos quais são adequados à solução e, 

caso não encontrem nenhuma estratégia, um novo conceito ou procedimento é ensinado como 

uma nova forma de solucionar o problema. Após a construção desse novo conhecimento, seja 

conceitual ou de procedimento, novos problemas, envolvendo contextos diferentes do 

problema inicial, devem ser solucionados pelos alunos, a fim de que seja realizada a 

transferência de conhecimentos. 
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 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) apontam alguns princípios que 

devemos seguir ao utilizarmos o método da Resolução de problemas para o ensino de 

Matemática: 

 A situação-problema é o ponto de partida da atividade matemática e não a definição; 

 Os conteúdos devem ser abordados mediante a exploração de situações problemas 

onde os alunos precisem desenvolver algum tipo de estratégia para resolvê-las.  

 O problema certamente não é um exercício em que o aluno aplica, de forma quase 

mecânica, uma fórmula ou um processo operatório; 

 O aluno tem que ser desafiado a interpretar o que se pende no enunciado da questão 

 Aproximações sucessivas de um conceito são construídas para resolver certo tipo de 

problema; num outro momento, o aluno utiliza o que aprendeu para resolver outros; 

 O aluno usa o conhecimento adquirido na resolução de certo problema para solucionar 

outras situações. 

 Um conceito matemático se constrói articulado com outros conceitos, por meio de 

uma série de retificações e generalizações; 

 O aluno constrói conceitos que toma sentido num campo de problemas, não ficando 

preso a um único conceito em resposta a um problema reservado. 

 A resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida em paralelo ou 

como aplicação da aprendizagem; 

 Deve ser aplicada como uma orientação para o aprendizado do aluno podendo assim 

aprender conceitos, procedimentos, estratégias e atitudes matemática. 

Considerando a importância das variáveis afetivas em favor do ensino, os documentos 

oficiais – Parâmetros Curriculares Nacionais, Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática, Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos – fazem algumas 

referências sobre a atitude, que passamos a comentar.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em seu documento introdutório, 

enfocam os aspectos emocionais e afetivos no mesmo grau de importância que o cognitivo e 

afirmam que eles podem interferir na aprendizagem. Em suas orientações, estabelece que a 

afetividade, o grau de aceitação ou rejeição, a competitividade e o ritmo de produção 

estabelecidos em um grupo interferem diretamente na produção do trabalho (BRASIL, 1997, 

p. 98).  
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Segundo os Referenciais Curriculares da Paraíba (PARAÍBA, 2010), diferentemente 

da perspectiva tradicional de trabalho com problemas matemáticos em sala de aula, 

estruturada na aplicação daquilo que o aluno já sabe em situações-padrão; nessa nova 

dimensão de trabalho, a metodologia de Resolução de Problemas baseia-se na apresentação de 

situações abertas que exijam dos alunos uma atitude ativa e esforço para buscar respostas para 

elas, promovendo novos conhecimentos. 

 O ensino fundamentado na Resolução de Problemas visa nos alunos a construção de 

conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais e também que utilizem de seus 

conhecimentos prévios para achar as respostas de diferentes. 

 Aprender matemática é um direito básico de todos e uma necessidade individual e 

social de homens e mulheres. Saber calcular, medir, raciocinar, argumentar, tratar 

informações estatisticamente etc. são requisitos necessários para exercer a cidadania, o que 

demonstra a importância da matemática na formação de jovens e adultos (BRASIL, 2002, 

p.11). 

 Os alunos da EJA devem compreender que a Matemática é de caráter prático, uma vez 

os que permitem resolver problemas do cotidiano, auxiliando-os a praticarem sua cidadania. 

O ensino e a aprendizagem da Matemática devem também colaborar para o desenvolvimento 

do raciocínio, da lógica e dos aspectos práticos. No capítulo a seguir, iremos abordar sobre a 

EJA – Educação de Jovens e Adultos e a importância que o método de Resolução de 

Problemas tem para o ensino-aprendizagem dessa modalidade. 
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3. A Educação de Jovens e Adultos 

 

3.1. Um breve histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. 

 Segundo Soares (1996), no período do Brasil Colônia a população adulta era apenas 

educada para a catequização religiosa o que acarretou numa fragilidade da educação, pois esta 

não era responsável por nenhuma produtividade, já que proporcionava um caráter muito mais 

religioso que educacional. No período do Brasil Império, começaram a acontecer algumas 

reformas educacionais e estas recomendavam a necessidade do ensino noturno para pessoas 

adultas analfabetas. No ano de 1876, foi feito um relatório, pelo ministro José Bento da Cunha 

Figueiredo, que apontava que 200 mil alunos frequentava aulas no turno da noite. Durante 

muito tempo as escolas noturnas eram a único meio para a educação de adultos no país. 

Na década de 1940, começou-se a detectar altos índices de analfabetismo no país, foi 

quando o governo tomou a decisão de criar um fundo destinado à alfabetização da população 

adulta analfabeta. Com o final da ditadura de Vargas, em 1945, foi criado um movimento de 

fortalecimento dos princípios democráticos no país. 

Devido à criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 

Cultura - UNESCO, o Governo lançou a 1ª Campanha de Educação de Adultos, no ano de 

1947, propondo a alfabetização dos adultos analfabetos do país em três meses, oferecimento 

de um curso primário em duas etapas de sete meses, a capacitação profissional e o 

desenvolvimento comunitário. Abriu-se, então, a discussão sobre o analfabetismo e a 

educação de adultos no Brasil. Nessa época, o analfabetismo era visto como causa (e não 

como efeito) do escasso desenvolvimento brasileiro. Além disso, o adulto analfabeto era 

identificado como elemento incapaz e marginal psicológica e socialmente, submetido à 

menoridade econômica, política e jurídica, não podendo, então, votar ou ser votado (CUNHA, 

1999). 

Segundo Soares (1996), essa 1ª Campanha foi lançada por dois motivos: o primeiro 

era o momento pós-guerra, que fez com que a Organização das Nações Unidas (ONU), fizesse 

uma série de recomendações aos países, uma dela era a de um olhar específico para a 

educação de adultos e o segundo motivo foi o fim do Estado Novo que trouxe um processo de 

redemocratização que originava a necessidade da ampliação de eleitores no país. 
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Ainda no momento da primeira campanha o Ministério da educação convocou dois 

representantes de cada Estado para participarem do 1º Congresso Nacional de Educação de 

Adultos, a partir daí, o SEA (Serviço de Educação de Adultos do MEC) enviou várias 

discussões ao Serviço de Educação de Adultos Estaduais sobre o tema, dentre eles estavam: o 

investimento na educação como solução para problemas da sociedade; o alfabetizador 

identificado como missionário; o analfabeto visto como causa da pobreza; o ensino de adultos 

como tarefa fácil; a não necessidade de formação específica; a não necessidade de 

remuneração já que eram voluntários. Daí surgiu um processo de mobilização nacional no 

sentido de se discutir a educação de jovens e adultos no país. A campanha não deu muito 

certo, acentuando a visão preconceituosa que se tinha sobre esse público. A partir de então, 

algumas pesquisas e teorias foram desenvolvidas e desmentindo a ideia de incapacidade de 

aprendizagem designada ao educando adulto. (SOARES, 1996) 

O declínio da 1ª campanha deu-se devido aos resultados insatisfatórios que apresentou 

com o tempo. Muitas críticas foram feitas ao método de alfabetização adotado para a 

população adulta nessa Campanha, como as precárias condições de funcionamento das aulas, 

a baixo rendimento dos alunos, a má remuneração e desqualificação dos professores, a 

inadequação do material didático à clientela curto período designado para tal. Apenas uma 

delegação se destacou por ir além dessas criticas, a delegação de Pernambuco, da qual Paulo 

Freire fez parte.  

Ao final da década de 1950 e início da década de 1960, iniciou-se uma mobilização da 

sociedade em torno das reformas de base, o que colaborou para a modificação das ações 

públicas de educação de adultos, um novo entendimento da relação entre a problemática 

educacional e a problemática social. Antes, apontado como causa da pobreza e da 

marginalização, o analfabetismo passou a ser visto como consequência da pobreza provocada 

pela desigualdade social. 

Em 1963, o Governo encerrou a 1ª Campanha e encarregou Freire de formar e ampliar 

um Programa Nacional de Alfabetização de Adultos. Entretanto, com o Golpe Militar, em 

1964 ocorreu uma ruptura nesse trabalho, pois a proposta feita por Freire passou a ser vista 

como ameaça à ordem instalada.  

Com o exílio de Freire novos programas de alfabetização de jovens e adultos 

assistencialistas e conservadores passaram a ser realizados. Em 1967, o Governo tomou o 

controle da alfabetização de adultos, criando o Movimento Brasileiro de Alfabetização - 
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MOBRAL, voltado para a população de 15 a 30 anos, objetivando a alfabetização funcional.  

Na década de 1970 houve a expansão do MOBRAL, em termos territoriais e de continuação, 

iniciou-se uma proposta de educação integrada, que objetivava a fim do antigo curso primário. 

Paralelamente alguns grupos continuaram a alfabetização de adultos dentro da linha mais 

criativa. 

Com a LDB 5.692/71, implantou-se o Ensino Supletivo, sendo dedicado um capítulo 

específico para a EJA. Esta, limitou a obrigação do Estado à faixa etária dos 7 aos 14 anos, 

mas reconheceu a educação de adultos como um direito de cidadania, o que pode ser avaliado 

um melhoria para a área da EJA no país. 

Em 1974, o Ministério da Educação-MEC sugeriu a implantação dos Centros de 

Estudos Supletivos - CES, que se constituíam com o tempo, custo e qualidade. Nos anos 80, 

as experiências paralelas de alfabetização desenvolvidas dentro de um formato mais crítico, 

ganharam corpo, com a abertura política. Nasceram as concepções de pós-alfabetização, que 

indicavam um aumento na linguagem escrita e nas operações matemáticas básicas. Em 1985, 

o MOBRAL foi extinto e em seu lugar ficou a Fundação EDUCAR, que deixaram de executar 

diretamente os projetos e passou a amparar financeira e tecnicamente as ações existentes.  

A partir da década de 1980 a 1990, a educação vem tentando sair do tradicionalismo e 

os educadores passaram a buscar novas propostas de ensino, com finalidade de apoiar no 

desenvolvimento do aluno para um ensino com mais qualidade para que a humanidade tenha 

um futuro melhor. 

Nos anos 1990, o desafio da EJA passou a universalização do Ensino Fundamental de 

qualidade. Dessa forma, ocorreu um enorme prestígio da importância da EJA para o 

fortalecimento da cidadania e do desenvolvimento cultural da população.  Uma mobilização 

foi organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura - 

UNESCO e criada pela Organização das Nações Unidas - ONU, chamou uma discussão 

nacional, abrangendo delegações de todo o país. A partir desta, foram organizados os Fóruns 

Estaduais de EJA, que vêm se desenvolvendo em todo o país, exceto em Roraima.  

A década de 1990 não foi muito favorável, tendo em vista que o Governo não deu 

apoio à Educação de Adultos, até contribuiu para o encerramento da Fundação Educar, assim, 

alguns Estados e Municípios tomaram a responsabilidade de proporcionar educação para os 

alunos da EJA.  

Em 1999, ocorreu o 1º ENEJA, no Rio de Janeiro, onde participaram os Fóruns do 
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Rio, de Minas, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Esse Encontro foi o 

empurrão para o aparecimento de diversos Fóruns. Desde então esses o ENEJA vêm 

ocorrendo anualmente. 

A nova Lei da LDB, a Lei 9.334/96 sugeriu a igualdade de condições para o ingresso e 

a permanência na escola, o pluralismo e de visões pedagógicas, a garantia de padrão de 

qualidade, a valorização da experiência extraescolar e a conexão entre a educação escolar, o 

trabalho e as práticas sociais. Esses títulos excitaram a concepção de propostas na área de 

EJA. Embora essa Lei só tenha uma seção com dois artigos à EJA, existem também os artigos 

2
o
, 3

o
 e 4

o
 que discutem essa educação sob o ponto de vista do ensino fundamental, o que 

pode ser considerado um ganho para a área.  

As ações governamentais, no sentido de oferecer Educação para os Jovens e Adultos 

no Brasil são muito recentes. A EJA teve seus períodos de grandes fracassos e censuras 

quanto à busca de um ensino de qualidade, onde os alunos tenham direito a uma vida mais 

digna e possam ter uma perspectiva de estabelecer mudanças positivas para o país.  

No ano de 2003, O MEC divulgou que a EJA seria uma prioridade do Governo 

Federal. Logo, foi criada a secretaria extraordinária de erradicação do Analfabetismo que 

tinha como meta diminuir o analfabetismo durante os quatro anos do governo Lula. Para 

desempenhar essa meta foi lançado o programa Brasil Alfabetizado onde o MEC contribuiria 

com os órgãos públicos Estaduais e Municipais, instituições de ensino superior e organizações 

sem fins lucrativos para que aumentem as ações de alfabetização. 

 

3.2. Legislação Educacional da EJA no Brasil. 

 O estudo da EJA está fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais, onde é 

possível observar as leis, os decretos e as portarias referentes a essa modalidade. (BRASIL, 

2002). 

 É importante mencionar três seções que falam sobre a EJA. A primeira aborda os 

aspectos jurídicos, as Constituições Brasileiras, as legislações específicas da educação. A 

segunda seção dá destaque às Diretrizes e as novidades relacionadas a essa modalidade. E na 

terceira seção, será possível estudar EJA no Plano Nacional de Educação - PNE, procurando 

mostrar as principais metas estabelecidas para essa modalidade. 
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 A educação básica de adultos começou a ganhar seu lugar na história da educação no 

Brasil a partir da década de 30, com a consolidação de um sistema público de educação no 

país. Mas, só tornou-se oficial com a aprovação do Decreto nº. 19.513, em Agosto de 1945 

que objetivava promover as disposições regulamentares propostas a conduzir a permissão do 

auxilio federal para o ensino primário.  

 Com a publicação da constituição de 1988, que ficou conhecida como constituição 

cidadã, foi estabelecido que fosse dever do estado promover a Educação de Jovens e Adultos, 

que se destaca no artigo 208: 

Art. 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, 

inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria; progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao 

ensino médio; (...) § 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 

subjetivo. (BRASIL, 1988, Art.208). 

De acordo com a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96, a 

EJA é uma modalidade da Educação Básica nas suas etapas de Ensino Fundamental e Ensino 

Médio que possui características próprias, que oportuniza aos jovens e adultos, início e 

continuação dos estudos ou somente a continuação. Através dessa Lei, ficou definido que a 

EJA deve atender aos interesses e as necessidades de indivíduos que possuem uma 

determinada experiência de vida, que participam do mundo do trabalho, tendo assim, uma 

formação diferenciada das outras modalidades de ensino. (BRASIL, 2002) 

O artigo 37 da LDB/1996 diz que a EJA será destinado àqueles que não tiveram 

acesso ou não puderam dar continuidade aos estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria. O artigo 38 afirma que ao prosseguir seis estudos, os educandos dessa modalidade de 

ensino devem ser equiparados aos que sempre tiveram acesso à escolaridade e nela puderam 

permanecer. Evidencia-se, nesse contexto o caráter de educação permanente e contínua que a 

EJA possui. 

O PNE é uma reivindicação da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, e nele observa-se que não basta apenas ler e escrever, é preciso garantir o 

aprendizado. É necessário diversificar os programas da EJA de acordo com o seu público. É 

preciso que o corpo docente seja especializado, com materiais didáticos e técnicas 

pedagógicas adaptadas para cada momento.  

Uma das metas que o PNE menciona é: responsabilidade do Estado com a educação, 

democratização quanto ao acesso e permanência das pessoas na escola, gestão democrática, 
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processo de formação dos profissionais e diversidade das parcerias para o desenvolvimento da 

EJA. (BRASIL, 2006). 

 

3.3. A Modalidade EJA. 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino, que perpassa o Ensino 

Fundamental e Médio da Educação Básica no Brasil. Essa modalidade é destinada a jovens e 

adultos que não deram continuidade em seus estudos e para aqueles que não tiveram o acesso 

ao Ensino Fundamental e/ou Médio na idade apropriada. A EJA tem um papel essencial na 

socialização dos alunos, acrescentando informações e valores que os induzam à emancipação 

e à afirmação de sua identidade cultural. 

 A EJA está muito presente na educação nos dias de hoje, em sua maioria, está inserida 

nas escolas no período noturno pelo fato de que a maioria do seu público são alunos que 

trabalham durante o dia e não conseguiram terminar os estudos no tempo e nem na faixa 

etária adequada. Então, a EJA serve como um espaço para que estes alunos tenham a 

oportunidade de concluírem seus estudos e consigam inserissem no mercado de trabalho.  

 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos (BRASIL, 2006), essa modalidade educacional possui três funções: 

 Função Reparadora: essa função reparadora pauta-se numa dívida histórica na nossa 

sociedade e na vida de muitas pessoas, ela é um das prioridades da EJA porque reconhece esta 

função como um começo da igualdade. A Função reparadora é aquela proporciona a jovens e 

adultos que seus direitos não lhes sejam negados, o direito civil, o direito a uma escola de 

qualidade, a importância à igualdade. Esta educação é muito importante para os adolescentes 

e adultos, pois os preparam para enfrentarem os desafios que o mundo oferece. 

 Função equalizadora: essa função da EJA representa uma oportunidade de 

concretizar um caminho de desenvolvimento a todas as pessoas de todas as idades, deixando 

que esses indivíduos atualizem seus conhecimentos, exponham suas experiências, revelem 

suas habilidades e tenham q promovam novas formas de trabalho e cultura.  

 Função Qualificadora: apresenta uma educação que admite um aumento potencial de 

caráter, que pode ser introduzido no currículo escolar ou não escolar. Refere-se à educação 

constante cujo potencial de desenvolvimento e de adequação. Mais do que uma função, é o 

verdadeiro sentido da EJA.  

http://www.infoescola.com/educacao/de-jovens-e-adultos/
http://www.infoescola.com/educacao/de-jovens-e-adultos/
http://www.infoescola.com/educacao/ensino-fundamental/
http://www.infoescola.com/educacao/ensino-medio/
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 O público alvo da EJA é caracterizado por jovens com mais de 15 anos completos 

(Ensino Fundamental) e maiores de 18 anos completos (Ensino Médio), adultos e idosos, 

pessoas com deficiência, jovens em conflito com a lei e apenados, que não ingressaram na 

escola ou não deram continuidade aos estudos na idade adequada.  

 Os cursos ofertados na modalidade EJA são: o Ensino Fundamental Presencial que 

oportuniza a jovens, adultos e idoso fora da faixa etária de escolaridade regular, o estudo 

formal que viabilize a continuidade de seus estudos. E o Ensino Médio Presencial que 

oportuniza escolarização a jovens, adultos e idoso com vista a prosseguimento e conclusão de 

seus estudos.  

O curso presencial de EJA está organizado da seguinte forma: 

• 1º segmento/ Ensino Fundamental – Anos Iniciais: duração de quatro semestres, com carga 

horária de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 

• 2º segmento/ Ensino Fundamental – Anos Finais: duração de quatro semestres, com carga 

horária de 1.600 (mil e seiscentas) horas. 

• 3º segmento/ Ensino Médio: duração de três semestres, com carga horária mínima de 1.200 

(mil e duzentas) horas. 

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – 

ENCCEJA é uma avaliação voluntária e gratuita ofertada às pessoas que não tiveram a 

oportunidade de concluir os estudos em idade apropriada para medir as habilidades e saberes 

adquirido tanto no processo escolar quanto no extraescolar. A modalidade EJA também 

oferece aos seus alunos o Exame Nacional o Ensino Médio – ENEM que Possibilita aos 

participantes maiores de 18 anos a certificação em nível de conclusão de Ensino Médio. 

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos - PROEJA tem como objetivo oferecer 

oportunidades de escolarização que liga a Educação Básica em nível Médio à Educação 

Profissional, com desenvolvimento de competências e habilidades que propiciem a formação 

integral do aluno como cidadão e profissional para jovens com 18 anos completos na data da 

matrícula, destinado à adultos e idosos que já tenham concluído o Ensino Fundamental. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB 9.394/96, em seu artigo 37, 

determina que “a Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria”. É 

propriedade dessa Modalidade de Ensino a diversidade do perfil dos alunos, com relação à 
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idade, ao nível de escolarização, à situação socioeconômica e cultural, às profissões e os 

motivos pelo qual buscam a escola. 

O período que o educando participa da EJA é muito significativo, portanto a escola 

deve superar o ensino tradicional e centrar suas ações na promoção de conhecimentos e na 

relação qualitativa das informações propostas. Quanto aos conteúdos característicos de cada 

disciplina, necessitarão estar ligados com a realidade, considerando a condição sócia histórica, 

articulada ao mundo do trabalho, à ciência, às novas tecnologias e à atual conjuntura social. 

Isso porque compreende-se que a EJA como espaço de desenvolvimento social, sendo a 

autonomia humana consequência da construção do conhecimento obtido pela educação 

escolar. A prática da cidadania democrática pelos educando da EJA será o resultado de um 

processo cognitivo, crítico e emancipatório, baseando-se em valores como respeito mútuo, 

justiça e solidariedade. 

 

3.4. A Matemática na EJA: A Importância da Resolução de Problemas na Formação 

dos Jovens e Adultos. 

A Matemática faz parte da grade curricular da EJA, sendo de grande importância na 

formação do caráter sócio-educacional do educando. Ao adentrar na modalidade de ensino 

EJA, o professor deve mostrar a Matemática como uma ferramenta construtora do 

conhecimento e não uma disciplina cheia de regras e teorias decorativas que reprova. Deve-se 

aproveitar ao máximo a experiência de vida do aluno, estimular ideias novas, deixar que eles 

busquem na sua vivência soluções para situações problemas correlacionadas ao seu meio 

social. 

A importância da Matemática na formação de alunos jovens e adultos é indicada por 

Brasil (2002, p. 11), em sua Proposta Curricular para EJA, ao afirmar que:  

                            Aprender matemática é um direito básico de todos e uma necessidade 

individual e social de homens e mulheres. Saber calcular, medir, raciocinar, 

argumentar, tratar informações estatisticamente etc. são requisitos 

necessários para exercer a cidadania. 

Devemos mostrar a importância da Matemática aos alunos, o quanto ela é útil para a 

sociedade, trabalhar com dados informativos, interpretação e situações cotidianas que 

contribuem para a autoconfiança do estudante. Introduzir nos planejamentos das aulas 

situações que envolvam os temas transversais: saúde, meio ambiente, orientação sexual, ética, 
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relacionando-os com o ensino da Matemática, que contemple a interdisciplinaridade, 

relacionando-a com outras disciplinas e áreas do conhecimento, como Português, Biologia, 

Física, Química, Geografia, História, Contabilidade, Engenharia, Administração, dentre outras 

áreas do conhecimento. 

Segundo as Orientações Curriculares para EJA, o ensino da Matemática consiste em 

relacionar observações do mundo real com representações, fazendo a relação com os 

conceitos matemáticos. Faz parte da vida de todos os jovens e adultos, experiências como 

contar, comparar e operar, por isso, é importante que o professor favoreça o desenvolvimento 

do raciocínio lógico, desenvolvendo confiança nos educando para que eles utilizem 

estratégias próprias nas diferentes situações matemáticas. (BRASIL, 2002, p.45). 

 O ensino da matemática na EJA deve ser abordado de forma com que os alunos se 

sintam a vontade para expressar os conhecimentos que trazem da sua vivencia, de forma que 

possam ser capazes de raciocinar e criar estratégias para solucionar problemas não só da 

matemática formal, mas também problemas relacionados a seu cotidiano. Daí a importância 

do método da Resolução de Problemas na EJA. 

A proposta de Matemática para EJA define os conteúdos atitudinais como os que 

envolvem o componente afetivo – predisposição, interesse, motivação e os coloca num grau 

de importância correlato aos conteúdos conceituais e procedimentais, pois entende que estes 

conteúdos oferecem condições para que os outros se desenvolvam. O elenco de conteúdos 

atitudinais é marcado pelas palavras que expressam a afetividade: predisposição, interesse, 

valorização, persistência (BRASIL, 2002, p. 23). 

Segundo Dante (2002), o ensino da matemática através da resolução de problemas 

deve contribuir para a formação de um cidadão reflexivo, autônomo, e participativo na 

sociedade, que não se limita a regras e definições, mas deve estar voltado para a construção de 

conhecimentos úteis para o aluno compreender e transformar a realidade. Isso porque, se 

constitui em um método onde os alunos são desafiados para que possam desenvolver seu 

raciocínio lógico e desenvolver varias estratégias para resolver determinada situação.  

Os alunos deverão resolver problemas não só para aplicar a Matemática, mas para aprender 

nova Matemática. A resolução desperta nos alunos a convicção de que são capazes de fazer a 

matemática e de que ela faz sentido. Como afirma Pozo (1998, p.9): 

  Ensinar os alunos resolver problemas supõe dotá-los da capacidade de 

aprender a aprender, no sentido de habituá-los a encontrar por si mesmas 

respostas às perguntas que os inquietam ou que precisam responder, ao invés 
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de esperar uma resposta já elaborada pelo outros e transmitida pelo livro-

texto o pelo professor. 

 As orientações da Proposta Curricular da EJA para o 1º segmento (2001, p. 103), 

indica que os conteúdos matemáticos sejam abordados por meio da resolução de problemas 

para que a aprendizagem da Matemática seja significativa. E essa ideia é complementada pela 

Proposta Curricular da EJA para o 2º segmento (2002, p. 27), onde se propõe que, um dos 

caminhos para “fazer matemática em sala de aula de jovens e adultos” é a resolução de 

problemas. 

 

 

3.5. A Matemática na EJA: A Abordagem de Números Inteiros. 

Segundo Borba (2009) a aprendizagem dos números inteiros relativos é importante à 

compreensão de outros conceitos matemáticos e para a resolução de diversos problemas como 

os que envolvem álgebra, funções e o cálculo de quantidades. Constata-se então, que a não 

compreensão dos números inteiros, além de dificultar a aprendizagem de outros conceitos, 

prejudica também a resolução de situações que envolvem as operações nesse conjunto, como 

a multiplicação e a divisão.  

A obtenção do conceito de Números Inteiros advém pelo domínio das quatro 

operações, visto que, para que um aluno chegue a um nível de desempenho regular em casos 

que abranjam números positivos e negativos ele necessita saber adicionar, subtrair, multiplicar 

e dividir nesse conjunto de números.  

Os alunos precisam se deparar com situações-problema que envolve números inteiros 

para, a partir delas, expandir e construir novos significados para a adição, subtração, 

multiplicação, divisão e potenciação.  
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4. Percurso da Pesquisa. 

 

4.1. Metodologia da Pesquisa. 

 Este estudo se caracteriza por ter uma abordagem teórica baseada num estudo 

exploratório quanto aos objetivos e um estudo de caso quanto a análises de dados, em que 

buscamos investigar a utilização do método de Resolução de Problemas no ensino da 

Matemática, enquanto promoção da ampliação da aprendizagem dos alunos da EJA nas 

práticas desenvolvidas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Luiz Gonzaga 

Burity, no município de Rio Tinto-PB. 

A pesquisa exploratória, segundo Gil (2008), proporciona maior familiaridade com o 

problema norteador do estudo, podendo envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com 

pessoas experientes no problema pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa 

bibliográfica e estudo de caso. 

 A presente pesquisa assumiu um caráter bibliográfico que, segundo Marconi e 

Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o levantamento da bibliografia já publicada, em 

forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. A sua finalidade é fazer com 

que o pesquisador entre em contato direto com o material escrito sobre um determinado 

assunto, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas 

informações. Ela pode ser considerada como o primeiro passo de toda a pesquisa científica. 

O instrumento que utilizamos neste estudo foi o questionário semiestruturado, o qual 

contemplou uma pesquisa sobre o perfil dos alunos (questões fechadas) e também questões 

abertas referentes a exercícios pautados no método tradicional sobre operações de Números 

Inteiros, ainda, outra parte contendo situações problemas envolvendo o mesmo conteúdo, 

pautado no Método de Resolução de Problemas.  

 

4.2. Amostra e Sujeitos da Pesquisa. 

A pesquisa em questão, objeto desse trabalho, ocorreu na Escola Estadual de Ensino 

Fundamenta e Médio Professor Luiz Gonzaga Burity. 
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 A pesquisa foi realizada junto as turmas de 2º e 3º anos do ensino Médio na 

modalidade EJA, no turno da noite. 

 Foram participantes dessa pesquisa cinquenta e um (51) estudantes, de um total de 

cento e trinta e um (131) alunos matriculados, na modalidade EJA do ensino Médio da 

referida escola, sendo vinte e sete (27) do sexo feminino e vinte e quatro (24) do sexo 

masculino. A seguir iremos observar um quadro do levantamento do perfil desses alunos. 

 

4.3. Coleta e Análise de Dados. 

 Os dados foram coletados a partir de um questionário semiestruturado que foi 

respondido de maneira voluntária pelos estudantes da Escola em que foi realizada a pesquisa e 

durou uma noite inteira. 

 O questionário utilizado nessa pesquisa foi dividido em três etapas: a primeira foi o 

levantamento do perfil dos estudantes, a segunda parte foi delineada com questões 

envolvendo operações de Números Inteiros que seriam resolvidas pelo método tradicional 

(onde os alunos aplicam e reproduzem conceitos já conhecidos) e a terceira etapa foi sobre 

Resolução de problemas (Onde os alunos teriam que criar estratégias e usar o raciocínio- 

lógico para resolver o problema) envolvendo Números Inteiros com situações do cotidiano. O 

questionário foi composto por dezesseis (16) questões, sendo as seis (6) primeiras de múltipla 

escolha e as demais questões abertas. 

 Sobre a Primeira Etapa do Questionário 

 Essa etapa foi uma pesquisa descritiva e de caráter socioeconômico com objetivo de 

fazer um levantamento do perfil dos alunos da EJA. Em que procuramos desvelar a idade, ao 

sexo, a renda, o objetivo de estudar na modalidade EJA, se gosta de Matemática, se recebem 

alguma ajuda para resolver as atividades escolares e também como deveria ser o ensino da 

Matemática na escola.  

 Nesse sentindo, em um total de 51 alunos entrevistados, obtivemos os seguintes dados, 

quanto ao Perfil dos Estudantes da EJA: 
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Tabela 1 – Perfil dos Estudantes da Escola Estadual Professor Luiz Gonzaga Burity da 

Modalidade EJA. 

Idade Menor ou 

Igual a 15anos 

  

0% 

Entre 16 e 18 

anos 

 

3,92% 

Entre 18 e 20 

anos 

 

31,37% 

Entre 20 e 

25 anos 

 

39,22% 

Maiores de 

25 anos 

 

25,49% 

Sexo Feminino 

 

52,94% 

Masculino 

 

47,06% 
   

Renda Menos de um 

salário 

mínimo 

45,09% 

Entre um e dois 

salários mínimos  

23,53% 

Entre dois e 

três salários 

mínimos 

14,72% 

Acima de 

três salários 

mínimos 

7,85% 

Não possui 

renda 

8,81% 

Objetivo de 

cursar o Ensino 

Médio na EJA 

Conseguir o 

diploma do 

Ensino 

Médio 

37,25% 

Melhorar 

profissionalmente 

35,30% 

 

Apenas 

concluir o 

Ensino Médio 

17,65% 

Outros 

Motivos 

9,80% 
 

Gosta de 

Matemática? 

Sim 

39,22% 
Não 

60,78%    

Recebe ajuda 

nas atividades? 

Sim 

43,14% 
Não 

56,86%    

Fonte: Construção de Pesquisa Baseado na Análise de 51 Questionários 

 

Em relação à idade:  

Quanto à idade – faixa etária dos alunos, os dados coletados revelam que 0% de alunos 

com idades menor ou igual a 15 anos, 3,92% de alunos com idade entre 15 e 18 anos, 31,37% 

de alunos com idade entre 18 e 20 anos, 39,22% de alunos com idade entre 20 e 25 anos e 

25,49% de alunos maiores de 25 anos.  

Quanto ao gênero: 52,94% são do sexo feminino e 47,06% do sexo masculino.  

Quanto às condições financeiras: 45,09% recebem menos de um salário mínimo, 

23,53% recebem entre um e dois salários mínimos, 13,72% recebem entre dois e três salários 

mínimos, 7,85% recebem acima de três salários mínimos e 8,81% desses alunos não possuem 

renda nenhuma.  

Quanto aos objetivos de cursar o Ensino Médio na EJA: 37,25% dizem querer 

conseguir um diploma de conclusão, 35,3% querem melhorar profissionalmente, 17,65% 

querem apenas concluir o Ensino Médio e 9,8% desses alunos estão ali por outros motivos.  
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Quando foram questionados se gostavam da matéria de Matemática obtivemos o 

seguinte resultado: 39,22% dos alunos dizem gostar de Matemática, mas na hora da 

justificativa não conseguem explicar de forma concreta o porquê, já 60,78% desses alunos 

dizem não gostar de Matemática e quando vão justificar dizem que é porque a matéria é 

muito difícil e não conseguem aprender. Desses alunos 43,14% recém ajuda de familiares e/ 

ou colegas para responderem suas atividades escolares e 58,86% não recebe ajuda de ninguém 

a não ser do professor para responderem suas atividades. 

 Consideramos que os dados coletados revelam um ranço histórico, uma vez que os 

alunos da modalidade educacional de Jovens de Adultos, historicamente são advindos das 

classes sociais desfavorecidas, sendo em sua maioria, pessoas de classe baixa e que trazem em 

seu histórico de vida a não vivência do processo escolar em seu tempo regular, fazendo parte 

de um grupo de pessoas que trabalham em subempregos, com pouca remuneração, as quais 

garantem uma subvida social. Assim, consideramos que os dados reafirmam que a EJA ainda 

está pautada em uma educação pensada para os pobres, para os excluídos e para aqueles que 

se encontram à margem de uma sociedade do conhecimento, que ao tempo que produz 

conhecimento elaborado, mantém sujeitos sociais em condições de exclusão social e 

permanência da situação da pobreza.  

O analfabetismo é a expressão da pobreza, consequência inevitável de uma estrutura 

social injusta, e que seria ingênuo combatê-lo sem combater suas causas. (FREIRE, 1987, 

p.74) 

As segunda e terceira etapas, do questionário, serviram para avaliar o nível de 

conhecimento dos alunos e também para verificarmos se os alunos tiveram um melhor 

desempenho utilizando o método tradicional ou usando o método da Resolução de Problemas, 

se foi na segunda etapa resolvendo questões usando o método tradicional ou na terceira etapa 

resolveram algumas situações que envolviam Resolução de Problemas. 

 Sobre a segunda Etapa do Questionário: 

  

 Essa etapa tratou de questões sobre operação de Números Inteiros e os alunos tinham 

que ter o conhecimento sobre as regras de sinais que envolvem operações de adição, 

subtração, multiplicação e divisão, precisava usar de seus conhecimentos sobre potenciação 

entre Números Inteiros. E, a partir desses conhecimentos, buscava-se apenas aplicá-los nas 

questões. Ou seja, os alunos iriam utilizar o método tradicional de resolver essas questões, 
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uma vez que deveriam apenas aplicar os algoritmos necessários sem precisar de nenhuma 

estratégia ou até mesmo usar seu raciocínio lógico.  

Tabela 2 – Desempenho dos Estudantes da Escola Professor Luiz Gonzaga Burity da 

Modalidade EJA em Relação a Segunda Etapa do Questionário. 

Questões Letra (a) Letra (b) Letra (c) Letra (d) Letra (e) 

1. 

Em relação à 

adição 

25,49% de 

acerto e 

74,51% de 

erro 

86,27% de 

acerto e 

13,73% de 

erro 

15,69% de 

acerto e 

84,31% de 

erro 

54,80% de 

acerto e 

45,10% de 

erro 

72,55% de 

acerto e 

27,45% de 

erro 

2. Em 

relação à 

multiplicação 

80,39% de 

acerto e 

19,61% de 

erro 

37,25% de 

acerto e 

62,75% de 

erro 

52,94% de 

acerto e 

47,06% de 

erro 

35,94% de 

acerto e 

64,06% de 

erro 

60,78% de 

acerto e 

39,22% de 

erro 

3. 

Em relação à 

divisão 

50,98% de 

acerto e 

49,02% de 

erro 

23,53% de 

acerto e 

76,47% de 

erro 

27,45% de 

acerto e 

72,55% de 

erro 

35,29% de 

acerto e 

64,71% de 

erro 

66,54% de 

acerto e 

33,46% de 

erro 

4.  

Em relação à 

potenciação 

47,06% de 

acerto e 

52,94% de 

erro 

29,41% de 

acerto e 

70,59% de 

erro 

5,88% de 

acerto e 

84,12% de 

erro 

9,80% de 

acerto e 

90,20% de 

erro 

7,84% de 

acerto e 

92,15% de 

erro 

Fonte: Construção de Pesquisa Baseado na Análise de 51 Questionários 

 

QUESTÃO 1: Elimine os parênteses e calcule: 

 

a. (-34) + (+12)  --- 25,40% de acerto e 74,51% de erro 

b. (-84) + (+84) --- 86,27% de acerto e 13,73% de erro 

c. (+48) + (-66) --- 15,69% de acerto  e 84,31% de erro 

d. (-91) + 0  --- 54,90% de acerto e 45,10% de erro 

e. 0 + (+77) --- 72,55% de acerto e 27,45% de erro 

  Nessa questão os alunos tinham que eliminar os parênteses, fazer a operação de sinais 

de acordo com a regra da adição e resolver a operação. Percebemos que, apesar de se tratar de 

um conteúdo já abordado no Ensino Fundamental, alguns alunos ainda se confundiram na 

hora de eliminar os parênteses, revelando a fragilidade do conhecimento matemático 

adquirido no decorrer dos estudos na EJA. 

 

QUESTÃO 2: Multiplique os Números Inteiros 
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a) ( +8 )  × ( +3 ) ---  80,39% de acerto e 19,61%  de erro 

b) ( +7 )  × ( - 8 )  --- 37,25%  de acerto e 62,75% de erro 

c) ( - 6 ) × ( - 9 ) --- 52,94% de acerto e 47,06% de erro 

d) ( - 5 ) × ( + 14 ) --- 35,94% de acerto e 64,71% de erro 

e) 0 × ( - 12 ) --- 60,78% de acerto e 39,22% de erro 

 Nessa questão os alunos tiveram que usar seus conhecimentos de operações de 

multiplicação e sobre a regra do jogo de sinais com relação à multiplicação de Números 

Inteiros. Observa-se que os dados coletados apontam que alguns alunos tiveram dificuldades 

para responder essa questão, especialmente quando envolvida a relação de multiplicação com 

sinais opostos, sendo um indício de que o ensino da matemática na EJA pode ter contribuído 

apenas para a memorização da tabuada, existindo uma carência de conhecimentos acerca das 

relações matemáticas exploradas na multiplicação. 

 

QUESTÃO 3: Divida os Números Inteiros: 

 

a) ( + 8 ) ÷ ( + 2 ) --- 50,98% de acerto e 49,02% de erro 

b) ( + 36 ) ÷ ( - 9 ) --- 23,53% de acerto e 76,47% de erro 

c) ( - 120 ) ÷ ( - 20 ) --- 27,45% de acerto e 72,55% de erro 

d) (- 280 ) ÷ ( + 70 ) --- 35,29% de acerto e  64,71% de erro 

e) ( + 20 ) ÷ 0 --- 60,78% de acerto e3 39,22% de erro  

 Nessa questão os alunos tiveram que usar seus conhecimentos de operações de divisão 

e ter conhecimento da regra do jogo de sinais com relação a divisão de  Números Inteiros. Os 

dados coletados apontam, mais uma vez, para a carência no conhecimento que contemple as 

operações matemáticas que envolvem o jogo de sinais. A maioria dos alunos apresentou 

dificuldades em responder essa questão, sendo revelado o fato de que muitos não “sabem” 

fazer divisão, principalmente divisão por dois dígitos. Fato este, que levou a maioria dos 

alunos a errarem essa questão. Muitos alunos confundiram a divisão com adição e acabaram 

fazendo a operação errada, como podemos observar na figura abaixo: 
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Figura 1: Resposta dos alunos 1 e 2 sobre a terceira questão da segunda etapa do questionário.  

Fonte: Construção de Pesquisa Baseado na Análise de 51 Questionários 

 

QUESTÃO 4: Efetue as Potenciações entre Números Inteiros: 

a) ( + 2 )²  ---  47,06% de acerto e 52,94% de erro 

b) ( - 10 )³ --- 29,41% de acerto e 70,59% de erro 

c) ( + 5)
5  

--- 5,88% de acerto e 94,12% de erro  

d) ( - 3 )
 4  

---  9,80% de acerto e 90,20% de erro 

e) ( - 2 )
10

 --- 7,84% de acerto e 92,15% de erro 

 

Figura 2: Resposta dos alunos 3 e 4 sobre a quarta questão da segunda etapa do questionário. 

 

Fonte: Construção de Pesquisa Baseado na Análise de 51 Questionários 

 

 Os dados coletados nesta questão apontam para uma total fragilidade no conhecimento 

acerca do conteúdo curricular “Potenciações entre números inteiros”. Uma vez que em todas 

as situações apresentadas para serem resolvidas, em sua maioria ocorreram erros, sendo esta 

questão, que os alunos mais reclamaram, dizendo que era muito difícil. Os alunos tinham que 
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utilizar multiplicação do número que estava dentro do parêntese de acordo com o numero que 

estava indicado no expoente e fazer o jogo de sinais. Alguns alunos ao invés de multiplicar as 

potências, somavam os números de cada parêntese, o que os fez cometer erros nas soluções 

das questões.  

 Cabe enfatizar que na segunda etapa do questionário, avaliamos os conceitos principais 

que envolvem as operações no conjunto dos Números Inteiros () dos estudantes de EJA do 

Ensino Médio. Constatamos que em algumas operações, mesmo sendo usada a metodologia 

de Ensino Tradicional, ainda não foram internalizadas, em termos conceituais, pelos 

participantes do estudo. Entretanto no que diz respeito a terceira etapa do questionário, 

referente ao método da Resolução de Problemas concentramos nesse estudo, a utilização de 

conceitos de adição e subtração dos Números Inteiros, discutidos a seguir. 

Consideramos de acordo com os dados coletados, apresentados na tabela 2 a cima, que 

o ensino da matemática, que subsidiou os conteúdos contemplados nesta pesquisa, as turmas 

de 2º e 3 anos da EJA que foram pesquisadas, carecem de melhores condições. Isso porque, 

percebemos, a partir dos dados coletados, que os alunos apresentam dificuldades na resolução 

de atividades simples que envolviam operações matemáticas de cunho introdutório, no que diz 

respeito à modalidade EJA no Ensino Médio. Portanto, entendemos que o ensino da EJA, no 

que diz respeito ao ensino da matemática, regulado pelo ensino tradicional de resolução de 

atividades, deixou ainda precisa de adequações, tendo em vista a ampliação dos 

conhecimentos dos alunos, os quais sentiram dificuldades em responder o questionário, e por 

sua vez, refletiram um baixo índice de conhecimentos específicos. Esse fato é revelador no 

que diz respeito ao ensino da EJA, pois se trata de uma modalidade que esteve historicamente 

pautada em ações precárias, as quais foram determinadas para um público marginalizado 

socialmente e que teve suas funções firmadas no ensinar a ler e escrever. Logo, cabe uma 

reflexão acerca do principal papel da EJA na atualidade. Isso porque consideramos que esta 

modalidade educacional, apesar de ser reflexo da exclusão social, deve promover a 

emancipação dos sujeitos envolvidos, os quais têm o direito a ter acesso aos conhecimentos da 

mesma forma que o aluno da escola regular. No entanto, os dados coletados, nos permite 

entender que os alunos, sujeitos desta pesquisa, têm seus conhecimentos matemáticos abaixo 

da expectativa, no que diz respeito a quantidade de acertos e erros em questões de conteúdos 

introdutórios. 
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  Ensinar Matemática baseando-se em memorização de regras e repetição 

de exercícios, ou centrando-se em conteúdos de pouco significado para os 

alunos, certamente não refletirá numa aprendizagem que tenha sentido para 

os educando. Nessa perspectiva se torna importante utilizar estratégias de 

ensino que desafiem os educando a resolverem problemas, partindo, sempre 

que possível, da realidade vivenciada por eles e valorizando suas diferentes 

formas de resolução de problemas, na expectativa de ampliar seus 

conhecimentos e tornar sua aprendizagem mais significativa. 

(BORTOLLINI, 2012, p.01). 

 

 Sobre a Terceira Etapa do Questionário: 

 

 Essa etapa do questionário trata de questões relacionadas ao cotidiano dos alunos, 

pautadas no método de Resolução de Problemas, envolvendo Números Inteiros. Os alunos 

precisaram usar seu raciocínio e criar estratégias que os levassem a resolver as questões.  

 

Tabela 3: Desempenho dos Estudantes da Escola Professor Luiz Gonzaga Burity da 

Modalidade EJA em relação à terceira etapa do questionário. 

 

Fonte: Construção de Pesquisa Baseado na Análise de 51 Questionários 

 

QUESTÃO 1: Em um campeonato de futebol apresenta-se a seguinte tabela de gols marcados 

e sofridos. Complete a tabela com o saldo de gols de cada equipe e o total de gols marcados e 

sofridos. Indique o campeão e a classificação geral dos times no campeonato:  

 

Equipe Gols Marcados Gols Sofridos Saldo 

Palmeiras 23 19  

Grêmio 17 15  

Bahia 15 21  

Internacional 17 17  

Total    

Questões Acertos Erros Não Responderam 

1 76,47% 23,53%  

2 82,35% 9,80% 7,85% 

3 3,92% 96,08%  

4 86,28% 13,72%  
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 Essa questão envolve adição de Números Inteiros, onde os alunos tinham que fazer a 

operação da adição entre o número de gols marcados com o numero de gols sofridos para 

achar a resposta da questão, como podemos observar apenas uma das alternativas teria um 

resultado negativo: Bahia = 15 – 21 = -6. Alguns alunos tiveram dificuldades no começo, mas 

depois da explicação, passaram a compreender melhor a questão. 76,47% acertaram e 23,53% 

erram essa questão. 

 

QUESTÃO 2: O senhor Mendonça tinha saldo de 800 reais Fez três retiradas de 250 reais 

cada uma, depositou 220 reais e, por fim, retirou 450 reais. Quanto passou a ser seu saldo? 

Passou a ser de crédito ou débito? 

 

 Nessa questão podemos observar que se trata de uma situação comum no cotidiano das 

pessoas, a movimentação bancária. Nela os alunos tinham apenas que usar da adição e 

subtração de Números Inteiros e fazer o jogo de sinais de acordo com cada operação. 

Quase todos os alunos pesquisados acertaram. Apresentando o seguinte resultado: 82,35% 

acertaram, 9,80% erraram e 7,85% não conseguiram responder a questão. A resposta correta 

era débito de R$ 180, 00 = -180 reais. 

 A seguir podemos observar respostas de alunos que não tiveram o raciocínio lógico para 

que resolvessem a questão de forma correta. Este fato nos possibilita entender a falta de 

prática neste método de Resolução de Problemas, uma vez que alguns alunos apresentaram 

dificuldade de interpretação da questão e desenvolvimento de raciocínio lógico que 

promovesse a solução adequada. 

 

Figura 3: Resposta dos alunos 5 e 6 sobre a segunda questão da terceira etapa do questionário. 

 

Fonte: Construção de Pesquisa Baseado na Análise de 51 Questionários 
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QUESTÃO 3:A tabela fornece a temperatura medida, sempre à mesma hora, em Gramado-RS, 

durante uma semana do mês de julho. Qual foi a variação entre a maior e a menor temperatura 

registrada? 

DIAS D S T Q Q S S 

ºC 5 8 -1 -4 0 -2 3 

 Nessa questão os alunos precisavam observar o quadro de variação da temperatura de 

cada dia e depois fazer o cálculo de quanto era a maior variação registrada nesses dias. Nessa 

questão apenas dois alunos responderam de forma correta. Daí, obtivemos o seguinte 

resultado: apenas 3,92% acertaram e 96,08% erraram. Este fato reafirma a carência dos alunos 

da EJA na interpretação de dados numéricos, sobretudo, por considerarmos ser este um 

conteúdo que deveria ser de conhecimento dos alunos do Ensino Médio. Na figura abaixo 

podemos observar as respostas de dois dos alunos que participaram da pesquisa. 

 

Figura 4: Resposta dos alunos 7 e 8 sobre a terceira questão da terceira etapa do questionário. 

 

Fonte: Construção de Pesquisa Baseado na Análise de 51 Questionários 

 

QUESTÃO 4: O filósofo e matemático grego Pitágoras nasceu no ano 570 a.C. e morreu no 

ano 496 a.C. Com que idade Pitágoras morreu? 

 Na questão 4, os alunos teriam que fazer uma simples operação de subtração entre o ano 

que Pitágoras morreu com o ano que ele nasceu. Eles Iriam chegar a uma resposta de número 

negativo, que seria: -74, então teriam que usar o raciocínio e perceberem que a resposta 

deveria ser um número positivo. Nessa questão tivemos o seguinte resultado: 86,28% 

acertaram e 13,72% erraram essa questão. 
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 Consideramos, de acordo com os dados coletados, apresentados na tabela acima, que o 

ensino da matemática, precisa ser contemplado com práticas que enfatizem o método de 

Resolução de Problemas Matemáticos, isso porque percebemos que a utilização desse método 

possibilita o desenvolvimento de competências para formar um aluno cidadão que emprega 

cada vez mais conceitos matemáticos no seu cotidiano. A utilização do raciocínio lógico na 

formação educacional de jovens e adultos contribui para formação de pessoas criticas com 

senso argumentativo e de alunos capazes de criar, interpretar, responder e explicar situações 

problemas envolvendo Matemática utilizando o raciocínio lógico.  

A “Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos” considera um 

dos objetivos principais do ensino da Matemática na EJA que os alunos 

desenvolvam diferentes capacidades e identificar os conhecimentos 

matemáticos como meios para compreender e transformar o mundo à sua 

volta (BRASIL, 2002b, p.17) 

 A análise dos dados coletados nos permitem compreender que a educação de jovens de 

adultos, especificamente no que diz respeito a educação matemática ainda carece de 

reformulações em suas práticas, tendo em vista a necessidade de aproximar os conhecimentos 

escolares à vida cotidiana dos alunos, sobretudo, quando se considera uma educação voltada a 

inserção social de adultos que estiveram/estão marginalizados socialmente. Portanto, 

entendemos a necessidade da vivencia de uma escola que não só informe os alunos, fazendo-

os aprender códigos.  Mas que, sobretudo, os ensine para a vida, para a socialização e inserção 

social, contribuindo para uma formação mais ampla e que promova novos pensares e novos 

fazeres social. Faz-se então, necessário uma escola que promova o conhecimento como algo 

vivenciável, próximo e real, próprio da vida dos alunos, ultrapassando rótulos estabelecidos, 

rompendo com práticas de reprodução e memorização. Entendemos, portanto, a necessidade 

de ações matemáticas que promovam cidadania e inclusão social na EJA. 
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Considerações Finais 

 

 A Resolução de Problemas Matemáticos é de extrema importância, pois provoca nos 

alunos o desenvolvimento da lógica e o raciocínio para resolvê-los, o que os tornam capazes 

de desenvolver seus próprios métodos de resolução e não meros reprodutores do 

conhecimento do professor. Esse método é pouco utilizado nas aulas nos dias de hoje, na 

maioria das vezes, porque, mesmo com formações oferecidas pelo governo, grande parte 

desses professores ainda não está capacitada para utilizar de novos recursos para fazer da aula 

de matemática, um espaço onde os alunos se envolvam e mostrem os conhecimentos que já 

trazem do seu cotidiano. 

Entendemos que a educação matemática deveria estar integrada à compreensão do 

mundo, principalmente para aquelas pessoas jovens e adultas cujo acesso à educação básica 

lhes foi negado na idade adequada. Mas, para isto, os professores deveriam estar preparados 

para lidar com esses alunos.  

 Inicialmente, este estudo teve como objetivo geral investigar a utilização do método de 

Resolução de Problemas no ensino da Matemática, enquanto promoção da ampliação da 

aprendizagem dos alunos da EJA nas práticas desenvolvidas na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Luiz Gonzaga Burity, no município de Rio Tinto-PB, partindo da 

seguinte problemática norteadora: a utilização do método de Resolução de Problemas 

promove aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, ampliação da aprendizagem no ensino 

de Matemática? Assim sendo, após a realização dos estudos teóricos e da pesquisa de campo, 

consideramos que ao utilizarmos o método da Resolução de Problemas tem-se um melhor 

aproveitamento dos conhecimentos prévios dos alunos, já que tentamos levar os conteúdos 

para o seu cotidiano, fazendo assim que estes tenham um melhor desempenho nas atividades e 

consequentemente um melhor aprendizado. 

 Desta forma, apontaremos uma análise acerca dos resultados encontrados, 

contemplando os objetivos específicos norteadores desta pesquisa: 

1. Examinar o nível do conhecimento dos alunos da EJA acerca de Números 

Inteiros. 

 Ao analisarmos os resultados do questionário aplicado nessa pesquisa, verificamos que 

os alunos pesquisados necessitam de mais atenção que os professores utilizem novos métodos 
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para ampliar os conhecimentos destes. Porém foi verificado que os alunos apresentaram 

melhor desempenho na terceira etapa do questionário, onde tiveram que utilizar o método da 

Resolução de Problemas. 

2. Promover ações junto aos alunos de EJA, no que diz respeito às práticas de 

ensino da Matemática, tendo como fundamento a utilização do método de Resolução de 

Problemas que contemplem o conteúdo de Números Inteiros. 

 Atingimos esse objetivo, uma vez que fizemos a utilização de um questionário 

dividido em três etapas, no qual os alunos teriam que utilizar do método da Resolução de 

Problemas para resolverem as diversas Situações. 

3. Realizar um estudo teórico que possibilite a análise dos dados coletados neste 

estudo, a fim de compreendermos adequadamente o fenômeno estudado: 

 Fizemos um estudo teórico baseados em alguns importantes autores como Dante 

(2009), Polya (1995), Freire (1987), Pozo (1998), entre outros, para promovermos um 

aprofundamento sobre o fenômeno estudado para que pudéssemos entender de forma bastante 

clara como se deu o resultado obtido a partir do questionário semiestruturado e analisarmos de 

forma eloquente os dados coletados na presente pesquisa.  

Em relação à segunda etapa do questionário, em que os sujeitos da pesquisa tinham 

que aplicar os conhecimentos sobre as quatro operações e fazer a relação da regra de sinais de 

cada operação, muitos alunos deixaram a desejar, pois não dominam nem as quatro operações 

matemáticas básicas, e faziam muita confusão na hora de fazer a relação de sinais, o que 

acabou um resultado não muito favorável como podemos observar nas tabelas. Em relação à 

terceira etapa do questionário os alunos também tiveram algumas dificuldades, principalmente 

na hora de interpretar o que se pedia em cada situação, mas como podemos verificar nas 

tabelas tiveram um melhor desempenho ao resolverem as questões utilizando o método da 

resolução de problemas que envolviam situações do cotidiano desses alunos. O que nos leva a 

refletir sobre as seguintes perguntas: Será o método utilizado pelos professores que atuam 

nessa modalidade de ensino, a EJA, adequado? Os professores tem a formação necessária para 

atuar na modalidade da EJA? O que se pode fazer para melhorar a qualidade de ensino para a 

modalidade da EJA? 
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Existem várias alternativas capazes de melhorar a educação desses jovens e adultos. 

Uma dessas alternativas seria o maior investimento de recursos financeiros e de materiais por 

parte do Governo. Assim como, no estabelecimento de prioridades educacionais adequadas e 

formação específica dos professores, fato que consideramos ser de extrema importância para 

que consigamos melhorar a qualidade de ensino para os educandos da EJA. Também, é 

importante enfatizar que as escolas precisam de estruturas compatíveis com a realidade desses 

alunos, e, sobretudo, que contemplem a vivencia de cada um deles independentemente da 

disciplina ministrada. 

 Através dessa pesquisa pudemos verificar que o ensino da Matemática pode ser feito 

de outras formas, em que os alunos não ficam presos somente a regras e algoritmos já pontos, 

mas, que, sobretudo, desenvolvam seu próprio raciocínio e sejam capazes de construir seus 

próprios conhecimentos e suas próprias estratégias. E uma dessas formas a serem utilizadas é 

o método da Resolução de Problemas, isso porque entendemos que a partir desse método 

podemos levar situações vivenciadas pelos alunos para serem utilizadas como exemplos em 

sala de aula, tornado a aula mais prazerosa e menos monótona, e assim fazendo que o 

aprendizado desses alunos seja mais significativo. Daí a importância de estudar mais a fundo 

o método da Resolução de Problemas no cotidiano escolar da modalidade EJA. 

 Como podemos observar a modalidade EJA vem crescendo cada dia mais já que é 

nessa modalidade que muitos alunos que não tiveram acesso a escola na idade adequada 

poderão concluir seus estudos, coisa que a maioria desses alunos nunca pensaram que ia 

acontecer, tornando-se assim pessoas capazes de exercerem sua cidadania e com mais 

capacidade de enfrentar um mercado de trabalho. É de forma grandiosa que a modalidade EJA 

está tomando conta de todo nosso país e somos nós educadores que temos o dever de 

mostrarmos a esses alunos que eles têm a capacidade de, além de concluírem os estudos do 

ensino médio, poderem também, se inserirem no ensino superior, a fim de construírem uma 

carreira profissional mais consolidada. 

 Por fim, pudemos verificar que o método de Resolução de Problemas no ensino da 

Matemática promove a ampliação da aprendizagem dos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos - EJA e que a essa modalidade de ensino carece de uma atenção maior, tanto dos 

pesquisadores em Educação Matemática, quanto das autoridades competentes, no que diz 

respeito à inserção no currículo formal.  
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 Desta forma, na certeza de que esta temática precisa ser ampliada, esperamos, com 

este estudo, contribuir para futuras pesquisas que venham a ser desenvolvidas no Curso de 

Graduação em Matemática do Campus IV da Universidade Federal da Paraíba, assim como, 

em outras esferas de pesquisas. 
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Apêndice 

 

 

1. Questionário Utilizado Para Fazer a Coleta de Dados. 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB 

Centro de Ciências Aplicadas e Educação 

Departamento de Ciências Exatas 

Curso de Licenciatura em Matemática 

 

Estamos realizando este questionário com a finalidade de comparar o desempenho dos 

estudantes em resolverem alguns exercícios com o método tradicional e ao se depararem com 

Situações de Problemas envolvendo Números Inteiros e em qual dos questionários o aluno 

tem um melhor aprendizado.  

Gostaríamos de contar com sua participação para responder este questionário.  Os dados 

coletados nessa pesquisa serão utilizados para construção de um Trabalho de Conclusão de 

Curso e poderão ser divulgados em revistas científicas. Qualquer dúvida sobre este 

questionário dirija-se ao pesquisador 

 

Primeira Etapa 

 

1. Qual a sua idade? 

a(   ) menor ou igual a 15 anos    b(  ) 15 a 18 anos     c(   ) 18 a 20 anos      d(   ) 20 a 25 anos   

e(   )  maiores que 25 anos   

 

2. Seu sexo?       a.(   ) Feminino          b.(   ) Masculino                                                      

 

3. Sua Renda Familiar?  

a. (   ) menos de 1 salário mínimo (R$ 678,00)          b. (   ) entre 1 a 2 salários mínimos 

c. (   ) entre 2 e 3 salários mínimos                            d. (   ) acima de 3 salários mínimos 

 

4. Qual objetivo de cursar o Ensino Médio na modalidade EJA?          

a.(   ) Conseguir o diploma escolar     b.(   ) Melhorar no trabalho  c. (  ) Fazer o Ensino Médio   

d(   ) Outro: ______________________________________________________ 

 

5. Você gosta de Matemática?        a.(   ) Sim     b.(   ) Não    

Por quê? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Você recebe alguma ajuda para resolver suas atividades escolares?   

 a.(   ) Sim      b.(   ) Não  
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Caso afirmativo indique de quem?____________________________________ 

 

Segunda Etapa: 

 

1) Elimine os parênteses e calcule: 

 

a. (-34) + (+12) 

b. (-84) + (+84) 

c. (+48) + (-66) 

d. (-91) + 0 

e. 0 + (+77) 

 

2) Multiplique os Números Inteiros 

 

f) ( +8 )  × ( +3 ) 

g) ( +7 )  × ( -8 ) 

h) ( - 6 ) × ( - 9 ) 

i) ( - 5 ) × ( + 14 ) 

j) 0 × ( - 12) 

 

 

3) Divida dos Números Inteiros: 

 

f) ( + 8 ) ÷ ( + 2 ) 

g) ( + 36 ) ÷ ( - 9 ) 

h) ( - 120 ) ÷ ( - 20 ) 

i) (- 280 ) ÷ ( + 70 ) 

j) ( + 20 ) ÷ 0 

 

4) Efetue as Potenciações entre 

Números Inteiros: 

 

f) ( + 2 )² 

g) ( - 10 )³ 

h) ( + 5)
5
 

i) ( - 3 )
 4

 

j) ( - 2 )
1

Terceira Etapa  

Resolva as Situações Problemas abaixo: 

  

1)  Em um campeonato de futebol apresenta-se a seguinte tabela de gols marcados e sofridos. 

Complete a tabela com o saldo de gols de cada equipe e o total de gols marcados e sofridos: 

 

Equipe Gols Marcados Gols Sofridos Saldo 

Palmeiras 23 19  

Grêmio 17 15  

Bahia 15 21  

Internacional 17 17  

Total    

 

Indique o campeão e a classificação geral dos times no campeonato:  

 

2) O senhor Mendonça tinha saldo de 800 reais Fez três retiradas de 250 reais cada uma, 

depositou 220 reais e, por fim, retirou 450 reais. Quanto passou a ser seu saldo? Passou a 

ser de crédito ou débito 
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3)  A tabela fornece a temperatura medida, sempre à mesma hora, em Gramado-RS, durante 

uma semana do mês de julho. Qual foi a variação entre a maior e a menor temperatura 

registrada? 

 

DIAS D S T Q Q S S 

ºC 5 8 -1 -4 0 -2 3 

        

 

 

             

 

 

 

 

 

 

4)   O filósofo e matemático grego Pitágoras nasceu no ano 570 a.C. e morreu no ano  

496 a.C. Com que idade Pitágoras morreu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


