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RESUMO 

 

 

No presente estudo foram analisados, segundo pressupostos teóricos da Teoria dos 

Campos Conceituais (Vergnaud, 1982), os livros didáticos de alfabetização de 

jovens e adultos aprovados no Plano Nacional do Livro de Alfabetização (PNLA) 

2008, no que se refere à abordagem nas situações-problema das estruturas 

multiplicativas. Para a pesquisa, foram examinados todos os 19 livros aprovados na 

primeira edição do PNLA. Na análise dos resultados foram verificados os 

significados trabalhados nos problemas, as representações simbólicas solicitadas e 

apresentadas, bem como os contextos nos quais as situações-problema estavam 

inseridas. Evidenciou-se que dentre os significados mais abordados de estrutura 

multiplicativa, segundo a classificação proposta por Nunes e Bryant (1997), 

destacam-se os problemas de multiplicação direta e divisão partitiva. Outros 

problemas multiplicativos – incluindo os significados de racionais apontados por 

Kieran (1976) e os de Combinatória apontados por Merayo (2001) – foram muito 

pouco trabalhados nestes livros. A maioria das situações apresenta apenas 

enunciado e desenho como suporte aos problemas, bem como não solicita formas 

de representação específicas para a resolução dos mesmos. Todos os livros 

aprovados apresentam contextos adequados ao público ao qual está direcionado, 

embora a variedade de contextos seja pequena e muitas situações matemáticas 

cotidianas de jovens e adultos não sejam levadas em consideração. Deve-se, 

portanto, atentar para especificidades do educando jovem e adulto, levando em 

consideração os saberes social e formalmente construídos, de forma a auxiliá-lo no 

desenvolvimento de conhecimentos da Matemática e outras áreas do saber, por 

meio de um trabalho com diversificados significados, variadas representações 

simbólicas e ampla variedade de contextos. 

 

Palavras-chave: Livro didático; Educação de Jovens e Adultos; Estruturas 

multiplicativas; Teoria dos Campos Conceituais. 



 

ABSTRACT 

 

 

In the present study, textbooks approved by a governmental program (Plano 

Nacional do Livro de Alfabertização – PNLA 2008) and destined for initial schooling 

of young people and adults, were analysed, according to the Theory of Conceptual 

Fields (Vergnaud, 1982), in respect to the way multiplicative situations are presented. 

All 19 of the books approved in the first edition of the PNLA were examined. In data 

analysis the following aspects were considered: meanings present in the problems, 

symbolic representations of presentation and required in the situations posed and, 

also, problem contexts. It was observed that the meanings mostly used, according to 

the classification proposed by Nunes and Bryant (1997), were those of direct 

multiplication and partitive division. Other meanings – such as the ones related to 

rational numbers, according to the classification proposed by Kieran (1976), and 

combinatorial meanings, as proposed by Merayo (2001) – were rarely treated in the 

books analysed. Most situations were presented in words or drawings as a means of 

symbolic support and rarely were other forms of representation required. All the 

books presented adequate contexts for young people and adults, although the variety 

of contexts was not great and many day-to-day common situations were not 

considered. It is necessary to take in consideration specificities of young and adult 

students, recognising their social and formal constructs, in order to help them in their 

development of mathematical knowledge and of other areas, by means of distinct 

concept meanings, varied symbolic representations and different contexts.  .  

 

Keywords: Textbooks; Initial youth and adult schooling; Multiplicative structures; 

Theory of Conceptual Fields. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino, que, 

apesar de mudanças lentas, vem ganhando atenção e espaço no cenário 

educacional brasileiro. De acordo com dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) ao longo dos anos, observa-se uma tendência de 

queda nítida no que se refere ao índice de analfabetismo de jovens e adultos de 15 

a 64 anos de idade, porém essa queda ocorre em ritmo muito lento, embora haja 

esforços de implementação de políticas públicas específicas. 

Os altos índices de analfabetismo entre jovens e adultos no Brasil, torna-se 

foco das preocupações de entidades públicas, civis e da sociedade em geral, que 

são atingidas direta e indiretamente pela falta de cidadãos com maior qualificação 

para atuar de forma crítica na sociedade, em particular no mundo do trabalho, de 

modo a exercer sua cidadania plenamente. Sendo a alfabetização da sociedade em 

geral, incluindo-se a alfabetização de jovens e adultos, fator propulsor para o 

desenvolvimento da sociedade como um todo, medidas urgentes se fazem 

necessárias, especialmente práticas educacionais voltadas à realidade sócio-cultural 

dos educandos e aos contextos de vida dos mesmos. Nesse sentido, a alfabetização 

configura-se como 

 

 

...conhecimento básico, necessário a todos num mundo em transformação; 
em sentido amplo, é um direito humano fundamental. Em toda a sociedade, 
a alfabetização é uma habilidade primordial em si mesma e um dos pilares 
para o desenvolvimento de outras habilidades. Existem milhões de pessoas, 
a maioria mulheres, que não têm a oportunidade de aprender (...) A 
alfabetização tem também o papel de promover a participação em 
atividades sociais, econômicas, políticas e culturais, além de ser requisito 
básico para a educação continuada durante a vida (UNESCO, 1999, p. 23). 

 

 

As taxas de analfabetismo no Brasil, fator de atenção das políticas públicas, 

vem sendo minimizadas com programas governamentais que visam a sua 

erradicação. Pode-se constatar na Tabela 1 que, dentre os períodos de 1900 a 

2000, o índice de analfabetismo no Brasil reduziu significativamente, cerca de 50%. 



 

Salienta-se, porém, que essa redução levou um século para se concretizar e que a 

população analfabeta e a taxa de analfabetismo ainda permanecem altas. 

 

Tabela 1. Analfabetismo na faixa de 15 anos ou mais – Brasil 1900/2000. 

 

 

Ano 

População 15 anos ou mais 

 
Total(1) 

 
Analfabeta(1) 

Taxa de 
Analfabetismo 

1900 9.728 6.348 65.3 

1920 17.564 11.409 65.0 

1940 23.648 13.269 56.1 

1950 30.188 15.272 50.6 

1960 40.233 15.964 39.7 

1970 53.633 18.100 33.7 

1980 74.600 19.356 25.9 

1991 94.891 18.682 19.7 

2000 119.533 16.295 13.6 
Fonte: IBGE. Censo Demográfico Nota (1): em milhares  

 

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2005, 

organizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Texeira (INEP) e Ministério da Educação (MEC), evidenciam que cerca de 9,6 

milhões de jovens e adultos brasileiros, entre 15 e 60 anos, ainda se encontram na 

situação de marginalizados e excluídos da sociedade, por não serem alfabetizados. 

Na Tabela 2 pode-se observar a necessidade de intervenção, principalmente na 

região Nordeste que possui o maior índice de analfabetos, tanto na zona urbana 

quanto na zona rural. 

 

Tabela 2. Analfabetos de 15 a 60 anos de idade: distribuição nas macro-regiões 
e situação censitária 

 

  
Analfabetos 
por região 

Número 
absoluto de 
analfabetos 

na zona rural 

Número 
absoluto de 
analfabetos 

na zona 
urbana 

Percentual 
de 

analfabetos 
na zona rural 

( % ) 

Percentual 
de 

analfabetos 
na zona 

urbana ( % ) 

Norte 785.184 349.356 435.828 16.4 6.4 

Nordeste 5.515.770 2.676.585 2.839.185 30.8 12.3 

Sudeste 2.118.924 475.571 1.643.353 11.9 3.4 

Sul 652.349 199.179 453.170 6.7 3.1 

Centro-oeste 508.785 133.292 375.493 11.5 5.1 

Total 9.581.012 3.833.983 5.747.029 20.2 5.7 
Fonte: Elaboração Inep/Mec com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - IBGE 
2005. 



 

Observa-se, portanto, um avanço na redução dos índices de analfabetismo, 

porém, ainda se torna preocupante ter um percentual tão alto da população, a partir 

de 15 anos, nessa situação, e principalmente, a concentração desses na região 

Nordeste. 

Esses resultados apontam a crescente demanda de aprimoramento da leitura 

e da escrita na vida cotidiana, tendo sido o conceito de alfabetização ampliado pela 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), de 

forma a considerar as preocupações com as habilidades cognitivas, emocionais e 

comunicativas, que, articuladas entre si, possibilitam oportunidades de condições 

que os indivíduos têm, ou precisam ter, para exercer de forma plena os direitos de 

cidadão. 

Devido a essa sofisticação do atual conceito de leitura e da escrita, as 

habilidades matemáticas vêm sendo cada vez mais consideradas no 

estabelecimento de indicadores de alfabetismo funcional1, pois proporcionam o 

acesso consciente ao desenvolvimento e ampliação de estratégias de leitura de 

mundo, para os quais os conhecimentos matemáticos são indispensáveis.   

Em 2002, o Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa criaram e 

implementaram o Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional (INAF), uma pesquisa 

com o objetivo de levantar os níveis de alfabetismo, incluindo o matemático, da 

população brasileira em pessoas de 15 a 64 anos. Essa investigação tinha o 

propósito de estabelecer ―uma melhor compreensão de questões relativas às 

possibilidades e às restrições de acesso a bens culturais da sociedade letrada, 

fomentando o debate público e trazendo orientações para a formulação de políticas 

educacionais e propostas pedagógicas‖ (FONSECA, 2004 p.15).    

A pesquisa do INAF Matemática (2002), consistiu em levantar os 

conhecimentos desses indivíduos no que se refere às 

 

 

Habilidades de leitura e escrita de números e de outras representações 
matemáticas de uso social freqüente (gráficos, tabelas, escalas etc.) e ainda 
a análise ou solução de situações-problema envolvendo operações 
aritméticas simples (adição, subtração, multiplicação e divisão), raciocínio 
proporcional, cálculo de porcentagem, medidas de tempo, massa, 
comprimento e área (FONSECA, 2004, p. 15).  

                                                           
1
 Capacidade de utilizar a leitura e a escrita para fins pragmáticos, em contextos cotidianos, 

domésticos ou de trabalho, muitas vezes colocado em contraposição a uma concepção mais 
tradicional e acadêmica, fortemente referida a práticas de leitura com fins estéticos e à erudição. 



 

A partir dos dados da pesquisa do INAF (2002), foram estabelecidos três 

níveis de alfabetismo funcional em Matemática. Os considerados analfabetos 

matemáticos foram os sujeitos que não apresentaram domínio nas habilidades 

matemáticas mais simples, como ler e anotar o preço de um produto. O Nível 1 de 

alfabetismo matemático caracteriza-se por um nível de Matemática bastante 

elementar, os sujeitos classificados nesse grupo são capazes apenas de fazer 

leitura de números de uso frequente em contextos específicos, como verificação de 

horas em relógios de ponteiro, anotação de número de telefone, leitura de preço, de 

calendário e medida de comprimento em fita métrica. Os sujeitos classificados no 

Nível 2 de alfabetismo matemático são aqueles capazes de ler números naturais, 

independente da ordem de grandeza, lêem e comparam preços com números 

decimais, contam dinheiro e fazem troco, são capazes de resolver problemas de 

adição, subtração, multiplicação e divisão quando apenas utilizam essas operações 

isoladas e são capazes de identificar a existência de relação de proporcionalidade 

direta e inversa entre preços e quantidades. Por fim, o Nível 3 de alfabetismo 

matemático caracteriza os sujeitos que apresentam familiaridade com algumas 

representações matemáticas de uso cotidiano, como tabelas e gráficos, e possuem 

capacidade de adotar e controlar estratégias na execução de problemas que 

demandam uma série de operações. De acordo com essas definições, podemos 

constatar na Tabela 3 os dados obtidos nos levantamentos do INAF nos anos de 

2002 e 2004. 

 

Tabela 3 – Níveis de alfabetismo funcional nos anos de 2002 e 2004 da 
população brasileira de 15 a 65 anos. 

 

Evolução dos níveis de “alfabetismo matemático” 2002-2004 

 2002 2004 Diferença 

Analfabetismo 3% 2% -1 pp 

Alfabetismo- Nível 1 32% 29% -3 pp 

Alfabetismo- Nível 2 44% 46% +2 pp 

Alfabetismo- Nível 3 21% 23% +2 pp 
   Fonte: Elaboração Instituto Paulo Montenegro com dados do INAF 2002-2004 

 

 O INAF Brasil Habilidades Matemáticas foi publicado nos anos de 2002 e 

2004, porém, no ano de 2006 a metodologia do INAF Brasil foi modificada, 

integrando as habilidades de leitura e escrita com as de Matemática, definindo 

assim, quatro níveis de alfabetismo. Os níveis apresentados nas pesquisas 



 

anteriores correspondem aos níveis das pesquisas de 2007 e 2009, porém com 

outra nomenclatura e incluindo leitura e escrita: o Nível 1 corresponde ao Nível 

rudimentar, o Nível 2 corresponde ao Nível básico e o Nível 3 corresponde ao Nível 

pleno. Para construir os dados de 2001-2005, nos quais letramento e numeramento 

eram medidos separadamente, foram consideradas as médias móveis para esse 

período. Pode-se constatar na Tabela 4 a evolução do indicador para o conjunto da 

população brasileira de 15 a 64 anos. 

 

Tabela 4 – Níveis de alfabetismo no período de 2001 a 2009. 

 

INAF / BRASIL – Evolução do Indicador de Alfabetismo 
(população de 15 a 64 anos) 

 2001 
2002 

2002 
2003 

2003 
2004 

2004 
2005 

2007 2009 

Analfabeto 12% 13% 12% 11% 9% 7% 

Rudimentar 27% 26% 26% 26% 25% 21% 

Básico 34% 36% 37% 38% 38% 47% 

Pleno 26% 25% 25% 26% 28% 25% 
  Fonte: Elaboração Instituto Paulo Montenegro com dados do INAF de 2001 a 2009. 

 

Observa-se uma evolução no que se refere aos níveis de analfabeto, 

rudimentar e pleno, porém, o nível básico não tem mostrado uma tendência de 

melhora. Preocupadas com esses altos índices de analfabetismo e alfabetismo em 

nível rudimentar e básico, as bases legais da educação brasileiras buscam trazer um 

novo cenário para a Educação de Jovens e Adultos. E a partir dessas, a EJA vem 

recebendo atenção de setores públicos, privados e da sociedade em geral. 

Segundo Porcaro (2008), as preocupações com o analfabetismo surgiram 

num período pós-guerra no qual o governo lançou, em 1947, a primeira campanha 

de educação de adultos, propondo a alfabetização dos mesmos num período de três 

meses. Não obtendo sucesso por inúmeros fatores e principalmente pela 

inadequação do material didático, essa campanha foi encerrada em 1963, 

encarregando Paulo Freire de desenvolver um programa nacional de alfabetização 

de adultos. Com o golpe militar, houve uma ruptura nesse trabalho devido às 

propostas de Freire ameaçarem a ordem instaurada. Em 1967, o governo lançou o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização, o MOBRAL, apresentando materiais 

didáticos, vazios de todo sentido crítico e problematizador, diferente do que havia 

sido proposto por Freire. Em 1985, o MOBRAL foi extinto dando lugar à Fundação 



 

Educar que passou a apoiar financeira e tecnicamente as iniciativas existentes. Em 

1988, foi promulgada a Constituição Federal que ampliou o dever do Estado com a 

EJA e, na década de 1990, a EJA ganhou mais importância ainda no espaço 

educacional nacional e internacional devido às conferencias criadas pela UNESCO 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), responsabilizada 

por incrementar a educação nos países em desenvolvimento.  

Criado no ano de 2000, o Plano Nacional da Educação (PNE), estabeleceu 

como meta erradicar o analfabetismo no Brasil. Com o intuito de atender as metas 

do PNE e as necessidades dessa modalidade de ensino, o governo federal criou em 

2003 o Projeto Brasil Alfabetizado. Esse programa do governo, caracterizado como 

um processo inicial de escolarização, busca criar oportunidades de alfabetização a 

todos os jovens e adultos que não tiveram acesso ou permanência no Ensino 

Fundamental. Desde sua criação, o Brasil Alfabetizado atendeu cerca de oito 

milhões de adultos, no período de 2003 até 2007. Pode-se observar na Tabela 5 o 

crescimento de alfabetizandos, de entidades parceiras e municípios cobertos pelo 

programa. 

 

TABELA 5. Resultados do Programa Brasil Alfabetizado no período de 2003 a 
2006. 

 

Ano Nº de alfabetizandos 
cadastrados 

Nº de entidades 
parceiras 

Nº de municípios 
cobertos 

2003 1.675.622 180 2.749 

2004 1.603.933 381 2.984 

2005 1.914.777 636 3.613 

2006 2.693.712 674 3.227 
Fonte: Sistema Brasil Alfabetizado (SBA)/ Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade(SECAD) / Ministério da Educação (MEC). 

 

Com o crescente investimento no Projeto Brasil Alfabetizado e com o intuito 

de atender à EJA, de forma a contribuir com a construção de uma sociedade mais 

justa, surgiu a necessidade de criar um plano de análise de livro didático específico 

para essa modalidade de ensino. Tendo em vista que os livros didáticos ocupam um 

papel fundamental no processo de ensino aprendizagem e que a inadequação dos 

mesmos foi um dos fatores que levou à extinção de alguns programas 

governamentais, como a 1ª Campanha de Alfabetização de 1947 e o MOBRAL de 



 

1967, o Governo Federal criou em 2007 o Plano Nacional do Livro Didático para 

Alfabetização de Adultos (PNLA). 

O PNLA (2007) tem como objetivo contribuir para o alcance da meta do PNE, 

a erradicação do analfabetismo, ampliando oportunidades educacionais e 

promovendo ações de inclusão social. Com esse intuito, o governo federal 

estabeleceu um programa nacional de fornecimento de livros didáticos adequados à 

Educação de Jovens e Adultos. Nesse programa de alfabetização, os livros didáticos 

abordam áreas distintas e inter-relacionadas – Língua Portuguesa e a Matemática.  

É importante ressaltar que esse programa específico para os alunos da EJA 

se faz necessário, pois outros programas, como o Plano Nacional do Livro Didático 

do Ensino Fundamental (PNLD) e o Plano Nacional do Livro Didático do Ensino 

Médio (PNLEM), objetivam a avaliação de livros didáticos para níveis específicos de 

escolarização que possuem especificidades próprias e diferentes da modalidade da 

EJA.   

Para que tanto o ensino de Língua Portuguesa quanto o ensino da 

Matemática na EJA seja eficaz, faz-se necessário que os conhecimentos anteriores, 

construídos a partir das vivências que esses jovens e adultos fazem do mundo, 

forneçam subsídios para atuação desses na sociedade. Segundo Oliveira (1999), o 

aluno adulto traz consigo saberes adquiridos ao longo de sua história de vida, de 

suas experiências, sobre o mundo e sobre as pessoas. Por isso, em situação de 

aprendizagem, o educando adulto apresenta diferentes habilidades, principalmente 

no que se refere ao processo dos seus próprios processos de aprendizagem e 

conhecimento.  

Respeitando-se as particularidades de vivências dos educandos, dentro da 

Educação Matemática, os documentos oficiais, pesquisadores e estudiosos 

defendem que na escola a abordagem dos conteúdos adote como ponto de partida 

para aprendizagem a resolução de problemas. De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997, p.43), ―o aluno não constrói um conceito em reposta a 

um problema, mas constrói um campo de conceitos que tomam sentido num campo 

de problemas‖. Nesse sentido, os problemas devem ser apresentados aos alunos da 

EJA e outros níveis de ensino, em situações diversificadas, de modo a estimular os 

seus desenvolvimentos conceituais. 

Quanto ao desenvolvimento de conceitos, na Teoria dos Campos 

Conceituais, proposta pelo psicólogo francês Gérard Vergnaud (1986, p.84), afirma-



 

se que ―um campo conceitual é um conjunto de situações, cujo domínio progressivo 

exige uma variedade de conceitos, de procedimentos e de representações 

simbólicas em estreita conexão‖. Assim, não faz sentido estudar a aprendizagem de 

um conceito de forma isolada, mas sim inter-relacionada com outros conceitos, 

porquanto os indivíduos desenvolvem conceitos a partir de um amplo contexto de 

problemas. 

 Ainda segundo Vergnaud (1986), a compreensão de conceitos está 

embasada num tripé, composto por diferentes situações, propriedades invariantes e 

representações simbólicas diversificadas. 

 

 

S - conjunto de situações que dão sentido ao conceito (referência); 
I - conjunto das invariantes em que se baseia a operacionalidade dos 
esquemas (significado); 
R - conjunto das formas de linguagens (ou não) que permitem representar 
simbolicamente o conceito, suas propriedades, as situações e os 
procedimentos de tratamento (significante) (VERGNAUD, 1999, P.8). 

 

 

 Diante do exposto, deve-se considerar a necessidade de medidas eficazes de 

combate ao analfabetismo – como programas institucionais que têm este objetivo – 

bem como a visão de que alfabetizar inclui a dimensão matemática, na qual se pode 

ressaltar a importância de considerarem-se conceitos interligados em campos 

conceituais e a compreensão de conceitos através da resolução de problemas. 

Também é importante ressaltar que o PNLA pode contribuir para uma melhoria na 

qualidade dos livros didáticos de alfabetização da EJA, colocando diante dos 

professores, desde 2008, os Guias de Livros Didáticos, que possibilitam aos 

mesmos um maior conhecimento do que os livros didáticos oferecem. A avaliação 

dos livros, presente na elaboração dos guias do PNLA, pode estimular a adequação 

das obras ao público que se destina, visando um bom trabalho a ser desenvolvido 

em sala de aula da Educação de Jovens e Adultos.  

 Dessa forma, a presente investigação, visou analisar os livros didáticos 

aprovados na primeira edição do PNLA, buscando observar como foram abordados 

os problemas de Matemática, especificamente os de estrutura multiplicativa, 

presentes nas obras inclusas no Guia, tomando como base pressupostos da Teoria 

dos Campos Conceituais proposta por Gérard Vergnaud. Esta teoria envolve os 



 

conceitos numa inter-relação simultânea, envolvendo significados, invariantes e 

representações simbólicas e, assim, as dimensões conceituais abordadas no 

presente estudo serão os significados dos problemas em questão e as 

representações simbólicas apresentadas e solicitadas no contexto das situações 

analisadas. Os invariantes não serão diretamente abordados, mas essa dimensão 

se apresenta de forma implícita nos problemas.  

 O campo conceitual das estruturas multiplicativas foi selecionado como foco, 

pois está muito presente no cotidiano social de jovens e adultos – por meio de 

medidas diversas nas quais a multiplicação e divisão são aplicadas e o número 

racional é evidenciado em múltiplos modos, bem como em formas de pensamento 

necessárias, tais como as presentes na Combinatória – e a maneira como os livros 

abordam este campo pode ser um indicativo do quanto os mesmos se adequam, ou 

não, ao público a que se destinam – no caso, a EJA. 

 Como estratégia para o desenvolvimento da presente dissertação, buscou-se 

a apresentação de um referencial teórico que analisasse a situação do 

analfabetismo do Brasil, bem como o desenvolvimento de políticas públicas 

específicas. Em seguida, buscou-se apresentar o Plano Nacional de Livros didáticos 

para Alfabetização de Jovens e Adultos, focando no estudo da Matemática, 

especificamente no campo das estruturas multiplicativas, tomando como base a 

Teoria dos Campos Conceituais e seus pressupostos teóricos.  

 Assim, os três primeiros capítulos dessa dissertação abordam a revisão de 

literatura seguidos do método, análise dos resultados e conclusão.   

 No primeiro capítulo serão apresentadas propostas governamentais para a 

Educação de Jovens e Adultos, no que se refere à Constituição de 1988, à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional do 9394/96, às metas do PNE, às 

Diretrizes Curriculares para EJA e o Projeto Brasil Alfabetizado. Nesse mesmo 

capítulo serão abordadas as especificidades da aprendizagem matemática nesta 

modalidade de ensino. 

No segundo capítulo será efetuada uma discussão sobre o livro didático, suas 

variadas definições no contexto educacional brasileiro, o percurso histórico desse 

recurso direcionado à EJA, a utilização do livro didático de Matemática nessa 

modalidade de ensino, bem como o processo de avaliação e escolha desse recurso 

por parte de professores. 



 

 No terceiro capítulo será discutida a formação dos conceitos matemáticos, 

fazendo abordagem à resolução de problemas como ponto de partida da 

aprendizagem, seguida da apresentação da Teoria dos Campos Conceituais 

proposta por Gérard Vergnaud, discutindo suas dimensões, fazendo abordagem às 

estruturas multiplicativas e seus diversos significados, bem como as classificações 

proposta por distintos pesquisadores. 

 No quarto capítulo serão anunciados o método e os objetivos do presente 

estudo. Serão apresentados os livros de alfabetização de jovens e adultos usados 

na investigação, bem como os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa.  

 No quinto capítulo apresentam-se, analisam-se e discutem-se os dados 

obtidos. Inicialmente são apresentados os resultados referentes ao que é exposto 

quanto às estruturas multiplicativas no Guia dos livros didáticos da alfabetização de 

jovens e adultos e nos manuais direcionados ao alfabetizador. Em seguida, são 

apresentados os dados que se referem à apresentação dos problemas de estrutura 

multiplicativa, abordando pressupostos da Teoria dos Campos Conceituais. 

 O último capítulo traz considerações finais, construídas a partir das análises 

dos dados obtidos no presente estudo. Nesse capítulo são apresentadas 

implicações educacionais, bem como levantadas possibilidades de estudos 

posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍRTULO 1 – EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE JOVENS E ADULTOS 
 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

Neste capítulo serão retomadas propostas governamentais voltadas para a 

Educação de Jovens e Adultos – brevemente apresentadas na Introdução – bem 

como se discutirão as especificidades da aprendizagem matemática nessa 

modalidade de ensino. 

 

 

1.1 Propostas Governamentais para EJA 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos vem sofrendo nos últimos tempos alterações 

conceituais, sobretudo a partir de seus marcos institucionais e normativos, surgidos 

com a Constituição Federal de 1988 e seguida da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996 (LDB 9394/96). 

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 205 determina que, 

 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

  

 

Assim, foi estabelecida a obrigatoriedade e a gratuidade da oferta do Ensino 

Fundamental, inclusive para aquelas pessoas que não tiveram acesso na idade 

própria. Nessa mesma direção, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9394/96, em sua Seção V, Art. 37, afirma 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‖.  

Mesmo com esses aparatos legais, a aplicação das leis nem sempre ocorre 

de maneira eficiente. Apesar da extensão de programas que atendem 



 

especificamente a Educação de Jovens e Adultos, percebe-se que as medidas 

tomadas pelos governantes ainda são insuficientes. Observamos isso através de 

dados de redução do analfabetismo que são veiculados pela mídia e, no meio 

acadêmico, através de instituições de pesquisas educacionais. 

A erradicação do analfabetismo no Brasil é, sem sombra de dúvidas, o 

suporte para garantir as condições mínimas de equidade social e de acesso à 

cidadania plena. O Plano Nacional de Educação (PNE) propõe como meta 

estabelecer programas com a finalidade de alfabetizar 10 milhões de jovens e 

adultos, em cinco anos e, até o final da década de 2011, erradicar o analfabetismo 

bem como o analfabetismo funcional, ou seja, a condição daqueles que decodificam 

minimamente palavras, frases e números, mas que não conseguem interpretar o que 

lêem ou realizar operações matemáticas. 

O analfabetismo – em particular o funcional – ainda é extenso no Brasil e 

pode-se observar na Tabela 6 a variação da taxa de analfabetismo funcional das 

pessoas de 15 anos ou mais de idade, por sexo e situação do domicílio, segundo as 

Grandes Regiões.  

 

TABELA 6. Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de 
idade de acordo com o sexo e situação de domicilio. 

 

 

 

Grandes Regiões 

Taxa de analfabetismo funcional das pessoas de 
15 anos ou mais de idade (%) 

 

Total 

Sexo Situação do 
domicílio 

Homens Mulheres Urbana Rural 

Brasil 11,0 11,3 10,8 8,4 25,0 

Norte 11,5 12,8 10,4 8,9 20,0 

Nordeste 21,9 24,0 20,0 16,4 36,4 

Sudeste 6,5 5,8 7,2 5,7 17,2 

Sul 5,9 5,2 6,5 5,1 9,8 

Centro-Oeste 8,9 8,7 9,1 7,9 15,4 

Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2005 Nota: Exclusive as pessoas 
com idade ignorada. 

 

 Observa-se que os índices de analfabetismo acompanham os desequilíbrios 

regionais brasileiros, como também no que se refere às situações de domicílio 



 

(urbana ou rural). Destaca-se, assim, o elevado índice (36,4%) de analfabetismo 

funcional na zona rural nordestina. Portanto, se faz necessário criar estratégias 

específicas para atender às necessidades de cada região, bem como a situação 

domiciliar de jovens e adultos. De acordo com o PNE, 

 

 

Para atender a essa clientela, numerosa e heterogênea no que se refere a 
interesses e competências adquiridas na prática social, há que se 
diversificar os programas. Neste sentido, é fundamental a participação 
solidária de toda a comunidade, com o envolvimento das organizações da 
sociedade civil diretamente envolvidas na temática. É necessária, ainda, a 
produção de materiais didáticos e técnicas pedagógicas apropriadas, além 
da especialização do corpo docente (BRASIL, 2001, p.50).  

 

 

 Uma estratégia geral apontada pelo PNE – válida para todas as regiões 

brasileiras – é a produção de materiais e técnicas pedagógicas apropriadas para a 

EJA. Nesse sentido, os livros didáticos voltados para esta modalidade de ensino 

requerem um trabalho que leve em consideração as experiências matemáticas de 

jovens e adultos – desenvolvidas em suas práticas sociais – e que possibilitem 

avanços conceituais desta clientela. 

 Ainda de acordo com o PNE, esse grande número de jovens e adultos que 

não tiveram acesso e que não conseguiram dar continuidade à sua vida escolar 

decorre do déficit de atendimento do Ensino Fundamental ao longo dos anos. Por 

essa deficiência de atendimento, a Educação de Jovens e Adultos passou a ser 

entendida como uma educação compensatória que tinha apenas a finalidade de 

restituir uma escolaridade não realizada na idade devida, sem levar em 

consideração as especificidades desse público. 

Esse pensamento de educação compensatória passa a ser superado a partir 

da década de 1990, quando essa modalidade de ensino passa a ser entendida como 

uma educação contínua, ao longo da vida. De acordo com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCN) para a EJA, as necessidades contemporâneas exigem mais 

educação. Com isso, as pessoas buscam mais do que o Ensino Fundamental, 

almejam uma educação básica como um todo.  

 

 



 

A nova concepção da EJA significa, pois, algo mais do que uma norma 
programática ou um desejo piedoso. A sua forma de inserção no corpo legal 
indica um caminho a seguir. A EJA é educação permanente, embora 
enfrente os desafios de uma situação sócio-educacional arcaica no que diz 
respeito ao acesso próprio, universal e adequado às crianças em idade 
escolar (BRASIL, 2000, p. 29). 

 

 

O mesmo documento enfatiza a necessidade de considerar a identidade 

própria desta modalidade de ensino, de modo a assegurar: 

 

 

I - quanto à eqüidade, a distribuição específica dos componentes 
curriculares a fim de propiciar um patamar igualitário de formação e 
restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidades face ao direito à 
educação; 
II- quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade 
própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, 
da valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus 
conhecimentos e valores; 
III - quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos 
componentes curriculares face às necessidades próprias da Educação de 
Jovens e Adultos com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas 
assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum aos demais 
participantes da escolarização básica (BRASIL, 2000, p.42). 

 

 

Estas propostas governamentais buscam considerar reflexões apontadas na 

V CONFITA (Conferência Internacional de Educação de Adultos), realizada em 

Hamburgo em 1997, cujos documentos afirmam que 

 

 

por educação de adultos entende-se o conjunto de processos de 
aprendizagem formais ou não formais, graças aos quais as pessoas cujo 
entorno social consideram adultos, desenvolvem suas capacidades, 
enriquecem seus conhecimentos e melhoram suas competências técnicas 
ou profissionais ou as reorientam a fim de atender suas próprias 
necessidades e as da sociedade. A educação de adultos compreende a 
educação formal e permanente, a educação não formal e toda a gama de 
oportunidades de educação informal e ocasional existentes em uma 
sociedade educativa e multicultural, na qual se reconhecem os enfoques 
teóricos e baseados na prática (Artigo 3

o.
 da Declaração de Hamburgo 

sobre Educação de Adultos). 
 

 

Nesse contexto, a Educação de Jovens e Adultos inclui a educação de 

analfabetos absolutos, funcionais ou de escolaridade interrompida, para qual deve 

ser direcionada como direito, ao público que atinge esta modalidade, políticas 



 

públicas de alfabetização e, consequentemente, uma educação continuada para 

jovens e adultos excluídos e marginalizados pela sociedade. 

Atualmente, é através do Programa Brasil Alfabetizado que o governo federal 

visa diminuir e erradicar o analfabetismo no Brasil. Esse programa tem como 

objetivo a universalização da alfabetização de jovens e adultos de 15 anos ou mais 

que não tiveram oportunidade de acesso à educação e, principalmente, com 

atendimento prioritário àqueles que foram excluídos da escola antes de serem 

alfabetizados, priorizando os municípios que apresentam maiores índices de 

analfabetismo. O programa tem o compromisso com a continuidade da educação 

dos alfabetizandos, por meio da oferta progressiva de vagas no Ensino Fundamental 

na modalidade Educação de Jovens e Adultos.  

Mais especificamente, esse programa tem por objetivo: 

 

 

Possibilitar ao alfabetizando ler, compreender e produzir textos simples de 
diferentes tipos e finalidades; utilizar textos com diferentes funções da 
linguagem (referencial, apelativa, emotiva, poética, metalingüística); ler e 
escrever números (preços, datas, horários, medidas); utilizar as operações 
em seu cotidiano (pagamento, cálculo de troco, salário, parcelamento); 
participar de debates sobre diferentes assuntos de interesse da comunidade 
e de seu interesse próprio; ter acesso a outros campos de conhecimento 
(Guia do Programa Brasil Alfabetizado para entidades federais, 2007). 

 

 

 Tendo como pressupostos as questões aqui discutidas, em particular a 

necessidade de produção de material didático e técnicas pedagógicas apropriadas à 

EJA, foi implementada a Portaria Normativa de 04 de abril de 2007, que instituiu o 

Programa Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Jovens e Adultos. Esse 

programa tem por objetivo, como apontado em seu Art. 2º, atender alfabetizandos e 

alfabetizadores oficialmente cadastrados no Ministério da Educação, com livros 

didáticos adequados ao público da Educação de Jovens e Adultos.  O programa tem 

como obrigação contribuir para o alcance da meta estabelecida pelo PNE, 

promovendo ações de inclusão social, ampliando as oportunidades educacionais 

dos alunos e estabelecendo um programa nacional de fornecimento e avaliação de 

livro didático adequado ao processo de ensino e aprendizagem dos jovens e adultos 

em alfabetização. Entende-se nesse programa a alfabetização englobando áreas 

distintas e inter-relacionadas – como a Língua Portuguesa e a Matemática.  



 

 Uma maior discussão sobre o papel do livro didático, em particular deste 

recurso na Educação de Jovens e Adultos, bem como sobre processos de análise e 

escolha do livro didático, serão objetos de reflexão no Capítulo 2. 

 

 

1.2 Processos de aprendizagem na EJA e desenvolvimento matemático. 

 

 

As especificidades dos educandos da EJA não se evidenciam apenas pela 

sua característica etária, mas também por se constituir um grupo bastante 

homogêneo do ponto de vista sócio-econômico. Fonseca (2002, p.15) enfatiza que 

―o grande traço definidor da EJA é a caracterização sociocultural de seu público, no 

qual se deve entender o corte etário que se apresenta na expressão que a nomeia‖.  

No que se refere ao ponto de vista cultural, esses jovens e adultos formam 

um grupo bastante heterogêneo. Eles chegam à escola cada um com suas vivências 

e uma bagagem de conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, sem 

necessariamente terem passado pelo processo de educação formal em algum 

momento de suas vidas. São donas de casa, empregadas domésticas, 

trabalhadores da construção civil, comerciantes e de outras atividades. São homens, 

mulheres, jovens, adultos, idosos, com diferentes religiões, crenças e valores.  

Fernandes (2008) aponta que cada vez mais cedo, os jovens estão ocupando 

as salas de EJA. Esse processo migratório da escola regular para a escola de 

jovens e adultos vem ocorrendo devido a aspectos legais e aspectos sociais e 

pedagógicos. O aspecto legal citado pela autora corresponde à redução da idade 

estabelecida na Lei 9394/96 de 15 e 18 anos para os exames de conclusão do 

Ensino Fundamental e Médio, respectivamente. Os aspectos sociais e pedagógicos 

envolvem desde situações de fracasso vivenciadas pelos estudantes no espaço 

escolar, até as transferências dos alunos em situações de indisciplina para a EJA. 

 

 

Além dessas, outras situações são consideradas para justificar o processo 
migratório. O desinteresse pelas questões da escola também é um fator que 
marca a saída desse sujeito da escola regular, fazendo com que, mais 



 

tarde, ele retorne para a escola da EJA a fim completar sua escolarização 
(FERNANDES, 2008, p.2). 

  

 

Quando falamos de Educação de Jovens e Adultos, estamos falando de 

sujeitos com pouca ou nenhuma escolarização que interromperam ou foram 

impedidos de dar continuidade à sua trajetória escolar. Como afirma Fonseca 

(2002), esses jovens e adultos excluídos sócio-culturalmente da sociedade, 

 

 

Deixam a escola para trabalhar; deixam a escola porque as condições de 
acesso ou de segurança são precárias; deixam a escola porque os horários 
e as exigências são incompatíveis com as responsabilidades que se viram 
obrigados a assumir. Deixam a escola porque não há vaga, não tem 
professor, não tem material. Deixam a escola, sobretudo, porque não 
consideram que a formação escolar seja assim tão relevante que justifique 
enfrentar toda essa gama de obstáculos à sua permanência ali (FONSECA, 
2002, p. 32 e 33). 
 

 

 Esses jovens e adultos excluídos, ao retornarem à escola encontram nesse 

espaço de educação formal a mesma escola que deixaram, e, dificilmente, 

conseguem adequar-se a ela. No caso dos mais jovens, esses encontram além da 

mesma escola que deixaram para trás, um universo totalmente diferente do seu 

cotidiano, com pessoas de idades, vocabulários e experiências de vida bastante 

diferentes daqueles que estão acostumados a interagir e novamente, voltam a 

abandonar a escola. São as idas e vindas desses jovens e adultos aos bancos 

escolares que retratam sua exclusão. 

 

 

A exclusão da escola coloca os alunos em situação de desconforto pessoal 
em razão de aspectos de natureza mais afetiva, mas que podem também 
influenciar a aprendizagem. Os alunos têm vergonha de frequentar a escola 
depois de adultos e muitas vezes pensam que serão os únicos adultos em 
classes de crianças, sentindo-se, por isso, humilhados e tornando-se 
inseguros quanto à sua própria capacidade para aprender (OLIVEIRA, 
1999, p.62). 

 

 

As competências e concepções dos alunos vão se desenvolvendo ao longo 

do tempo através da valorização das suas experiências de vida, tanto dentro como 

fora da escola e de suas visões de mundo, portanto, são necessários, para que os 



 

mesmos se apropriem das aprendizagens escolares de modo crítico, apoios em 

seus conhecimentos prévios. É preciso que, ao enfrentarem uma nova situação, eles 

usem esses conhecimentos já vivenciados em situações anteriores e que tentem 

adaptá-los a essa nova situação.   

 

 

O adulto está inserido no mundo do trabalho e das relações interpessoais 
de um modo diferente daquele da criança e do adolescente. Traz consigo 
uma história mais longa (e provavelmente mais complexa) de experiências, 
conhecimentos acumulados e reflexões sobre o mundo externo, sobre si 
mesmo e sobre as outras pessoas. Com relação à inserção em situações de 
aprendizagem, essas peculiaridades da etapa de vida em que se encontra o 
adulto fazem com que ele traga consigo diferentes habilidades e 
dificuldades (em comparação com a criança) e, provavelmente, maior 
capacidade de reflexão sobre o conhecimento e sobre seus próprios 
processos de aprendizagem (OLIVEIRA, 1999, p. 61). 

 

 

  Diante do exposto, Oliveira (1999) deixa claro que a situação de 

aprendizagem dos adultos está diretamente ligada às suas experiências de vida, nas 

quais esses adquirem diferentes conhecimentos e dificuldades acerca do mundo em 

que vivem, o que diferencia esses das crianças e adolescentes, por não 

apresentarem uma longa história de experiências. Essas experiências e 

aprendizagens são vivenciadas por esses alunos ao longo da vida, sem, 

necessariamente, terem passado por uma educação formal, pois, em muitos casos, 

esses adultos nunca frequentaram uma escola, consequentemente não possuem 

nenhum nível de escolaridade.  

 Vygotsky (1989) afirma que o homem é capaz de reconstruir significados e 

conceitos a partir das relações sociais e de trabalho travadas no seu cotidiano.  

Essas experiências vivenciadas ao longo da vida do adulto, quando associadas à 

escolaridade, tendem a dar um bom resultado. Reforça-se, assim, a necessidade de 

trabalhar as especificidades da EJA, tendo em vista saberes construídos a partir de 

experiências com o mundo que cerca a clientela dessa modalidade de ensino.   

Schliemann (1988) realizou uma pesquisa sobre a compreensão da 

combinatória por jovens e adultos, especificamente analisando problemas de 

permutação. Essa investigação envolveu 60 participantes, desses, 20 estudantes 

recém aprovados no vestibular que receberam instrução formal sobre análise 

combinatória, 20 adultos cambistas do jogo do bicho e 20 adultos de profissões 



 

variadas, tendo esses adultos níveis de escolaridade variados entre zero e 11 anos. 

Cada participante resolveu dois problemas de permutação, tendo que esgotar todas 

as possibilidades solicitadas. Essa pesquisa objetivou identificar se a aprendizagem 

formal da Combinatória (regras, fórmulas e algoritmos) contribui para compreensão 

dos conceitos nela envolvidos.  

Dentre outros resultados, Schliemann (1988) observou que os alunos recém-

aprovados no vestibular apresentaram desempenho significativamente superior ao 

dos cambistas e ao dos outros adultos trabalhadores. Comparando o desempenho 

dos cambistas e dos outros adultos, observou-se que os cambistas obtiveram 

melhor desempenho. Concluiu-se nesse estudo que a escolaridade foi fator que 

influenciou nos resultados, porém reforça-se a perspectiva de construção de 

conhecimentos e de estratégias de resolução de problemas a partir das experiências 

de vida extra-escolar do educando jovem e adulto de várias profissões.   

Leitão e Borba (2006), num estudo envolvendo adultos e crianças, com e sem 

instrução formal sobre números decimais, buscaram identificar os processo de 

aprendizagem desse conteúdo, por parte de distintas faixas etárias. Nesse estudo, 

os participantes resolveram quatro questões iniciais de leitura de números decimais 

e 16 questões apresentando diferentes significados, propriedades, representações 

simbólicas e contextos. Dentre os resultados obtidos, observaram-se desempenhos 

distintos entre adultos e crianças e concluiu-se que a escola não deve introduzir 

procedimentos de cálculos, como os com decimais, sem resgatar os conhecimentos 

prévios vivenciados pelos alunos, principalmente no que se refere a jovens e 

adultos. As autoras citadas reforçam, assim, a necessidade da escola de EJA 

valorizar os conhecimentos construídos a partir de suas experiências cotidianas. 

Portanto, 

 

 

valorizar a matemática oral é reconhecer que experiências extra-escolares 
têm sólidas bases para compreensão dos números e das operações, 
portanto, a escola não deve desprezar esta forma de representação, 
sobretudo porque inibir o cálculo oral é desvalorizar o saber popular, tão 
cristalizado, sobretudo na vida do aluno adulto (LEITÃO E BORBA, 2006, 
p.22). 

 

 



 

Gomes e Borba (2007) também realizaram uma pesquisa envolvendo os 

conhecimentos sobre números decimais de alunos da EJA. Participaram desse 

estudo oito alunos (quatro pedreiros e quatro marceneiros) que resolveram 12 

questões envolvendo contextos característicos de suas profissões, como perímetro, 

construção civil e marcenaria, bem como envolvendo o contexto de agricultura, que 

não faz parte do dia-a-dia desses profissionais. Constatou-se nesse estudo que 

profissionais, além de desenvolverem estratégias para resolução de problemas que 

lhes são familiares no exercício de suas profissões, também conseguem transferir 

estes conhecimentos para problemas que não lhes são familiares. Assim, essas 

autoras ressaltam a necessidade da valorização dos conhecimentos já possuídos 

pelos alunos da EJA, para possibilitar avanços conceituais na educação matemática 

de jovens e adultos. 

Em contrapartida, Schliemann e Carraher (1998) chamam a atenção que nem 

sempre são claras para os alunos as relações entre as situações de fora e de dentro 

da escola. Dentro da escola, por vezes, alunos demonstram dificuldade em realizar 

operações matemáticas, enquanto fora da escola resolvem problemas com os 

mesmos invariantes, porém com contextos, representações e/ou significados 

diferenciados.  

 

 

... as estratégias desenvolvidas pelos indivíduos como instrumento para 
resolver problemas no trabalho caracterizam-se pela manutenção do 
significado do problema em todos os passos necessários para sua 
resolução, com constante referência às quantidades físicas e ao uso de 
transformações numéricas que levam em considerações o sistema decimal 
(SCHLIEMANN ; CARRAHER, 1998, p. 15). 

 

 

Muitos jovens e adultos que frequentaram, ou não, a educação formal 

dominam noções de Matemática que foram aprendidas de maneira informal como, 

por exemplo, procedimentos de contagem, cálculo mental, estimativa, raciocínio 

lógico e aproximação. Para que a aprendizagem matemática escolar seja 

significativa para esses alunos é necessário que eles possam estabelecer uma 

ponte de conexão dos diversos conteúdos trabalhados em sala de aula com os 

conhecimentos formais e informais possuídos, visando utilizá-los na interpretação da 

realidade em que vivem. 



 

Na relação de saberes escolares e extra-escolares, não deve haver 

julgamento de superioridade um sobre o outro, mas, sim, de complementaridade, 

pois, como afirma Fonseca (2002),  

 

 

Essa demanda, entretanto, precisa ser contemplada num exercício dialético 
de confronto com as estratégias que jovens e adultos constroem ou 
adquirem em situações escolares para solução dos problemas cotidianos. 
Esse confronto exige ser delineado como uma relação de interlocutores 
adultos – e que não deixam de sê-lo porque uns detém saberes com maior 
ou menor valorização social – que, como tal, assume posição de sujeito na 
negociação de saberes e sentidos que se estabelecem (e estabelecem as) 
relações de ensino-aprendizagem (FONSECA, 2002, p.24). 

 

 

Observa-se, assim, que fora da escola, a Matemática se desenvolve em 

situações a serem dominadas e é necessário, portanto, que na escola a abordagem 

dos conteúdos também tenha como ponto de partida a resolução de problemas e 

não definições de conceitos. Visto que a Educação de Jovens e Adultos exige um 

tratamento diferenciado na instrução formal dos conceitos, devem ser considerados, 

de modo especial na EJA, os conhecimentos prévios dos alunos como parte 

fundamental do processo de aprendizagem. Gomes e Borba (2007) ressaltam que 

―reconhecer o conhecimento já possuído pelos alunos e partir desse para possibilitar 

avanços conceituais deve, portanto, ser alvo prioritário na Educação Matemática de 

Jovens e Adultos‖. O ideal é, então, fornecer problemas e situações variadas ao 

jovem e ao adulto, de modo a estimular os seus desenvolvimentos conceituais a 

partir de conhecimentos já construídos em práticas sociais. 

 Para compreendermos como processos de ensino e de aprendizagem de 

conhecimentos matemáticos para jovens e adultos pode ser facilitado através de 

recursos didáticos que estão envolvidos no processo educacional brasileiro, 

buscaremos apresentar no próximo capítulo discussão sobre o livro didático, seguido 

de seu percurso histórico e sua situação no contexto educacional brasileiro na 

modalidade da EJA, bem como a adequação desse recurso ao grupo de alunos que 

já possui ricos conhecimentos matemáticos, mas que ainda têm o que aprender, de 

modo a dominar melhor a Matemática presente em seu dia-a-dia. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 – O LIVRO DIDÁTICO 
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2. O LIVRO DIDÁTICO 

 

 

Em nosso trabalho nos propomos a investigar especificamente aspectos que 

envolvem as estruturas multiplicativas no livro de alfabetização para EJA para EJA 

e, para melhor compreender a estrutura na qual se apresenta hoje o livro didático de 

Matemática na EJA, acreditamos ser importante buscarmos conhecer, ainda que de 

forma breve, como esse recurso didático vem se constituindo ao longo de alguns 

períodos históricos, bem como suas relações com a estrutura educacional brasileira. 

 

 

2.1 Contextualizando o livro didático 

 

 

Diante de toda variedade de material oferecido ao professor, ainda hoje o livro 

didático (neste texto também referido como LD) ocupa lugar de destaque nos 

processos de ensino e de aprendizagem no contexto escolar. Nas últimas décadas 

esse recurso vem se tornando cada vez mais alvo de pesquisas entre os estudiosos 

da área de Educação. Nesse sentido, Choppin (2004, p. 549) coloca que, ―(...) os 

livros didáticos vêm suscitando um vivo interesse entre os pesquisadores de uns 

trinta anos para cá‖. Seguindo esse mesmo direcionamento, Batista e Rojo (2004) 

afirmam que esse aumento se intensificou devido às mudanças ocorridas em 1997, 

com as políticas públicas governamentais para o livro didático no Brasil por meio do 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Podemos perceber a veracidade 

dessas afirmações através do aumento das publicações, dissertações, teses, grupos 

de estudo e congressos nos últimos anos que tem como temática o LD.  

No contexto educacional brasileiro, o LD se constitui como um dos principais 

recursos utilizados por professores e alunos na prática pedagógica e atividades 

escolares. Nesse sentido, conceituá-lo se constitui tarefa difícil. Muitas definições 

são apresentadas acerca do LD e observa-se que a Política do Livro Didático, por 

meio do Decreto-Lei 1.006 de 30/12/1938, aprovado no Estado Novo, definiu como 

deve ser entendido o livro didático. 



 

Art. 2o, §1o – Compêndios são livros que exponham total ou parcialmente a 
matéria das disciplinas constantes dos programas escolares; §2o - Livros de 
leitura de classe são os livros usados para leitura dos alunos em aula; tais 
livros também são chamados de texto, livro texto, compêndio escolar, livro 
escolar, livro de classe, manual, livro didático (OLIVEIRA, 1980 p. 13). 

 

 

Oliveira (1980) afirma que o LD tem a função de informar, formar e comover, 

servindo ao ensino na transmissão de experiências. Entretanto, a supervalorização 

desse recurso ocorre pelo fato de que se torna simples explicitar as representações 

da realidade através do LD, ao invés de utilizar também materiais e/ou 

equipamentos, que pertencem à escola, mas que nem sempre estão acessíveis ao 

professor.  

 Em outra definição, Oliveira (1984, p.11) ressalta que, ―O livro didático será 

entendido como material impresso, destinado ou adequado a ser utilizado no 

processo de aprendizagem ou formação‖.  Diante dessa afirmação, o autor citado 

delimita o campo de atuação do LD, atribuindo, assim, uma função educativa, sem 

excluir outros tipos de livros, como os para-didáticos, que podem e são utilizados no 

ambiente escolar. 

 Bittencourt (1997, p.72) considera o LD possuidor de várias características 

que, em constante evolução, obedece à lógica de mercado, caracterizando-o como 

―depósito dos conteúdos escolares, um instrumento pedagógico e um veículo 

portador de um sistema de valores, de uma ideologia, de uma cultura‖. 

Dante (1996) discorre sobre a importância do LD como orientador do trabalho 

do professor em sala de aula com relação aos objetivos a serem alcançados, 

conteúdos essenciais a serem desenvolvidos, metodologias e estratégias a serem 

utilizadas para alcançar tais objetivos, ou seja, em muitos casos o LD é o principal 

recurso didático de apoio ao docente no preparo e direcionamento de suas aulas. 

Apesar das várias definições, a importância desse recurso não se restringe a 

um caráter apenas pedagógico, mas, também, a uma extensão mais ampla, pois 

possui aspectos políticos e culturais à medida que reproduz e representa valores de 

uma sociedade. Essa importância pode ser caracterizada no parágrafo segundo do 

primeiro artigo da Lei que institui a Política Nacional do Livro, publicada em 30 de 

outubro de 2003, o qual diz que o livro deve ser entendido como um meio 

―insubstituível da difusão da cultura e transmissão do conhecimento, do fomento à 



 

pesquisa social e científica, da conservação do patrimônio nacional, da 

transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da qualidade de vida‖. 

Dessa forma, o LD assume tal importância no cenário brasileiro, no qual "a 

precaríssima situação educacional faz com que ele acabe determinando conteúdos 

e condicionando estratégias de ensino, marcando, pois, de forma decisiva, o que se 

ensina e como se ensina o que se ensina" (LAJOLO, 1997, p.106).  

É inegável a importância do LD no contexto educacional do Brasil, porém, 

muitos professores e alunos tornam-se escravos desse recurso, tornando-o roteiro 

exclusivo no processo de ensino-aprendizagem. Muitos professores utilizam o LD 

como único manual de orientação para o trabalho em sala de aula e os alunos são 

direcionados a utilizarem esse recurso para resolução de exercícios, pesquisas, 

estudos, tornando-o exclusivo roteiro de ensino-aprendizagem na escola e em casa.  

É importante ressaltar que ao mesmo tempo em que LD pode ser considerado 

como instrumento complementar no processo educacional, ele pode se tornar 

instrumento limitador do trabalho docente, configurando-se instrumento de difusão e 

manutenção de preconceitos, fortalecendo valores culturais hegemônicos em 

detrimento daquelas consideradas minoritárias.  

 Diante de variadas definições que se encontram e divergem sobre o LD, é 

imprescindível o reconhecimento por parte de pesquisadores e estudiosos que esse 

é um dos recursos didáticos mais utilizados em sala de aula brasileira, e é de suma 

importância que o processo de análise e escolha por parte dos professores seja feito 

de forma responsável e que possa atender objetivamente as especificidades da 

modalidade de ensino a qual está direcionado, abordando as particularidades dos 

educandos, e que esteja de acordo com a proposta pedagógica da escola. 

 

 

2.2 Percurso histórico do livro didático na Educação de Jovens e Adultos 

 

 

  O percurso histórico do LD na educação de adultos é caracterizado por um 

longo e lento processo na História da Educação no Brasil. Assim, esse longo 

percurso 



 

revela a presença de diversos materiais didáticos, no âmbito 
governamental, até o surgimento do que se caracteriza como livro didático. 
Na história dos materiais didáticos, as cartilhas de alfabetização ocuparam, 
e ainda ocupam, espaço privilegiado no campo das políticas (OLIVEIRA, 
2007, p.33). 

 

 

De acordo com os estudos de Oliveira (2007), que descrevem o histórico do 

LD na EJA, essa modalidade de ensino, marcada pelo esquecimento, só passa a 

receber atenção por parte do poder público a partir da década de 1940, quando o 

índice de analfabetismo passa a ser considerado um problema da nação. Esse fato 

leva o poder público a tomar algumas decisões em relação à educação de adultos, 

pois um censo da época revelou que 55% da população maior de 18 anos era 

constituída de analfabetos. Nesse momento, o Estado lança a Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), havendo uma preocupação com a 

elaboração de LD para atender este público específico. 

Em 1958, com o Congresso Nacional de Educação de Adultos, surge um 

aumento significativo na produção de cartilhas utilizadas na educação popular. Essa 

valorização de procedimentos teórico-metodológicos se deu a partir da socialização 

das experiências de alfabetização de Paulo Freire no Movimento de Cultura Popular 

(MCP). Essa alfabetização, referendada na realidade, visava fornecer aos oprimidos 

condições elementares para lutar por transformações sociais, para o exercício da 

cidadania e o acesso aos bens materiais produzidos socialmente. 

A nova visão de pedagogia de alfabetização de adultos, proposta por Freire, 

visava à alfabetização das classes populares na perspectiva de leitura de mundo, 

com a finalidade dos sujeitos intervirem conscientes na estrutura social. Moura 

(1999), afirma que nessa nova perspectiva foi estimulada a produção de material 

que pudesse atender a essa nova visão de alfabetização. 

De acordo com Oliveira (2007), com o golpe militar de 1964 houve uma 

ruptura nesse trabalho proposto por Freire, sendo, em 1967, lançado o MOBRAL – 

Movimento Brasileiro de Alfabetização. Esse programa governamental tinha por 

objetivo a alfabetização funcional de jovens e adultos, com a finalidade de adquirir 

técnicas de leitura, escrita e cálculo. Porém, as orientações metodológicas e os 

materiais didáticos não propunham mais a nova visão de alfabetização de adultos 

proposta por Freire, esvaziando-se de todo sentido crítico e problematizador. 



 

Segundo a mesma autora, ―Registra-se ainda nesse período a existência de material 

didático utilizado pelo Programa de Educação Integrada – PEI, destinados aos 

adultos egressos do MOBRAL‖.  Porém, sem atingir os objetivos propostos e com a 

recessão econômica no início da década de 1980, ficou inviável dar continuidade 

àquele programa. Nesse sentido, 

 

 

As orientações metodológicas e os materiais didáticos do Mobral 
reproduziram muitos procedimentos consagrados nas experiências de 
inícios dos anos 60, mas esvaziando-os de todo sentido crítico e 
problematizador. Propunha-se a alfabetização a partir de palavras chave, 
retiradas ―da vida simples do povo‖, mas as mensagens a elas associadas 
apelavam sempre ao esforço individual dos adultos analfabetos para sua 
integração nos benefícios de uma sociedade moderna, pintada sempre de 
cor-de-rosa (BRASIL, 2001, p.26). 

 

 

 A partir de segunda metade da década de 1980, com a juvenalização da 

Educação de Adultos, essa modalidade passa a ser chamada de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Durante essa década é retomada a produção de LD, com o 

objetivo de alfabetização nos movimentos populares.  

Durante as décadas de 1990 e 2000 foi se consolidando, através de 

inquietações de grupos organizados da sociedade civil, a necessidade de dar 

continuidade à organização da EJA e ao atendimento a essa modalidade de ensino 

com material de qualidade.  

Em 1997, o Ministério da Educação (MEC) criou o Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) destinado ao Ensino Fundamental e que teria por objetivos: 

 

 

a) contribuir para socialização e universalização do ensino, bem como para 
a melhoria de sua qualidade, por meio da seleção, aquisição e distribuição 
de livros didáticos para todos os alunos matriculados nas escolas das redes 
públicas do ensino fundamental de todo o País, cadastrados no Censo 
Escolar; 
b) diminuir as desigualdades educacionais existentes, buscando estabelecer 
padrão mínimo de qualidade pedagógica para os livros didáticos utilizados 
nas diferentes regiões do país; 
c) possibilitar a participação ativa e democrática do professor no processo 
de seleção dos livros didáticos, fornecendo subsídios para uma crítica 
consciente dos títulos a serem adotados no Programa; e 
d) promover a crescente melhoria física e pedagógica dos livros, garantindo 
a sua utilização/reutilização por três anos consecutivos (BRASIL, 2001). 



 

Nesse mesmo ano iniciou-se o processo de avaliação dos livros inscritos e 

aqueles que apresentavam erros conceituais, preconceito, descriminação, 

desatualização ou indução ao erro, eram excluídos do Guia do LD.  

 Seguindo o modelo do PNLD, e a partir da resolução nº 18 de 24 de abril de 

2007, que considera ―a necessidade de estabelecer um programa nacional de 

fornecimento de livro didático adequado ao público da alfabetização de jovens e 

adultos, como um recurso básico no processo de ensino e aprendizagem‖, criou-se o 

PNLA (Plano Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Jovens e Adultos).  

Esse programa tem como objetivo geral atender, com livros didáticos 

adequados, alfabetizandos e alfabetizadores cadastrados pelas entidades parceiras 

do Programa Brasil Alfabetizado. No PNLA tem-se em vista que livros didáticos 

ocupam um dos papéis fundamentais para os processos de ensino e de 

aprendizagem de educandos, porém não se resume como único recurso didático 

para apoio do professor na sala de aula, tendo esse que fazer a escolha do material 

didático mais apropriado para atingir os objetivos e especificidades de seus 

educandos.  Dessa maneira, faz-se necessário incorporar ao ensino da Matemática 

na EJA os conhecimentos e procedimentos construídos nas leituras que esses 

jovens e adultos fazem do mundo e de sua atuação, visando possibilitar a esse 

público um acesso mais democrático e consciente ao letramento e a conhecimentos 

matemáticos.  

 

   

2.3 O livro didático de Matemática na EJA 

 

 

Aprender Matemática é um direito e uma necessidade (individual e social) 

básica para as pessoas exercerem seus direitos de cidadania. Nessa perspectiva, o 

ensino de Matemática na Educação de Jovens e Adultos (EJA) assume um papel 

fundamental na formação desses indivíduos que são marcados historicamente pela 

exclusão sócio-cultural. Pereira, Pereira e Melo (2007) destacam a posição ocupada 

pelo LD na possibilidade de servir numa perspectiva de inclusão social e ao mesmo 



 

tempo como agente de transformação das adversidades da vida, dentro e fora da 

escola.  

Muitos jovens e adultos já trazem consigo noções matemáticas que foram 

aprendidas de maneira informal ou intuitiva. Esse conhecimento é de grande 

importância e deve ser considerado pelo educador, bem como pelos recursos 

didáticos utilizados, como ponto inicial para aprendizagem das conceitualizações e 

representações simbólicas convencionais. Nesse ponto de vista, as situações 

matemáticas apresentadas pelos materiais didáticos devem fazer sentido para que 

os alunos possam realizar conexões com a sua vida cotidiana e com problemas 

ligados a outras áreas de conhecimento.  

Diante dessa perspectiva, Ávila (1995) destaca a necessidade da 

implementação de propostas curriculares que possam atender as especificidades da 

EJA, considerando os conhecimentos e procedimentos de cálculos que os alunos já 

possuem e que são frutos de suas experiências da vida adulta. Portanto, as 

propostas curriculares e metodológicas devem reconhecer essas especificidades, 

validando conhecimentos anteriores e objetivando novos progressos em 

desenvolvimentos conceituais. 

O livro didático de Matemática na EJA não pode ser um livro adaptado do 

ensino regular para a EJA, muito menos deve enxugar os conteúdos de forma 

aleatória para atender as necessidades desse público. O LD de Matemática da EJA 

deve ser constituído de elementos necessários à formação e continuação nos 

estudos, de modo que esses jovens e adultos, de pouca ou nenhuma escolaridade, 

possam relacionar os conhecimentos matemáticos com conhecimentos inerentes à 

sua vida adulta, sendo, assim, relevantes para sua transformação em cidadãos 

participativos das diversas relações sociais que implicam a vida cotidiana. 

Diante do importante lugar de destaque ocupado pelo LD na educação 

brasileira, quase sempre sendo o único material didático utilizado em sala de aula, 

Lajolo (1997) deixa claro em suas palavras que,  

 

 

Por desfrutar de uma tal importância na escola brasileira, o livro didático 
precisa estar incluído nas políticas educacionais com que o poder público 
cumpre sua parte na garantia de educação de qualidade para todos. Pela 
mesma razão, a escolha e a utilização dele precisam ser fundamentadas na 



 

competência dos professores que, junto com os alunos, vão fazer dele 
(livro) instrumento de aprendizagem (LAJOLO, 1997, p.106). 
 

 

É de grande responsabilidade do professor fazer a escolha do LD adequado, 

com a finalidade de atender as necessidades e especificidades dos seus alunos e a 

proposta da escola. Ao adotar o LD, o professor deve verificar se esse material 

possui uma proposta pedagógica satisfatória, se os conteúdos são abordados de 

forma a atingir os objetivos daquela modalidade específica de ensino, se esses 

permitem ao aluno desenvolver conjecturas e hipóteses, criar, recriar, generalizar, 

desenvolver raciocínio lógico, enfim, se atende à maturidade e ao interesse do 

aluno, transformando-o no construtor do seu próprio conhecimento. Segundo 

Romanatto  

 

 

Em resumo, os requisitos exigidos para um livro didático de Matemática 
seriam: papel e escrita adequados, seqüência lógica dos conteúdos, 
situações-problema relevantes e interessantes, possibilidades de 
desenvolver o raciocínio lógico para a compreensão e justificação dos 
conceitos, princípios e procedimentos matemáticos, formas variadas para a 
avaliação da aprendizagem, aplicações dos conceitos em diferentes 
situações reais, leituras complementares, utilização de materiais feitos pelos 
alunos ou pelo professor, linguagem com clareza e precisão, e condições de 
integração com outras disciplinas (ROMANATTO, 2004, p. 7). 

 

 

Para que o LD possa atender ao seu objetivo proposto, torna-se necessário 

não só uma boa escolha por parte do professor, mas também uma boa utilização 

desse material que pode promover muita eficiência no processo de aprendizagem 

em contexto escolar, contribuindo de forma significativa para a leitura e um melhor 

entendimento do mundo fora da escola. 

Diante dos problemas enfrentados pela EJA no Brasil, especificamente na 

Educação Matemática, o LD de Matemática, tanto nessa modalidade quanto em 

outros níveis de ensino, deve servir como agente que favorece a modificação da 

realidade, fomentando a inclusão sócio-cultural ao publico que se destina, para 

haver a transformação desse aluno num cidadão participativo das diversas esferas 

das relações sociais. 

 



 

2.4 O processo de escolha do livro didático no Brasil 

 

 

 O papel desempenhado pelo livro didático no contexto educacional brasileiro 

é merecedor de uma análise cuidadosa, visto que esse recurso exerce grande 

influência nos processos de ensino e de aprendizagem. Para Gérard & Roegiers 

(1998), o livro didático pode favorecer a aquisição de conhecimentos socialmente 

relevantes, pode promover o desenvolvimento de competências cognitivas, com a 

finalidade de contribuir na consolidação da aquisição do conhecimento, bem como 

pode auxiliar na auto-avaliação, no desenvolvimento das capacidades de 

convivência sociocultural e no exercício da cidadania.  

Tendo em vista tal importância, o governo federal, através do decreto 91 

54/85, implementou o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) que estabelece 

em seu Artigo 2º uma avaliação rotineira do mesmo. O MEC criou várias comissões 

de avaliação dos LD composta por especialistas de universidades, coordenados pela 

Secretaria de Educação Básica do MEC. O processo de seleção dessas obras 

obedece a um edital detalhado e deve cumprir as exigências estabelecidas no 

documento. Após a análise criteriosa dos exemplares, são elaboradas resenhas das 

obras aprovadas e dispostas no Guia do livro didático.  

A primeira avaliação do PNLA seguiu as mesmas orientações estabelecidas 

para o PNLD, com o objetivo de selecionar obras didáticas adequadas à 

alfabetização de jovens e adultos. O edital que estabelece os critérios de avaliação 

das obras submetidas deixa clara a importância do LD na possibilidade de ampliar 

as práticas de leitura e escrita do processo lingüístico do aluno, bem como a 

ampliação dos conhecimentos matemáticos indispensáveis na vida adulta. 

É importante ressaltar o Anexo V desse edital que estabelece princípios e 

critérios para avaliação das obras e que deixa clara a importância desses livros não 

veicularem, sob hipótese alguma 

 

 

preconceitos, repetir padrões estereotipados ou conter informações erradas 
ou superadas pelo desenvolvimento das áreas do conhecimento, seja sob 
forma de texto ou de ilustração, ou ainda, conter informações que 
contrariem, de alguma forma, a legislação vigente. Deve, ao contrário, 
favorecer o reconhecimento e a valorização do diferente e da diversidade, o 



 

diálogo, o respeito, a convivência democrática, o exercício da cidadania, 
entre outros (BRASIL, 2007, p.23). 

 

 

 Feitas as análises e seleção das obras que possuem as características 

especificadas previamente no edital, foram elaboradas resenhas sobre cada, e 

essas dispostas no Guia do Livro Didático que é distribuído nas escolas públicas. 

 O processo de escolha do LD a ser adotado pela escola, deve ocorrer no 

próprio ambiente escolar pelos professores e pela equipe pedagógica de forma 

coletiva. De acordo com Toni e Fecagna (2005), o professor é responsável pela 

escolha do LD que mais esteja de acordo com a proposta pedagógica da escola e 

com a realidade da mesma, bem como com a aprendizagem e com a formação de 

seus alunos. 

É importante ressaltar que as escolas têm papel fundamental no processo de 

escolha do LD, devendo proporcionar momentos de discussão e análise das 

resenhas das obras que constam no Guia, e, assim, selecionar de forma consciente 

o manual a ser adotado pela sua unidade escolar que deverá atender as propostas 

do projeto político-pedagógico da escola, visando amplo desenvolvimento conceitual 

dos alunos. 

 

 

Um bom livro didático deve trazer para a escola informações e explanações 
sobre o conhecimento matemático que está em nosso cotidiano - um 
conhecimento que interfere e sofre interferências das práticas sociais do 
mundo atual e do passado. Este livro também deve conter uma proposta 
pedagógica que leve em conta o conhecimento prévio e o nível de 
escolaridade do aluno e que ofereça atividades que o incentivem a 
participar ativamente de sua aprendizagem e a interagir com seus colegas 
(BRASIL, 2007, p.8). 
 

 

A adoção do LD não se constitui em tarefa simples, e a escolha por parte dos 

professores é influenciada por diversos fatores. Silva Junior e Régnier (2007, p.9) 

apontam que ―o tempo intermediário de atividade profissional e a formação superior 

completa faz com que o professor possua um vínculo mais constante com a escola, 

e por conseqüência tenha uma participação mais ativa na escolha do LD‖.  

Cassab e Martins (2003) e Toni e Fecagna (2005), em suas pesquisas sobre 

o processo de adoção do LD, citam alguns critérios que devem ser considerados no 



 

processo de sua escolha, tais como: a forma de apresentação do conteúdo, a 

linguagem, a metodologia, a motivação, a criatividade, o senso crítico, o incentivo, a 

construção de conceitos e o estímulo à curiosidade. Portanto, se faz necessário uma 

análise criteriosa, pois o livro selecionado permanecerá em utilização durante um 

período de no mínimo três anos consecutivos.  

Para que possamos compreender como esse recurso didático de tamanha 

importância aborda problemas matemáticos, especificamente os que envolvem 

estruturas multiplicativas, torna-se necessário conhecer como se dá a formação dos 

conceitos a partir de referenciais, como os da Teoria dos Campos Conceituais 

proposta por Gérard Vergnaud, Assim, no próximo capítulo será apresentada à 

resolução de problemas tomada como ponto de partida para aprendizagem, a Teoria 

dos Campos Conceituais e, dentro desse mesmo enfoque, o trabalho com as 

estruturas multiplicativas e seus diferentes significados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 – A FORMAÇÃO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS 
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3. A FORMAÇÃO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS 

  

 

 Nesse capítulo será apresentada a importância da resolução de problemas 

como eixo para o desenvolvimento conceitual. Abordaremos, também, a Teoria dos 

Campos Conceituais proposta por Gérard Vergnaud, discutindo o tripé constituído de 

significados, invariantes e representações simbólicas. Em seguida, será discutido o 

campo conceitual das estruturas multiplicativas, apresentando algumas 

classificações de cada significado estudado, porém enfatizando as classificações 

proposta por Nunes e Bryant (1997), Merayo (2001) e Kieran (1976). Por fim, 

faremos uma abordagem sobre os contextos presentes na vida do educando jovem 

e adulto, e que podem ser abordados para aprendizagem significativa de conceitos 

matemáticos na EJA. 

 

 

3.1 A resolução de problemas como ponto de partida da aprendizagem 

 

 

 Durante muito tempo, o ensino da Matemática estava centrado na 

aprendizagem de conteúdos, no qual os alunos memorizavam regras e informações 

e as utilizavam mecanicamente em problemas que não desenvolviam, 

necessariamente, a reflexão e articulação entre os conteúdos estudados. Essa 

forma tradicional de ensino de Matemática utiliza os problemas para verificar a 

aquisição da aprendizagem de um determinado conceito e surge logo após esse ter 

sido abordado em sala de aula. Dessa forma, este saber matemático o 

conhecimento matemático não se apresenta ao educando ―como um sistema de 

conceitos, que lhe permite resolver um conjunto de problemas, mas como um 

interminável discurso simbólico, abstrato e incompreensível‖ (BRASIL, 1997, p. 32). 

 Atualmente, os documentos oficiais sugerem que os processos de ensino e 

de aprendizagem da Matemática estejam centrados na resolução de situações-

problema, considerada como ponto de partida de aprendizagem de novos conceitos 



 

matemáticos. De acordo com Zuffi e Onuchic (2007), essa linha de pensamento 

ganha fôlego entre a maioria dos pesquisadores de Educação Matemática no Brasil 

a partir da tradução da obra organizada por Krulik & Reys (1997), o livro do ano de 

1980 do National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), posteriormente 

passando a ser considerada como uma metodologia de ensino para aprendizagem 

de conceitos matemáticos. 

 Onuchic diz: 

 

 

A maioria (se não todos) dos importantes conceitos e procedimentos 
matemáticos pode ser melhor ensinada através da Resolução de 
Problemas. Tarefas e problemas podem e devem ser dados de modo a 
engajar os alunos no ―pensar‖ e no desenvolvimento de Matemática 
essencial que eles precisam aprender (ONUCHIC, 2004, p. 233). 

 

 

 Nesse sentido, uma situação-problema é definida, de acordo com a proposta 

curricular oficial para o primeiro segmento da EJA, como ―uma atividade cuja solução 

não pode ser obtida pela simples evocação da memória, mas que exige a 

elaboração e a execução de um plano‖ (BRASIL, 2001, p.103), o que reforça a 

definição trazida pelos PCN de Matemática de primeiro e segundo ciclos que define 

um problema matemático como ―uma situação que demanda a realização de uma 

seqüência de ações ou operações para obter um resultado. Ou seja, a solução não 

está disponível de início, no entanto é possível construí-la‖ (BRASIL, 1998, p. 33). 

Smole e Diniz apontam à resolução de problemas como sendo: 

 

 

Uma situação onde o aluno aprende matemática, desenvolve 
procedimentos, modos de pensar, desenvolve habilidades básicas como 
verbalizar, ler, interpretar e produzir textos em diferentes áreas do 
conhecimento que podem estar envolvidas em uma situação (SMOLE e 
DINIZ, 2001, p.95). 
 

 

 O importante do processo de resolução de problemas é, na verdade, a ação 

de procurar um caminho para a resposta. Contudo, este procedimento não deve       

―pressupor uma resposta única, pois uma questão pode ter múltiplas soluções, ou 



 

nenhuma, e demonstrar este fato representa um nível mais elaborado de resolução 

de problema‖ (ERNEST, 1996, p.30). 

 Os processos de ensino e de aprendizagem em Matemática baseados na 

resolução de problemas devem propor ao educando jovem e adulto  

 

 

estabelecer conexões entre os diversos conteúdos e entre os 
procedimentos informais e os escolares, para que possam utilizar esses 
conhecimentos na interpretação da realidade em que vivem, sugere-se que 
os conteúdos matemáticos sejam abordados por meio da resolução de 
problemas (BRASIL, 2001, p.103). 

 

 

Para que a aprendizagem matemática seja significativa na EJA, estudos, 

como Carraher, Carraher e Schliemann (1988) e Leitão e Borba (2006), salientam a 

importância da relação direta entre os conceitos que são trabalhados e a prática 

cotidiana desses educandos.  

Dessa forma, esta metodologia de ensino, centrada na análise, interpretação 

e resolução de situações-problemas, permite ao aluno buscar estratégias próprias 

para organizar e reorganizar seus conhecimentos, ampliar conceitos, desenvolver 

conjecturas, levantar hipóteses, comparar resultados e construir sua autonomia. 

Diante dessa proposta de aprendizagem a partir da resolução de problemas, 

é necessário, portanto, que o aluno possa refletir e estabelecer relações. A base 

teórica do presente estudo – apresentada na seção a seguir – defende a 

necessidade de se considerar as relações entre conceitos.  

 

 

3.2 A Teoria dos Campos Conceituais 

 

 

A teoria cognitivista dos campos conceituais, proposta por Gérard Vergnaud, 

considera que as concepções e as competências são necessárias à estruturação do 

pensamento, em particular de conteúdos matemáticos. Esta teoria fornece, assim, 

um quadro teórico para analisar a formação e o funcionamento dos conhecimentos.  



 

Para Vergnaud (1982), conceitos desenvolvem-se ao longo do tempo através 

da experiência com variadas situações dentro e fora do ambiente escolar e sua 

teoria oferece contribuições importantes no que se refere à compreensão do 

conhecimento matemático e suas inter-relações.  

 Segundo Vergnaud, a Teoria dos Campos Conceituais tem por objetivo: 

 

 

Propiciar uma estrutura às pesquisas sobre atividades cognitivas 
complexas, em especial com referência às aprendizagens científicas e 
técnicas. Trata-se de uma teoria psicológica do conceito, ou melhor, da 
conceitualização do real, que permite situar e estudar as filiações e rupturas 
entre conhecimentos, do ponto de vista de seu conteúdo conceitual 
(VERGNAUD, 1999, p.1). 

 

 

De acordo com Vergnaud (1986), um campo conceitual define-se como um 

conjunto de situações em estreita inter-relação que requer conceitos, procedimentos 

e representações simbólicas em conexão simultânea. Portanto, segundo essa teoria, 

o indivíduo desenvolve a compreensão de conceitos dentro de um amplo contexto 

de problemas. Nesse sentido, Vergnaud (1996) afirma que um conceito não está 

ligado apenas a um tipo de situação, bem como uma determinada situação não 

apresenta um único conceito. 

 

 

―Os conceitos matemáticos traçam seus sentidos a partir de uma variedade 
de situações. E cada situação normalmente não pode ser analisada com a 
ajuda de apenas um conceito. Em outras palavras, nem um só conceito nem 
uma situação isolada dá conta do processo de aquisição de um 
conhecimento‖ (VERGNAUD, 1996, p. 28). 

 

 

Para Vergnaud, 

 

 

Um conceito não pode ser reduzido à sua definição, principalmente se nos 
interessamos por sua aprendizagem e seu ensino. É através das situações 
dos problemas a resolver que um conceito adquire sentido para a criança 
(...) Falar em elaboração pragmática não significa abstrair a natureza dos 
problemas para os quais um conceito novo oferece resposta - tais 
problemas tanto podem ser teóricos, como práticos (VERGNAUD, 1999, p. 
2). 

 



 

Vergnaud (1986) defende a importância de se compreender um conceito a 

partir de um tripé de três conjuntos interdependentes, composto por situações, 

propriedades invariantes e representações simbólicas, no qual as situações são 

definidas como significado dos conceitos, os invariantes são as propriedades lógico-

operatórias e as representações simbólicas definem-se como um conjunto de 

símbolos que são utilizados para representar os conceitos. 

Essas definições apontam para a análise simultânea das situações em que os 

problemas estão propostos, os invariantes operatórios e as representações 

simbólicas que estão sendo utilizadas para o desenvolvimento do conceito. 

Nesse sentido, as situações-problema se apresentam como desafio a ser 

dominado, pois nessas se fazem presentes certo número de conceitos e cada um 

desses possui seus significados, relações e propriedades invariantes e formas de 

representação simbólica. Portanto, é importante salientar que se deve evitar o 

ensino de conteúdos matemáticos que supervalorizam fórmulas, algoritmos e 

cálculos formais, pois esses procedimentos de cálculo devem ser trabalhados como 

ponto de chegada e não como ponto de partida para a construção do conhecimento, 

a compreensão de problemas, soluções satisfatórias, e consequentemente, o 

desenvolvimento de conceitos. 

 Para resolver situações-problema, os alunos mobilizam conhecimentos de 

vários campos conceituais. Dentre esses, há o das estruturas multiplicativas que 

será discutido a seguir. 

 

 

3.3 O campo conceitual das estruturas multiplicativas 

 

 

O campo conceitual das estruturas multiplicativas, como todo campo 

conceitual, se constrói a partir de um amplo contexto de problemas que dão sentido 

aos conceitos que estão em estreita conexão entre si. O mesmo é formado por um 

conjunto de situações que envolvem a divisão e a multiplicação, as proporções 

simples e as proporções múltiplas, bem como outros conceitos matemáticos, tais 

como a combinatória e os números racionais.  



 

Muitas vezes o campo multiplicativo, incorretamente, é reduzido à adição de 

parcelas repetidas, sendo tratado como extensão da adição. Embora situações de 

multiplicação possam ser resolvidas via adição de parcelas repetidas, o campo 

conceitual multiplicativo envolve sentidos de número e invariantes distintos da 

adição.  

Estudos como o de Nunes e Bryant (1997), deixam claro que existe uma 

diferença significativa entre o raciocínio aditivo e o raciocínio multiplicativo. Os 

autores citados defendem que o campo conceitual das estruturas aditivas pode ser 

analisado a partir do axioma básico no qual o todo é a soma das partes, ou seja, os 

problemas que envolvem o raciocínio aditivo estão baseados na relação parte-todo. 

Nesse sentido, a adição e a subtração estão ligadas aos esquemas de ação de 

separar, juntar e colocar em correspondência um-a-um. Em contraposição, no 

raciocínio multiplicativo, existe uma relação fixa entre duas variáveis. Esse raciocínio 

envolve duas quantidades em relação constante entre si, numa correspondência um-

a-muitos. Com isso, Nunes, Campos, Magina e Bryant (2001) afirmam que a relação 

de semelhança existente entre a adição e a multiplicação está centrada no processo 

de cálculo, devido à propriedade distributiva da multiplicação, mas em termos de 

relações-base há clara distinção entre essas duas operações.  

Embora os conceitos relacionados ao campo conceitual das estruturas 

multiplicativas sejam articulados entre si, discutiremos os significados de 

multiplicação e divisão, raciocínio combinatório e números racionais separadamente, 

para fins de detalhamento de cada conceito presente no campo multiplicativo. 

 

 

3.3.1 Estrutura multiplicativa: multiplicação e divisão 

 

 

Dentro da perspectiva de conceitos inter-relacionados, Nunes e Bryant (1997) 

descrevem os seguintes tipos de problemas que envolvem diferentes lógicas para a 

estrutura multiplicativa, classificando-os em correspondência um-a-muitos, relações 

entre variáveis e distribuição. 



 

 A relação de correspondência um-a-muitos apresenta dois novos sentidos de 

número, o de proporção e o de fator escalar.  A proporção expressa a relação entre 

dois conjuntos, ou seja, a relação entre pares de números permanece invariável, 

mesmo quando existem mudanças nos conjuntos. O fator escalar refere-se ao 

número de replicações que serão aplicadas, estabelecendo relações entre os dois 

conjuntos. Assim, no caso de olhos de cada pessoa, tem-se a relação constante um 

para dois e este fator escalar é mantido à medida que o mesmo é replicado, ou seja, 

duas pessoas têm quatro olhos, três pessoas possuem seis olhos e, assim, 

sucessivamente. Há dois casos de correspondência um-a-muitos: a relação 

multiplicativa direta (como na questão: Quantos olhos têm oito pessoas) e a relação 

inversa (um caso de divisão conhecido como quotição, como na situação: Se há 32 

patas de aranha e cada aranha possui oito patas, quantas aranhas há ao todo?). 

Um caso particular de correspondência um-a-muitos é o produto cartesiano, 

no qual dois conjuntos disjuntos dão origem a um terceiro conjunto. Assim, se cada 

moça que for a uma festa dançar com cada rapaz, sendo, por exemplo, cinco moças 

e quatro rapazes presentes à festa, têm-se a relação uma moça dança com quatro 

rapazes (originando quatro casais distintos), duas moças dançando cada uma com 

os quatro rapazes, originam oito casais distintos e, assim, sucessivamente.     

Na relação entre variáveis os sentidos dos números envolvem relações entre 

um fator, uma função ou uma quantidade intensiva. Nesse tipo de problema 

números racionais se fazem presentes, pois faz sentido 0,5 kg de farinha a R$ 1,40 

– dois números racionais. Pode-se, assim, interpretar a relação entre variáveis como 

um caso particular de correspondência um-a-muitos, no qual números racionais se 

fazem presentes (0,5 e 1,40 na situação aqui posta), bem como há presença de 

quantidades intensivas (preço da farinha por quilo (R$/kg), por exemplo). Assim, 

uma possível situação com esse significado seria: Se um quilo de farinha custa R$1, 

40, quanto se gastará com 0,5 kg de farinha? 

 A distribuição envolve outro significado de operação de divisão – a partição. 

Diferentemente da quotição (cuja pergunta base é quantos cabem?), na partição 

questiona-se quanto caberá a cada um, se houver uma distribuição equitativa. Um 

possível exemplo seria: Se se deseja distribuir equitativamente 24 bombons entre 

seis crianças, quantos bombons cada uma receberá?  



 

No Quadro 1 estes tipos se problemas são reapresentados, com novos 

exemplos, de modo a permitir a visualização da relação existente entre os 

problemas multiplicativos, de acordo com Nunes e Bryant (1997).  

 

Quadro 1 - Classificação dos problemas multiplicativos de acordo com Nunes 
e Bryant (1997). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
1. CORRESPONDÊNCIA UM-A-MUITOS: 
São situações que envolvem a idéia de 
proporção, trabalhando com a ação de 
replicar, na qual o número de 
replicações é conhecido como fator 
escalar. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Multiplicação direta 
Exemplo 1: Beto mora num prédio de 12 
andares. Em cada andar há 4 apartamentos. 
Quantos apartamentos há no prédio? (DANTE, 
2007, p.200). 

 
1.2 Problema inverso de multiplicação 
Exemplo 2: Para encher uma jarra são 
necessários 6 copos de água. Quantas jarras 
podemos encher com 30 copos de água? 
(DANTE, 2007, p.145). 

 
1.3.1 Produto cartesiano direto 
Exemplo 3: Tendo duas saias – uma preta (P) e 
uma branca (B) – e três blusas – uma rosa (R), 
uma azul (A) e uma cinza (C) - de quantas 
maneiras posso me vestir? (BRASIL, 1997, 
p.111) 

 
1.3.2 Produto cartesiano inverso 
Exemplo 4: Numa festa foi possível formar 12 
casais diferentes para dançar. Se havia 3 moças 
e todos os presentes dançaram, quantos eram 
os rapazes? (BRASIL, 1997, p.112)  

 
 
 
2. RELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS – CO-
VARIAÇÃO: Relaciona duas ou mais 
variáveis e, à medida que o número de 
variáveis aumenta, aumenta também a 
complexidade do problema. 

 
Exemplo 5: Josefina fez uma pesquisa perto de 
sua casa sobre o preço de alguns produtos 
básicos. Examine os preços que ela encontrou. 
(preço por quilograma). Arroz R$ 1,60, feijão R$ 
2,20, açúcar R$ 1,30, sal R$ 0,90, café R$ 3,10, 
macarrão R$ 1,30, farinha R$ 1,40, batata R$ 
1,60, tomate R$ 1,50, cebola R$ 1,20 e frango 
R$ 2,50. De quanto ela precisa para comprar 
meio quilo de farinha? (DANTE, 2007, p.192) 
 

 
 
3. DISTRIBUIÇÃO: Há três valores a 
serem considerados: o total, o número 
de receptores e a cota (ou o tamanho da 
distribuição). A cota e o número de 
receptores estão em relação inversa um 
com o outro: enquanto um cresce, o 
outro diminui.  

 

Exemplo 6: Uma caixa de água com 500 litros é 
suficiente para o consumo diário de uma família. 
Ao lavar a louça de cinco refeições podemos 
desperdiçar uma dessas caixas. Calcule quantos 
litros de água podem ser desperdiçados cada 
vez que se lava a louça de uma refeição. 
(MANSUTTI E VÓVIO, 2007,p.203) 



 

Na mesma direção, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 

1997) se assemelham à classificação de Nunes e Bryant nos problemas 

multiplicativos, classificando-os em Comparativa, Proporcionalidade, Configuração 

Retangular e Combinatória. No Quadro 2 pode-se observar essa categorização e 

exemplos de cada tipo de problema. 

 

Quadro 2 - Classificação dos problemas multiplicativos de acordo com os PCN 
(1997). 

 

 

 
 
 

COMPARATIVA 

 
 
Envolvem a comparação 
entre quantidades 
trabalhadas. 
 
 

 
Exemplo1: Marta tem 4 selos e 
João tem 5 vezes mais selos 
que ela. Quantos selos tem 
João?(BRASIL, 1997 p.110) 
 

 
 
 

PROPORCIONALIDADE 

 
Envolve situações 
associadas à comparação 
entre razões. 
 

 
Exemplo 2: Um prédio tem 4 
andares. Em cada andar há 6 
apartamentos. Qual é o numero 
total de apartamentos? (DANTE 
e OLIVEIRA,2007, p.200) 
 
 

 
 

CONFIGURAÇÃO 
RETANGULAR 

 
 
Envolve situações 
associadas à distribuição 
espacial 
 
 

 
Exemplo 3: Numa classe que 
tivesse 5 fileiras com 8 carteiras 
em cada uma, quantas carteiras 
haveria?(DANTE e OLIVEIRA, 
2007 p.195) 
 

 
 
 
 
 

COMBINATÓRIA 

 
 
 
Situações que envolvem 
escolha e agrupamento dos 
elementos de um conjunto. 
 

 
Exemplo 4: Rogério vai ao 
andar superior do prédio 
entregar um documento. Há 
duas portas de entrada. Lá 
dentro, há dois elevadores. De 
quantas maneiras Rogério pode 
entrar no prédio, tomar um 
elevador e ir direto ao andar 
desejado?(DANTE e OLIVEIRA, 
2007, p.194)  
 
 

 
 

Vale salientar que para cada problema de multiplicação descrito no Quadro 2, 

há um de divisão (por relação inversa). Podemos verificar exemplos dessa relação 

inversa no Quadro 3 que segue. 



 

Quadro 3 – Problemas de multiplicação e divisão de acordo com os PCN (1997) 

 

 

 
  

 
 

MULTIPLICAÇÃO 
 
 

 
 

DIVISÃO 

 
 

COMPARATIVA 

 
Pedro tem R$ 5,00 e Lia tem o 
dobro dessa quantia. Quanto 
tem Lia?(BRASIL, 1997, p.109) 

 
Lia tem R$ 10,00. Sabendo que 
ela tem o dobro da quantia de 
Pedro, quanto tem Pedro? 
(BRASIL, 1997, p. 102) 
 
 

 
 
 

PROPORCIONALIDADE 

 
 
Marta vai comprar três pacotes 
de chocolate. Cada pacote 
custa R$ 8,00. Quanto ela vai 
pagar pelos três pacotes? 
(BRASIL, 1997, p. 110) 
 
 

 
 
Marta pagou R$ 24,00 por 3 
pacotes de chocolate. Quanto 
custou cada pacote? (BRASIL, 
1997, p.110) 

 
 
 

CONFIGURAÇÃO 
RETANGULAR 

 
 
Num pequeno auditório, as 
cadeiras estão dispostas em 7 
fileiras e 8 colunas. Quantas 
cadeiras há no auditório? 
(BRASIL, 1997, p.110) 
 
 

 
 
As 56 cadeiras de um auditório 
estão dispostas em fileiras e 
colunas. Se são 7 as fileiras, 
quantas são as colunas? 
(BRASIL, 1997, p.111) 

 
 
 
 

COMBINATÓRIA 

 
 
Tendo duas saias — uma preta 
(P) e uma branca (B) — e três 
blusas — uma rosa (R), uma 
azul (A) e uma cinza (C) —, de 
quantas maneiras diferentes 
posso me vestir? (BRASIL, 
1997, p.111) 
 
 

 
 
Numa festa, foi possível formar 
12 casais diferentes para 
dançar. Se havia 3 moças e 
todos os presentes dançaram, 
quantos eram os rapazes? 
(BRASIL, 1997, p.112) 

 
 

Vergnaud (1983, 1991) descreve uma outra classificação para os problemas 

multiplicativos, apresentando três grandes classes de problemas que envolvem 

relações ternárias e quaternárias: isomorfismo de medidas, produto de medidas e 

proporções múltiplas. No Quadro 4 é apresentada a classificação proposta por 

Vergnaud e respectivos exemplos.  

 



 

Quadro 4 - Classificação dos problemas multiplicativos segundo 
Vergnaud (1983, 1991). 

 
 

 
 
 
 
 

1. ISOMORFISMO DE 
MEDIDAS 

 
 
A primeira grande forma de 
relação multiplicativa é 
uma relação entre quatro 
quantidades; duas 
quantidades medidas de 
um certo tipo, enquanto o 
restante são medidas de 
outro tipo (VERGNAUD, 
1991, p.197-210).  
 
 

 
 
Exemplo 1: Para fazer uma 
blusa, dona Célia usa 6 
botões. Quantos botões ela 
precisará para fazer 4 blusas 
como essa? (COSTARDI, 
NAHUM E SOUZA, 2007, 
p.217)  

 
 

 
 
 
 

 
2. PRODUTOS DE MEDIDA 

 
 
 
 
Esta forma de relação 
consiste em uma relação 
ternária entre três 
unidades, das quais uma é 
o produto das outras duas. 
(VERGNAUD, 1991, p. 211-
224). 
 

 
Exemplo 2: Os 
organizadores da diversão 
estão formando pares para 
festa de Caruaru, mas até 
agora só conseguiram 4 
mulheres e 4 homens 
interessados. Ajude-nos a 
escolher pares para festança. 
Quantos pares diferentes 
poderão ser formados com 
essas pessoas? (MIRA, 
ZABOT E HAMANN, 2007, 
p.204). 
 
 

 
 
 
 
 

3. PROPORÇÕES 
MÚLTIPLAS 

 
 
Envolvem uma relação 
ternária que implicam numa 
relação intrínseca dos 
significados, porém não 
pode ser resolvidas apenas 
com o produto das duas 
outras medidas. 
 

 
Exemplo 3: Vou viajar com 
um grupo de amigos. Somos 
8 pessoas e vamos passar 10 
dias em um hotel cuja diária é 
de R$ 50,00. Qual será o 
valor total pago?(PESSOA, 
2006, p.11). 
 
 
 

 
 
 

No Quadro 5 apresentam-se os tipos de problemas propostos por Vergnaud 

(1983,1991) e alguns exemplos extraídos de livros aprovados no PNLA ou aqui 

criados. Nesse quadro é possível observar-se que para cada tipo de problema há 

possibilidade de uma solução por multiplicação e outra possibilidade de solução por 

divisão. 

 



 

Quadro 5 - Tipos de problemas de multiplicação e divisão propostos por 
Vergnaud (1983, 1991). 

  
 
 

  
ISOMORFISMO 

 
PRODUTO DE 

MEDIDAS 

 
PROPORÇÕES 

MÚLTIPLAS 

 
 
 
 
 
 
 

MULTIPLICAÇÃO 
 

 
 
 
Para fazer um blusa, 
Dona Célia usa 6 
botões. Quantos 
botões ela precisará 
comprar para fazer 4 
blusas como essa? 
(COSTARDI, 2007, 
p.217) 

 
 
Iolanda está fazendo 4 
tipos de sabonetes e 2 
tipos de xampu para 
vender. Em cada caixa 
ela coloca 1 sabonete 
e 1 xampu. Quantas 
caixas diferentes ela 
pode montar? 
(NAHUM, 2007,p.182) 
 

 
 
Vou ao parque de 
diversões com os 
primos. Somos 4 
pessoas. Cada 
brinquedo custa R$ 
3,00.  Qual será o valor  
que cada pessoa irá 
pagar se brincar em 6 
brinquedos? 
 

 
 
 
 
 
 

 
DIVISÃO 

 
Isomorfismo Partição 
Na sala de Tânia há 24 
alunos. Para realizar 
um trabalho, ela quer 
reunir os alunos em 
grupo de 4 pessoas. 
Quantos grupos ela 
formará? (COSTARDI, 
2007, p.221) 
 

Isomorfismo Quotição 
Quantos pirulitos de R$ 
0,30 posso comprar 
com R$ 6,00? 
(GONÇALVES, 2007, 
p.78) 

 
 
 
Com sabonetes e 
xampus de fragrância 
diferentes posso fazer 
8 combinações. Tenho 
4 tipos de sabonetes. 
Quantos são os 
xampus? 
 

 
Fui ao parque de 
diversões com os 
amigos. Somos 4 
pessoas e brincamos 
em  6 brinquedos. O 
nosso gasto total com 
os brinquedos foi R$ 
72,00. Quanto foi cada 
brincadeira nos 
brinquedos? 

 
 
Além da multiplicação e divisão, a combinatória é um dos conceitos envolvido 

nas estruturas multiplicativas, que será abordado na seção a seguir. No entanto, 

vale a pena ressaltar, que alguns significados já foram discutidos acima, pois a 

combinatória se faz presente nas classificações de Vergnaud (1983, 1991), por meio 

da denominação produto de medidas, de Nunes e Bryant (1997), denominado de 

produto cartesiano, e dos PCN (BRASIL, 1997), denominado de combinatória. Essas 

três classificações se assemelham, pois abordam na combinatória um único 

significado – o de produto cartesiano. 

A seguir, discutem-se significados de Combinatória, como produto cartesiano 

e outros. 

 



 

3.3.2 - Estrutura Multiplicativa: Raciocínio Combinatório 

 

 

O raciocínio combinatório é uma forma de pensar sobre a Combinatória, 

podendo essa ser definida, historicamente, como a arte de contar. Várias 

recomendações e distintos significados da Combinatória serão discutidos a seguir.  

Os PCN (1997) destinados ao Ensino Fundamental, correspondentes ao I e II 

ciclos, trazem entre seus objetivos a necessidade de trabalhar com a Combinatória. 

 

 

Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos do 
ponto de vista do conhecimento e estabelecer o maior número possível de 
relações ente eles, utilizando para isso o conhecimento matemático 
(aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório, 
probabilístico); selecionar, organizar e produzir informações relevantes para 
interpretá-las e avaliá-las criticamente (BRASIL, 1997, p.51). 

 

 

No campo das estruturas multiplicativas, Merayo (2001) define diferentes 

problemas de Análise Combinatória da seguinte forma: 

 

 

Seja um conjunto de m elementos distintos. Recebe o nome de arranjo de 
ordem n desses m elementos, a todo grupo ordenado formado por n 
elementos tomados dos m, de tal maneira que dois grupos são 
considerados distintos se diferem em algum de seus elementos ou bem, se 
tendo os mesmos elementos, diferem pela ordem em que estão colocados 
(p.236)... Permutação de m objetos distintos, qualquer agrupamento desses 
objetos que difere um do outro unicamente pela ordem de colocação de 
seus objetos (p.241)... Seja um conjunto formado por m elementos distintos. 
Recebe o nome de combinação de ordem n desses m elementos, cada 
grupo formado por n elementos tomado dos m, tal que duas combinações 
se consideram distintas se diferem em algum de seus elementos. Nesta 
ordenação não influi a ordem de colocação, isto quer dizer que, dois 
agrupamentos são iguais se contêm os mesmos elementos, ainda que 
colocados em distinta ordem (MERAYO, 2001, p. 269). 

 

 

De acordo com Pessoa e Borba (2009), além dos significados já mencionados 

anteriormente segundo as classificações de Vergnaud (1983, 1991), Nunes e Bryant 

(1997) e os PCN (1997) – que tratam apenas o significado de produto cartesiano, as 



 

autoras denominam uma nova classificação para os problemas combinatórios, 

juntando o significado de produto cartesiano aos descritos por Merayo (2001), que 

envolvem os significados de permutação, arranjo e combinação. No Quadro 6 

apresentam-se os problemas envolvendo raciocínio combinatório e os exemplos 

propostos por Pessoa e Borba (2007).  

 

Quadro 6 – Tipos de problemas envolvendo raciocínio combinatório propostos 
por Pessoa e Borba (2007) 

 

 

 

SIGNIFICADO 

(PESSOA, 2006) 

 

DEFINIÇÃO 

 

EXEMPLO 

(PESSOA e BORBA, 2007, 
p.14) 

 

 

 

PRODUTO CARTESIANO 

―o problema envolve dois 
conjuntos básicos, mais um 
outro conjunto, que é formado 
pela combinação de cada 
elemento de um conjunto básico, 
com cada elemento do outro 
conjunto básico‖ (Nesher, 1988, 
apud Nunes e Bryant, 1997, 
p.158). 

 

Maria tem 3 saias e 5 blusas. 
Quantos trajes diferentes ela 
pode formar combinando todas 
as saias com todas as blusas? 

 

PERMUTAÇÃO 

―Dados n elementos distintos, 
chama-se permutação simples 
desses elementos cada uma das 
maneiras de ordená-los‖. (Dias 
Filho e Fevorini, 1985, p.155). 

 
Calcule o número de 
anagramas da palavra AMOR. 
 

 

 

ARRANJO 

―Consideremos n elementos 
distintos. Chama-se arranjo 
simples de ordem p cada 
maneira de escolher e ordenar p 
elementos entre eles (p ≤ n).‖ 
(Dias Filho e Fevorini, 1985, 
p.167). 

O quadrangular final da copa 
do mundo será disputado 
pelas seguintes seleções: 
Brasil, França, Alemanha e 
Argentina. De quantas 
maneiras distintas podemos 
ter os três primeiros 
colocados? 

 

 

COMBINAÇÃO 

―Dados n elementos distintos, 
chama-se combinação simples 
de ordem p cada maneira de 
escolher p elementos entre eles, 
com p ≤ n.‖ (Dias Filho e 
Fevorini, 1985, p.161)‖. 

Uma escola tem 9 professores, 
dos quais 5 devem representar 
a escola em congresso. 
Quantos grupos de 5 
professores pode-se formar? 

 

Além dos significados de multiplicação, divisão e combinatória – já discutidos 

nas seções anteriores – outro conceito inserido no campo das estruturas 

multiplicativas é o de número racional, discutido na seção que segue. 



 

3.3.3 - Estrutura multiplicativa: Números racionais 

 

 

Kieran (1976) apresentou uma classificação para problemas envolvendo 

números racionais, segundo Behr, Lesh, Post & Silver (1983), na qual é necessário 

compreender que esses números são constituídos de diferentes subconstrutos: 1. 

Frações ordinárias, que podem ser comparadas, adicionadas, subtraídas etc; 

considerando-se, aqui, a fração como uma relação entre a(s) parte(s) e o todo; 2. 

Frações decimais, formadas a partir da extensão dos números inteiros via nosso 

sistema de numeração decimal; 3. Classes de Equivalência (frações equivalentes: 

½, 2/4, 3/6 ..., e 2/3, 4/6, 6/9...); 4. Razões expressas na forma p/q, sendo p e q 

números inteiros, e q diferente de zero, e que indicam uma relação entre duas 

quantidades; 5. Operadores multiplicativos que transformam as quantidades pela 

ação de operações aritméticas e algébricas (1/2 de 1/4 ; 2/3 de 1/2); 6. Quocientes 

de divisões na forma x = p/q, satisfazendo à equação qx = p, para os quais a 

partição, habilidade cognitiva para dividir um objeto dado em um número de partes, 

é fundamental e 7. Medidas ou pontos numa reta numérica, subconstruto associado 

a propriedades topológicas.  

 De forma mais ampla, Behr, Harel, Post e Lesh (1992) propõem sete 

interpretações para as frações que eles também chamam de subconstructos: 

 

 

a) o subconstructo ―medida fracionária‖ que indica ―a questão de quanto 
há de uma quantidade relativa a uma unidade especificada daquela 
quantidade‖. Esta interpretação é uma reformulação da noção parte/todo; 
b) o subconstructo razão;  
c) o subconstructo taxa, que define uma nova quantidade como relação 
entre duas outras quantidades. O que distingue taxas de razões é que as 
taxas podem ser adicionadas e subtraídas enquanto as razões não; 
d) o subconstructo quociente, que vê o número racional como resultado 
de uma divisão; 
e) o subconstructo das coordenadas lineares, que interpreta o número 
racional como um ponto da reta numerada;  
f) o subconstructo decimal que enfatiza as propriedades associadas ao 
nosso sistema de numeração; 
g) o subconstructo operador, que vê a fração como uma transformação. 

 

 

Uma outra definição é proposta no PCN (1997), que sugere três formas de 

representação fracionária. A primeira é a relação parte-todo que ocorre quando um 



 

todo se divide em partes (equivalentes em quantidade de superfície ou de 

elementos). A fração, nesse caso, indica a relação que existe entre um número de 

elementos ou de partes e o total. Um outro significado de fração é o quociente que 

sugere a divisão de um número natural por outro (a: b = a/b; b  0). Essa situação se 

diferencia do significado anterior, pois, dividir ―um chocolate em três partes e comer 

duas dessas partes é uma situação diferente daquela em que é preciso dividir dois 

chocolates para três pessoas‖ (BRASIL, 1997, p.103). Um terceiro significado é a 

razão que sugere um índice comparativo entre duas quantidades de uma grandeza. 

 Nesse mesmo sentido, podemos observar no Quadro 7 a classificação 

teórica proposta por Nunes, Bryant, Pretzlik e Hurry (2003), que define cinco 

significados para fração. 

Quadro 7 - Significados de frações propostos por Nunes, Bryant, Pretzlik e 
Hurry (2003)  

 

 
 

FRAÇÃO COM O 
SIGNIFICADO NÚMERO 

Envolve a idéia de a/b, 
expressando um número na 

reta numérica, ou sua 
representação na notação 

decimal. 

 

Exemplo: Represente 1/5 na 
reta numérica. 

 
 

 
FRAÇÃO COM O 

SIGNIFICADO PARTE-
TODO 

A partição de um dado objeto 
em n partes iguais e que 

cada parte poderá ser 
representada como 1/n, e o 

procedimento da dupla 
contagem dá conta de se 
chegar a uma resposta 

correta. 

Exemplo: Uma barra de 
chocolate foi dividida em 4 
partes iguais. João comeu 3 
dessas partes. Que fração 
representa o que João 
comeu? 

 
 

FRAÇÃO COM O 
SIGNIFICADO QUOCIENTE 

Situações associadas à idéia 
de partição, o quociente 
representa o tamanho de 

cada grupo quando se 
conhece o número de grupos 

a ser formado. 

Exemplo: Duas pizzas foram 
divididas igualmente para 3 
pessoas. Quanto recebeu 
cada uma? 

 
 

FRAÇÃO COM O 
SIGNIFICADO MEDIDA 

Idéia de dividirmos uma 
unidade em partes iguais 

(subunidades) e verificarmos 
quantas dessas partes 

caberão naquele que se quer 
medir. 

Exemplo: Um tambor pode 
conter 11 litros de leite. 
Quantas canecas de 2 litros 
serão necessárias para 
encher esse tambor? 

 

 
 

FRAÇÃO COM O 
SIGNIFICADO OPERADOR 

MULTIPLICATIVO 

 
Ação que se deve imprimir 

sobre um número, 
transformando o seu valor 

nesse processo. 

Exemplo: Pedro tinha uma 
coleção de 30 soldadinhos de 
chumbo e deu a seu amigo 
2/3 dessa coleção. Com 
quantos soldadinhos de 
chumbo Pedro ficou? 



 

Ao examinar as classificações expostas, pode-se observar estreitas 

semelhanças entre as mesmas, entretanto, o presente estudo pretende analisar o 

campo conceitual das estruturas multiplicativas englobando seus diferentes 

significados na multiplicação e divisão, de acordo com a classificação de Nunes e 

Bryant (1997), pela clara evidência da relação direta e inversa entre a multiplicação 

e divisão, por meio da correspondência um-a-muitos; no raciocínio combinatório a 

partir da classificação de Merayo (2001), para complementar os outros problemas 

multiplicativos, visto que Nunes e Bryant (1997) já contemplam o significado de 

produto cartesiano; e os números racionais usando a classificação de Kieran (1976), 

pela amplitude de subconstrutos considerados quanto a estes números.  

 

 

3.4 As representações simbólicas na resolução de problemas 

 

 

 Conforme as dimensões conceituais proposta por Vergnaud (1987), os 

conceitos matemáticos se desenvolvem a partir de tripés inter-relacionados: 

invariantes, situações e representações. As representações consistem em formas 

linguísticas, simbólicas, gestuais ou gráficas que podem ser usadas para representar 

os conceitos, bem como suas propriedades. 

Em relação aos conjuntos de símbolos usados para a representação e 

solução de problemas, eles se apresentam de diferentes formas, de acordo com o 

contexto. A escola, normalmente, tende a valorizar os símbolos escritos, enquanto 

nas situações cotidianas existe uma utilização frequente da linguagem oral.  

Muitos jovens e adultos, com pouca ou nenhuma escolarização, dominam, de 

alguma forma, estratégias matemáticas para resolução de problemas cotidianos. 

Estudos, como o de Leitão e Borba (2006), com adultos e crianças resolvendo 

problemas que envolviam números decimais, salientam a importância da valorização 

da matemática oral, tão bem desenvolvida e utilizada por jovens e adultos. Vale a 

pena ressaltar que no estudo de Gomes e Borba (2007), os profissionais utilizavam 

também algoritmos formais, ou seja, há certas atividades cotidianas nas quais os 

adultos pouco escolarizados utilizam procedimentos escolares formais.  



 

Contudo, é importante levar esses alunos a trabalharem com diversas formas 

de representações, sejam estas escritas, materiais, pictóricas, por meio de símbolos 

formais ou por recursos orais, que tenham como objetivo maior a compreensão dos 

conceitos e suas propriedades. ―No decorrer desse processo, é importante que eles 

sejam levados a elaborar hipóteses, construir representações (desenhos, 

esquemas), analisar escritas de números de diferentes grandezas e também 

produzir escritas pessoais, podendo argumentar sobre essas construções‖ (BRASIL, 

2001 p.113). 

Para que a aprendizagem de conceitos se torne eficaz a partir da resolução 

de problemas, as representações simbólicas devem ser diversificadas, bem como os 

contextos, os significados e as propriedades que caracterizam as situações. 

Portanto, o não uso dessa variedade pode limitar o desenvolvimento conceitual dos 

alunos.   

 Silva (1999) afirma a necessidade do cuidado em apresentar melhores 

soluções para resolver as situações-problema nos anos iniciais de escolarização, 

para não correr o risco de manter o aluno em níveis elementares de aprendizagem, 

prejudicando, assim, o seu desenvolvimento potencial. Nesse sentido, ao propor 

diferentes formas de soluções para resolver os problemas, o professor propicia ao 

aluno um conhecimento mais amplo das variadas formas de resolução, bem como 

estimula o desenvolvimento de suas estratégias pessoais.  

 Em relação às representações simbólicas, a Proposta Curricular para o 

primeiro segmento da EJA deixa claro que, para que a aprendizagem torne-se 

significativa, não é necessário apenas o uso do material concreto, mas, sim, o uso 

desse recurso contextualizando com situações mais próximas e familiares ao 

educando. Por isso, 

 

 

para muitos, uma atividade bem conduzida deve passar seqüencialmente 
pela manipulação, representação e simbolização, sendo os materiais um 
trampolim para atingir as abstrações. Nesta visão, o concreto geralmente é 
interpretado como sinônimo de fácil e o abstrato como sinônimo de difícil 
(BRASIL, 2001, p.9).  

 

 

Dentre os procedimentos utilizados na resolução de problemas, o PCN de 

Matemática destaca procedimentos de cálculo mental (BRASIL, 1997, p.72), estes 



 

―constituem a base do cálculo aritmético que se usa no cotidiano‖. Nesse documento 

considera-se que os alunos calculam mentalmente quando efetuam a operação sem 

recorrer a nenhum outro tipo de recurso (escrito ou instrumental). De acordo com o 

mesmo documento, outro procedimento destacado é o do cálculo escrito, que é um 

registro numérico que expressa o(s) procedimento(s) de cálculo efetuado(s) pelo 

aluno, seja esse em forma de algoritmo ou registro gráfico. É importante ressaltar 

que a Proposta Curricular para o primeiro segmento da EJA (2001) destaca o uso de 

materiais concretos para apoiar a aprendizagem e cita alguns desses materiais 

como ábaco, material dourado, cópias de cédulas e moedas, porém deixa claro que 

estes recursos só serão eficientes desde que estejam relacionados com situações 

significativas que provoquem a reflexão dos alunos. 

 O recurso ao jogo também é um grande aliado na resolução de problemas. O 

jogo pode ser definido como ―uma atividade natural no desenvolvimento dos 

processos psicológicos básicos; supõe um ―fazer sem obrigação externa e imposta‖, 

embora demande exigências, normas e controle‖ (BRASIL, 1997, p.31). Esse 

mesmo documento deixa claro que o jogo constitui uma forma interessante de 

propor problemas, pois a apresentação acontece de forma atrativa, favorecendo e 

estimulando a criatividade e o planejamento de ações.  

A calculadora apresenta uma das representações que também se destaca na 

resolução de problemas. Podemos constatar essa afirmação nos PCN e na Proposta 

Curricular para EJA. Esse recurso se constitui como um instrumento valioso no 

processo de aprendizagem, pois através dele o aluno pode comprovar seus 

resultados, como também pode desenvolver cálculos mentais e procedimentos de 

estimativa. 

Dessa forma, o livro didático de Matemática para a Educação de Jovens e 

Adultos, além de trazer diversidades de representações simbólicas em seu contexto, 

deve colocar os alunos em situações desafiadoras que estimulem os mesmos a 

desenvolverem diversas formas de representação simbólica e estratégias para 

resolução de problemas e desenvolvimento de conceitos. 

Portanto, vale salientar que as representações simbólicas necessitam estar 

associadas a situações cotidianas, ou seja, contextos adequados aos educandos 

jovens e adultos, para que esses possam construir de forma significativa o 

conhecimento matemático, tópico que será discutido a seguir. 

  



 

3.5 Os diferentes contextos que podem ser trabalhados nos problemas 

matemáticos 

 

 

 Muitos jovens e adultos possuem noções matemáticas que foram aprendidas 

de forma intuitiva ou informal, por meio de suas ricas experiências sociais. Estes 

conhecimentos que os alunos da EJA trazem para a escola são de extrema 

importância, pois, a partir desses subsídios, os educadores podem desenvolver 

planos de ensino adequados aos contextos próprios desse público.  

 Como discutido anteriormente, os resultados de Leitão e Borba (2006), com 

relação aos contextos, evidenciam que jovens e adultos possuem um conhecimento 

diferenciado em relação a crianças, recorrendo cada faixa etária às situações 

vivenciadas em seus cotidianos. É importante ressaltar que para um amplo 

desenvolvimento conceitual por parte dos alunos da EJA, é preciso levar em 

consideração a não infantilização do ensino nessa modalidade, por meio de 

contextos significativos a jovens e a adultos.  

Nesse sentido, a resolução de problemas do cotidiano vivenciado por esses 

alunos tem objetivo de ―tornar o ensino da Matemática mais significativo para quem 

aprende, na medida em que parte do real-vivido dos educandos para níveis mais 

formais e abstratos‖ (MONTEIRO, 1991, p.110). 

A Proposta Curricular para EJA (2001) deixa clara a necessidade de trabalhar 

contextos significativos que tenham por objetivo auxiliar no processo de 

aprendizagem. A partir dos contextos que podem ser desenvolvidos nos problemas 

matemáticos, destacamos as situações que consideramos significativas e que fazem 

parte do cotidiano dos jovens e adultos. Os problemas analisados nessa pesquisa 

foram classificados de acordo com a categorização apresentada a seguir. 

 

Contexto profissional – as situações-problema encontradas nesse tipo de contexto 

são aquelas que se referem diretamente às situações vivenciadas nas diversas 

atividades profissionais. Destacam-se nesse contexto as relações de produtividade, 

salário, benefícios e hora trabalhada. 

 

Exemplo 1: Seu Mário é mecânico. Ele precisa da sua ajuda. Ele desmontou três 
carros de duas portas para vender as peças. No final ele ficou com: Quantos 



 

volantes? Quantas rodas? Quantas portas? Quantos espelhos? (NERY E GIANNI, 
2007, p.216). 
 

Contexto monetário – Estão classificadas nesse contexto as situações-problema 

que envolvem dinheiro. Destacam-se nesse contexto, situações de compra, venda 

desconto, aumento, preço por unidades e troco. 

 

Exemplo 2: Maria foi a uma loja aproveitar a liquidação. Comprou uma calça que 
custava R$ 20,00 , mas teve um desconto de 10%. Quanto ela pagou pela 
calça?(RIGONI, 2007, p.195). 
 

Contexto doméstico – As situações-problema encontradas nesse contexto são 

aquelas que se referem ao dia-dia doméstico. Destacam-se nessa categoria as 

situações que envolvem economia das necessidades domésticas, alimentação, 

moradia e afazeres domésticos.  

 
Exemplo 3: Dona Alda está estendendo roupas no varal. Ela usa dois pegadores em 
cada peça de roupa que pendura no varal. Ela já pendurou 6 peças. Quantos 
pegadores ela usou? (BRAGANÇA E CARPANEGA, 2007, p. 262). 

 

Contexto diversão – As situações encontradas nesse contexto se referem ao lazer. 

Destacam-se nesse contexto situações de jogos, festas, viagens e passeios. 

 

Exemplo 4 – Num jogo de boliche João derrubou 6 pinos em 3 lançamentos. 
Quantos pinos João derrubou no total? (GONÇALVES, 2007, p. 156). 
 

Contexto escolar – Estão classificadas nesse contexto questões referentes à 

organização escolar, materiais escolares, grupos de alunos e professores. 

 

Exemplo 5 – Uma professora recebeu 18 livros e vai distribuí-los aos seus alunos. 
Calcule quantos livros cada aluno irá receber se na turma houver: 6 alunos? 9 
alunos? 3 alunos?(NAHUM, 2007, p.188). 

 

Contexto medidas – Estão classificados nesse contexto problemas relacionados 

com medidas de comprimento, capacidade, massa e tempo que não estão 

diretamente relacionadas com nenhum dos contextos citados anteriormente. 

Destacam-se nessa classificação distância de lugares, peso de objetos, capacidade 

de substancias e outras. 



 

Exemplo 6 – Imagine que você vai fazer um churrasco para 20 pessoas. Quantos 
quilos de carne você precisa comprar sabendo que cada pessoa come em média 
300 gramas de carne? (NAHUM, 2007, p.193). 
  

Contexto matemático - Esta categoria refere-se aos problemas que não 

apresentam nenhum contexto extra-matemático, são o problemas que envolvem 

números sem relação com nenhum tipo de situação do dia-a-dia. Destacam-se 

nessa categoria os problemas que envolvem algoritmos. 

 

Exemplo 7 – O número 231 tem três algarismos. Como nesse capítulo estamos 
trabalhando igualdade e diferença, você vai fazer mais quatro números usando 
esses mesmos três algarismos, mas não vale fazer dois números iguais e não pode 
repetir nenhum algarismo no mesmo número (NERY E GIANNI, 2007, p.67). 
  

Outros – Nesta categoria estão classificadas situações-problema do cotidiano de 

contextos distintos do descritos acima. Destacam-se nesta categoria situações que 

envolvem a organização, caracterização e quantificação de objetos, bem como 

relacionadas a notícias e outros contextos.  

 

Exemplo 8: Seu Romildo recebeu novas mudas e precisa reparti-las entre Antônio, 
Manoel e Pedro. Observe a quantidade de mudas e ajude-o a fazer a distribuição. 
(HAILER E GUIMARÃES, 2007, p. 210). 2 
  

 Nesse sentido, o presente estudo buscou investigar como livros didáticos do 

aluno e os respectivos manuais do professor de Alfabetização de Jovens e Adultos, 

aprovados pelo PNLA 2008, abordam os problemas de estrutura multiplicativa, 

levando em consideração as dimensões conceituais propostas por Vergnaud, 

investigando a freqüência dos tipos de problemas de estrutura multiplicativa, as 

formas de representação simbólica utilizadas e solicitadas e os contextos nos quais 

estas situações estão sendo propostas, no que diz respeito ao impacto trazido pelo 

Plano Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Adultos.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Esta questão utiliza desenhos para auxiliar na resolução. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 – MÉTODOS 
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4. MÉTODO 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os objetivos e os aspectos metodológicos 

que nortearam o presente estudo. Após a descrição dos objetivos, serão 

apresentados os livros utilizados na pesquisa (como respectivos nomes dos livros, 

autores e editoras). Em seguida, serão expostos os procedimentos metodológicos, 

apresentando as fichas para coleta de dados, seguidos da descrição da análise 

efetuada. 

 

 

4.1 Objetivos  

 

 

4.1.1 Objetivo geral 

 

 

 Investigar como livros do aluno e respectivos manuais do professor de 

Alfabetização de Jovens e Adultos, aprovados pelo PNLA 2008, abordam os 

problemas de estrutura multiplicativa, levando em consideração as dimensões 

conceituais propostas por Vergnaud, ou seja, as situações propostas, os 

contextos de apresentação das situações, os significados dos problemas 

multiplicativos abordados nas obras e as representações simbólicas 

trabalhadas nas mesmas.  

 

 

4.1.2 Objetivos específicos 

 

 



 

 Verificar os tipos e a freqüência dos problemas multiplicativos trabalhados nos 

livros dos alunos, segundo classificações de Nunes e Bryant (1997), Merayo 

(2001) e Kieran (1976); 

 

 Observar quais as formas de representação simbólica de apresentação dos 

problemas e as formas sugeridas pelos autores para o trabalho junto aos 

alunos; 

 

 Analisar se os contextos dos problemas de estrutura multiplicativa propostos 

nos livros didáticos da EJA são adequados para o seu público-alvo. 

  

Como já mencionado anteriormente, adotamos a classificação de Nunes e 

Bryant (1997) para categorizar os problemas de estrutura multiplicativa – que 

envolve os significados de multiplicação e divisão. Esta categoria destaca seis tipos 

de problemas que são os de multiplicação direta, multiplicação inversa (quotição), 

distribuição (partição), produto cartesiano direto, produto cartesiano inverso e 

relação entre variáveis. Quanto aos problemas de estrutura multiplicativa que 

envolvem os significados do raciocínio combinatório, adotamos a classificação de 

Merayo (2001). Essa categorização aborda três tipos de problemas, que são os de 

arranjo, permutação e combinação – que junto com o produto cartesiano compõem 

os problemas combinatórios (como sugerido por Pessoa e Borba, 2007). No que se 

refere às estruturas multiplicativas que envolvem significados de número racional, 

adotamos a classificação de Kieran (1976). Esta categoria aborda sete tipos de 

problemas que são os de fração ordinária, fração decimal, classe de equivalência, 

razões, operadores múltiplos, quociente de divisão e medidas e pontos de uma reta 

numérica. 

  A análise do presente estudo envolveu todos os 19 livros aprovados na 

primeira edição do Plano Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Adultos 

(PNLA). Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa e qualitativa, ao se 

levantar quantitativos de problemas de acordo com significados, contextos e 

representações simbólicas trabalhadas e proceder-se análise qualitativa das 

situações apresentadas. 

 



 

4.2 Apresentação dos livros 

 

 

Os 19 livros analisados foram os que seguem: 

 

"Alfabetiza Brasil", de Jane T. Santos Gonçalves – Módulo Editora e 

Desenvolvimento Educacional Ltda. 

 

"Alfabetização de Jovens e Adultos", de Moacir Gadotti e Luiza Helena da Silva 

Christov - Centro de Criação de Imagem Popular - Cecip; Eduardo Patrício Giraldez, 

Marinete de Almeida D´Angelo, Ângela Maria Biz Rosa Antunes, Paulo Roberto 

Padilha, Maria Alice de Paula, Sônia Couto Souza Feitosa e Maria José Vale – 

Escola Multimeios. 

 

"Alfabetização de Jovens e Adultos - Vale A Pena!", de Erdna Perugine Nahum - 

Editora Scipione S.A. 

 

―Alfabetização - Um Caminho para a Cidadania‖, de Rubi Rachel Nascimento, 

Justina Inês Carbonera Motter Maccarini e Júlia Gerin - Editora Educarte Ltda. 

 

"Caminhos para a Cidadania: Alfabetização e Diversidade", de Salvador Barletta 

Nery e Eloísa Bombonatti Gianini - Edições Escala Educacional S.A. 

 

"Conhecer e Crescer Educação de Jovens e Adultos" – Eureka - Soluções 

Pedagógicas Ltda, de Kássia Vasconcelos Martins e Marco Antônio Césere Saliba - 

Edições Escala Educacional S.A. 

 

"Conhecer e Descobrir", de Wilma Jane Lekevicius Costardi, Erdna Perugine Nahum 

e Maria Rita Costa de Souza - Editora FTD S.A. 

 

"Construindo a Cidadania - Alfabetização de Jovens e Adultos", de Márcia Januário 

Monteiro Museneck e Andréa Picchi – DCL Difusão Cultural do Livro Ltda. 

 



 

"EJA - Educação de Jovens e Adultos - Alfabetização de Jovens e Adultos", de Luiz 

Roberto Dante e Lidia Lagua de Oliveira - Editora Ática S.A. 

  

"Ler e Escrever o Mundo - Alfabetizar Letrando", de Samanta Martinelli Carlucci e 

Dirceu Zaleski Filho - Editora Didática Suplegraf Ltda. 

 

"Meta do Saber - Letramento na Alfabetização de Jovens e Adultos", de Mércia de 

Oliveira Pontes, Yêdda de Aguiar Freire, Amelia Maria Brito de Albuquerque, Jorge 

Alberto Rodríguez, Maria Izete Lima Maia e Ana Maria Furtado Néo - IMEPH - 

Instituto Meta de Educação, Pesquisa e Formação de Recursos Humanos Ltda. 

 

―Muda o Mundo Brasil", de Fátima Aparecida Gusso Rigoni - Módulo Editora e 

Desenvolvimento Educacional Ltda. 

 

"Natureza e Cultura", de Waldênia Leão de Carvalho, Almeri Freitas de Souza, Eva 

Cristina Araújo, Sônia Lucia Bezerra Coimbra, André Luiz Aquino de Almeida, 

Mariluce de Souza Araújo, Simone de Melo Oliveira e Maria das Graças Vital de 

Melo - Bagaço Design Ltda. 

 

"Outro Olhar: EJA: Alfabetização de Jovens e Adultos", de Ana Júlia Kloeppel e 

Jeferson José Freitas - Aymará Edições e Tecnologia Ltda. 

 

"Ponto de Encontro", de Marco Antonio de Almeida Hailer e Karina Perez Guimarães 

– Editora FTD S.A. 

 

―Seguindo em Frente", de Marilia Marques Mira, Grenilza Maria Lis Zabot e Eliane 

Kloster Ribeiro Hamann - Base Livros Didáticos Ltda. 

 

"Tempo de Aprender", de Jane T. Santos Gonçalves – Módulo Editora e 

Desenvolvimento Educacional Ltda. 

 

―Vida Nova", de Angiolina Domanico Bragança e Isabella Pessoa De Melo 

Carpaneda - Editora FTD S.A. 

 



 

"Viver, Aprender - Alfabetização", de Maria Amabile Mansutti e Claudia Lemos Vóvio 

- Ação Educativa - Global Editora e Distribuidora Ltda. 

 

 Os livros foram aqui apresentados em ordem alfabética de título, mas nas 

análises que seguem foram designados de Livros A a S, sendo que nesta 

designação não há uma correspondência entre a ordem alfabética do título e a 

denominação do livro. 

 

 

4.3 Procedimentos metodológicos 

 

 

 Foi feita uma análise nas resenhas de cada livro dispostas no Guia do PNLA 

2008 no que concerne às estruturas multiplicativas, resolução de problemas como 

ponto de partida da aprendizagem, bem como aos pressupostos teóricos da Teoria 

dos Campos Conceituais. Para esse fim, foram elaboradas e preenchidas as fichas 

com os dados obtidos a partir da análise de cada resenha. 

 Na análise dos manuais do alfabetizador, foi feito um exame no que se refere 

aos procedimentos metodológicos no trabalho com as estruturas multiplicativas 

destinado à alfabetização de jovens e adultos e das sugestões de atividades a 

serem vivenciadas com esse público. Para esse fim, foram elaboradas e 

preenchidas as fichas com os resultados obtidos. 

 Por fim, foi feita a análise nos livros do aluno no que se refere aos problemas 

de estrutura multiplicativa de acordo com as classificações de Nunes e Bryant 

(1997), Maerayo (2001) e Kieran (1976). Foram elaboradas fichas para 

levantamento de dados e escaneados todos os problemas, possibilitando a análise 

dos significados de estrutura multiplicativa, das formas de representações simbólicas 

apresentadas e solicitadas, bem como da adequação do contexto, a saber: 

 

1ª FICHA: Classificação dos problemas de estrutura multiplicativa quanto aos seus 

significados (classificação baseada em Nunes e Bryant (1997), Merayo (2001) e 

Kieran (1976)). (Apêndice A). 



 

2ª FICHA: Formas de representação simbólica utilizadas na apresentação dos 

problemas de estrutura multiplicativa. (Apêndice B).  

 

3ª FICHA: Formas de representação simbólica solicitadas na resolução dos 

problemas de estrutura multiplicativa. (Apêndice C). 

 

4ª FICHA: Adequação dos contextos na apresentação dos problemas de estrutura 

multiplicativa. (Apêndice D). 

 

5ª FICHA: Estruturas multiplicativas segundo o Guia PNLA/2008 (Apêndice E) 

 

6ª FICHA: Análise dos manuais do alfabetizador sobre as estruturas multiplicativas 

(Apêndice F) 

 

A partir dos dados colhidos nas fichas de classificação dos significados das 

operações envolvidas nos problemas e nas fichas das representações simbólicas e 

dos contextos, foram efetuadas análises nas quais buscamos constatar a amplitude 

do trabalho no campo multiplicativo proposto nas obras do PNLA. 
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5. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

   

5.1 O que é afirmado de modo geral no Guia e observado nos Manuais do 

Alfabetizador  

 

 

Inicialmente serão apresentadas as análises do Guia do PNLA 2008, bem 

como dos manuais do alfabetizador, no que se refere à abordagem das estruturas 

multiplicativas, nos livros didáticos de alfabetização para jovens e adultos, 

aprovados para o projeto Brasil Alfabetizado. 

Dessa forma, foram selecionadas informações de como o Guia retrata os 

livros aprovados no que se refere aos significados dos problemas de estrutura 

multiplicativa trabalhados e as representações simbólicas abordadas, bem como as 

discussões efetuadas referentes ao papel da resolução de problemas. Foram 

também selecionadas informações dos manuais do alfabetizador das 19 obras 

analisadas no que se refere ao apoio do alfabetizador no trabalho com as estruturas 

multiplicativas. 

 De acordo com os dados obtidos na análise do Guia, pode-se observar no 

Quadro 8, no que se refere à resolução de problemas como ponto de partida para 

aprendizagem, que apenas o Livro A apresenta essa característica. Segundo o Guia, 

os Livros I, K e L pouco valorizam as situações-problema como ponto de partida. A 

maioria dos livros introduz primeiro os conceitos que serão trabalhados e depois 

apresentam situações-problema. Nas resenhas dos exemplares D, J e N, o Guia não 

faz nenhuma menção ao trabalho de resolução de problemas anterior à introdução 

dos conceitos. 

 No Quadro 8, pode-se também observar que referente aos significados 

apresentados nas situações-problema, o Guia afirma que os Livros A, C, G, I e Q 

fazem uma abordagem mais diversificada dos significados multiplicativos. Os Livros 

L, N e S apresentam pouca diversidade. Assim, segundo o Guia, a maioria dos livros 

não diversifica os significados das estruturas multiplicativas. Observa-se, também, 



 

que os Livros A, G, H, I, M, O e S enfatizam a multiplicação como soma de parcelas 

repetidas.  

 

Quadro 8 – Apresentação das estruturas multiplicativas em cada livro 
analisado, segundo o Guia PNLA/2008  

 

 
 
 
 

 
LIVROS 
 
 
 
 
 
 
 
 R

e
s
o

lu
ç

ã
o

 d
e
 p

ro
b

le
m

a
s

 c
o

m
o

 

p
o

n
to

 d
e
 p

a
rt

id
a

 

S
ig

n
if

ic
a
d

o
s

 d
iv

e
rs

if
ic

a
d

o
s
 d

e
 

e
s
tr

u
tu

ra
 m

u
lt

ip
li
c
a
ti

v
a

 

M
u

lt
ip

li
c
a

ç
ã
o

 c
o

m
o

 s
o

m
a

 d
e
 

p
a
rc

e
la

s
 r

e
p

e
ti

d
a
s

 

 

D
iv

is
ã
o

 

 

N
ú

m
e
ro

s
 r

a
c
io

n
a
is

 n
a
 

re
p

re
s
e
n

ta
ç
ã
o

 d
e

c
im

a
l 

 

N
ú

m
e
ro

s
 r

a
c

io
n

a
is

 n
a
 

re
p

re
s
e
n

ta
ç
ã
o

 f
ra

c
io

n
á

ri
a

 

R
e
p

re
s
e
n

ta
ç
õ

e
s
 s

im
b

ó
li
c

a
s
 

c
o

m
o

 e
s
tr

a
té

g
ia

 n
a
 r

e
s
o

lu
ç
ã
o

 

d
e
 p

ro
b

le
m

a
s

 

Livro A A A --- --- A --- A 

Livro B N.A --- A A A N.A --- 

Livro C N.A A --- --- --- --- P.A 

Livro D --- N.A --- --- A N.A --- 

Livro E N.A N.A --- --- A --- P.A 

Livro F N.A N.A --- --- --- --- P.A 

Livro G N.A A A --- A --- P.A 

Livro H N.A --- A --- A N.A P.A 

Livro I P.A --- A P.A A --- N.A 

Livro J --- A --- --- --- --- P.A 

Livro K P.A N.A --- --- P.A --- N.A 

Livro L P.A P.A --- --- A --- --- 

Livro M N.A N.A A --- --- --- N.A 

Livro N --- P.A --- N.A A --- --- 

Livro O N.A N.A A N.A N.A N.A A 

Livro P N.A N.A --- --- A A A 

Livro Q N.A A --- --- A --- N.A 

Livro R N.A N.A --- --- A --- N.A 

Livro S N.A P.A A --- N.A --- A 
A (aborda)  P.A (pouco aborda) N.A (não aborda) --- ( não mencionado) 

 

O Guia afirma que apenas o Livro B faz menção à abordagem do conceito da 

divisão, o exemplar I pouco aborda esse conceito e os Livros N e O não abordam o 

significado da divisão. Assim, segundo o Guia, a maioria dos livros não faz nenhuma 

abordagem sobre esse conceito das estruturas multiplicativas.  

Referente à abordagem dos números racionais, segundo o Guia, a maioria 

dos livros apresenta esse conceito em sua representação decimal, relacionado ao 

sistema monetário. Apenas os Livros O e S não apresentam números racionais e, 



 

referente aos exemplares C, F, J e M, o Guia não menciona a apresentação desse 

significado. No que se refere à representação fracionária, segundo o Guia, apenas o 

Livro O apresenta essa representação dos números racionais. Os exemplares B, C, 

G e O mencionam a representação fracionária dos números racionais e o restante 

dos livros, segundo o Guia, não menciona esse significado. 

 Ainda no Quadro 8, se pode observar que quanto às representações 

simbólicas como estratégia para resolução de problemas, o Guia menciona que os 

Livros A, O, P e S abordam diferentes representações para a resolução de 

problemas, que os exemplares C, E, F, G, H e J abordam poucas formas de 

representações simbólicas e que os exemplares I, K, M, Q e R não diversificam as 

representações simbólicas utilizadas. 

De forma geral, observa-se que o Guia do PNLA 2008 aborda, nas resenhas 

de cada obra, aspectos fundamentais para um aprendizado significativo da 

Matemática. As resenhas salientam a abordagem das estruturas multiplicativas em 

seus diversos significados, de acordo com a proposta de cada obra aprovada, bem 

como destaca a ausência desses significados distintos. Na maior parte dos livros, a 

ideia predominante é a da adição de parcelas repetidas para a multiplicação e a 

abordagem majoritária dos números racionais é em sua forma decimal em contextos 

monetários. Outras ideias multiplicativas – como as envolvidas na Combinatória – 

não são mencionadas nas resenhas.  

Outro aspecto afirmado no Guia se refere às representações simbólicas como 

auxiliares no processo de aprendizagem dos educandos. Nas resenhas de cada 

obra há a preocupação de se destacar os tipos de representações simbólicas que 

são abordados nos exemplares, bem como a ausência dessas. É importante 

ressaltar que a abordagem feita pelo Guia sobre as representações simbólicas, parte 

de uma visão de que os jovens e adultos já apresentam procedimentos de cálculo 

próprios que foram desenvolvidos no cotidiano da vida e que o processo de 

educação formal deve valorizar e ampliar estes procedimentos de resolução de 

problemas. 

No que se refere aos dados obtidos na análise dos Manuais do alfabetizador, 

pode-se observar, no Quadro 9, que estes trazem em sua maioria repostas aos 

problemas propostos, porém, dois manuais – o G e o N – são apenas cópias dos 

livros do aluno sem nenhum acréscimo.  



 

Quadro 9 – Análise dos Manuais do alfabetizador sobre as estruturas multiplicativas 

 

 
 

LIVROS 
 
 

 
Apresenta 
resposta 

aos 
problemas 

 
ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 
SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

Uso de 
diferentes 

significados 

Uso de 
diferentes 

representações 
simbólicas 

Valorização 
de 

estratégias 
próprias 

Uso de 
material 

manipulativo 

 
Uso de 

calculadora 

 
Uso de 
jogos 

 
Uso de 

desenhos 

 
Uso de 
cálculo 
mental 

Livros A A A A N.A N.A A N.A A A 

Livros B A N.A A N.A N.A A A A N.A 

Livros C A N.A N.A N.A A A N.A N.A A 

Livros D A N.A A A A A N.A A N.A 

Livros E A N.A A N.A N.A N.A N.A N.A A 

Livros F A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

Livros G N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

Livros H A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

Livros I A A N.A N.A N.A N.A A A A 

Livros J A N.A N.A PA N.A N.A N.A N.A N.A 

Livros K A N.A A N.A N.A A N.A N.A A 

Livros L A N.A N.A N.A N.A PA PA N.A PA 

Livros M A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

Livros N N.A N.A A N.A N.A A N.A N.A N.A 

Livros O A P.A PA N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

Livros P A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

Livros Q A N.A N.A N.A A N.A A N.A A 

Livros R A N.A PA N.A A A N.A N.A N.A 

Livros S A A N.A A N.A A N.A N.A A 
A (aborda)  P.A (pouco aborda) N.A (não aborda) 



 

Salienta-se que a maioria dos manuais traz orientações metodológicas e 

sugestões de atividades, porém os manuais dos exemplares F, G e H não trazem 

nenhum tipo de orientação didática ao professor.  

Sobre as orientações metodológicas apresentadas pelos manuais do 

alfabetizador, observa-se que estes apresentam poucas reflexões sobre o trabalho 

com as estruturas multiplicativas. De acordo com essa análise, apenas os manuais 

A, I, S e O fazem abordagem ao uso de diferentes significados das estruturas 

multiplicativas, embora o manual O faça uma abordagem superficial. Diante desses 

dados, afirma-se que a maioria dos manuais não apresenta nenhum tipo de 

orientação metodológica para o trabalho de diferentes significados das estruturas 

multiplicativas. 

Como se pode observar no Quadro 9, referente à abordagem didática sobre 

as representações simbólicas variadas como estratégia para resolução de 

problemas, verifica-se que os manuais A, B. D, E, K, N, O e R, enfatizam a 

necessidade do trabalho com essa diversidade. Desses, os manuais dos exemplares 

O e R ressaltam pouco essa necessidade, sem dar atenção necessária para o 

trabalho com diferentes representações simbólicas. 

No que diz respeito à valorização de estratégias próprias, no Quadro 9 pode-

se observar o quanto este aspecto é pouco ressaltado nos manuais analisados. 

Apenas os manuais dos Livros D e S fazem menção a este aspecto importante do 

aprendizado matemático e o manual do Livro J faz uma menção superficial. 

Outro aspecto analisado nos manuais, e ressaltado no Quadro 9, refere-se às 

sugestões de atividades. Observa-se que as sugestões se assemelham bastante às 

propostas nos livros do aluno. Sugere-se o uso de algumas representações 

simbólicas, como a calculadora nos Manuais A, B, C, D, J, K, L, N, R e S, o uso do 

cálculo mental nos Manuais dos exemplares A, C, I, J, K, Q e S, o uso de jogos nos 

Manuais A, B, D e I, o uso de manipulativo nos Manuais C, D, Q e R e o uso de 

desenhos nos Manuais A, B, D e I.  

De forma geral, os Manuais do Alfabetizador preocupam-se em trazer 

pressupostos teóricos e metodológicos que amparem as diversas atitudes do 

alfabetizador nos processos de ensino e de aprendizagem, bem como apresentam 

atividades complementares que possam ampliar o conhecimento dos alfabetizandos, 

porém, essa preocupação não atinge todos os eixos e conteúdos da Matemática, 

principalmente no que se refere às estruturas multiplicativas.  



 

Observa-se, também, que apesar das abordagens do Guia e dos Manuais do 

Alfabetizador, é necessário um olhar mais refinado no que se refere às estruturas 

multiplicativas, aos seus diversos significados e às representações simbólicas 

abordadas e solicitadas para resolução dos problemas propostos. É preciso levar em 

consideração a necessidade de uma distribuição mais equitativa, tanto dos 

significados das estruturas multiplicativas, como dos tipos de representações 

simbólicas trabalhadas. É necessário também avaliar a adequação dos contextos 

nos quais os problemas são apresentados – se apropriados, ou não, ao público a 

que se destinam, ou seja, jovens e adultos com variadas experiências de vida. Estas 

são as análises que seguem. 

 

 

5.2 Como os significados são trabalhados nos problemas de estrutura 

multiplicativa 

 

 

Quanto aos significados encontrados nos problemas de estrutura 

multiplicativa, fica evidente que os livros aprovados nesta primeira edição do PNLA 

não distribuem de forma uniforme as situações problema que envolve os significados 

de multiplicação, divisão, raciocínio combinatório e números racionais. Ressalta-se, 

novamente, que os livros foram analisados de forma aleatória, portanto não há 

correspondência da ordem da apresentação dos livros com a ordem alfabética de 

título dos mesmos. Pode-se observar na Tabela 7 que 88% dos problemas 

analisados concentram seus significados na multiplicação e divisão, de acordo com 

a classificação de Nunes e Bryant (1997). No que se refere aos significados do 

raciocínio combinatório, de acordo com a classificação de Merayo (2001), verifica-se 

um percentual muito baixo em comparação aos problemas de multiplicação e 

divisão, pois esses ocupam apenas 9% dos problemas analisados. Constata-se 

também que o trabalho com números racionais, de acordo com a classificação de 

Kieran (1976), é pouco evidenciado, pois apenas 3% dos problemas de estrutura 

multiplicativa corresponde a essa classificação. 

 

 



 

Tabela 7 – Quantitativo dos significados dos problemas de estrutura multiplicativa  

trabalhados nos livros analisados 
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PNLA  
2008 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Livro A 21 45 7 15 8 17 3 6 - - 2 4 - - - - 6 13 - - - - - - - - - - - - - - 47 

Livro B 16 47 2 6 7 21 - - - - 2 6 1 3 - - 6 18 - - - - - - - - - - - - - - 34 

Livro C 32 60 2 4 18 34 - - - - - - 1 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 53 

Livro D 3 34 2 22 2 22 - - - - - - - - 2 22 - - - - - - - - - - - - - - - - 9 

Livro E 23 58 - - 14 35 - - - - - - - - - - 3 7 - - - - - - - - - - - - - - 40 

Livro F 3 43 - - 1 14 - - - - - - - - 2 29 1 14 - - - - - - - - - - - - - - 7 

Livro G 12 92 - - 1 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 

Livro H 17 61 4 14 5 18 - - - - - - - - - - 1 4 - - 1 4 - - - - - - - - - - 28 

Livro I 17 65 - - 7 27 - - - - - - 1 4 1 4 - - - - - - - - - - - - - - - - 26 

Livro J 18 56 - - 11 34 2 6 - - - - - - - - 1 3 - - - - - - - - - - - - - - 32 

Livro K 3 43 - - 1 14 - - - - - - - - 1 14 2 29 - - - - - - - - - - - - - - 7 

Livro L 3 38 - - 4 50 - - - - - - - - - - 1 12 - - - - - - - - - - - - - - 8 

Livro M 9 50 - - 7 39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 11 - - - - 18 

Livro N 15 56 3 11 1 4 - - - - 2 7 - - - - 2 7 - - - - - - - - 4 15 - - - - 27 

Livro O 16 44 6 17 6 17 1 3 - - 1 3 - - - - 3 8 - - - - - - - - 3 8 - - - - 36 

Livro P 3 50 - - - - - - - - - - - - - - 2 33 - - - - - - - - 1 17 - - - - 6 

Livro Q 9 69 1 8 3 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 

Livro R 3 33 1 11 3 33 1 11 - - - - - - - - 1 11 - - - - - - - - - - - - - - 9 

Livro S 23 46 5 10 15 30 1 2 - - 3 6 - - - - 3 6 - - - - - - - - - - - - - - 50 



Embora o Guia do PNLA apresente como objetivo a necessidade de trabalhar 

os significados diversificados das operações aritméticas, ampliando essa abordagem 

para os números racionais, verifica-se nas obras analisadas a baixa 

representatividade do trabalho com alguns significados e a ausência de atividades 

com outros significados, principalmente no que se refere ao trabalho com problemas 

combinatórios e, principalmente, atividades com números racionais.  

 

 

6.2.1 Os significados da multiplicação e divisão trabalhados, de acordo com a 

classificação de Nunes e Bryant (1997) 

 

 

 No que se refere aos significados da multiplicação e divisão encontrados nos 

problemas de estrutura multiplicativa, observa-se, na Tabela 8, que as obras 

analisadas não trabalham equitativamente os diferentes significados envolvidos 

nessa classificação. Os exemplares examinados abordam cinco categorias desses 

problemas que são a multiplicação direta, quotição, partição, produto cartesiano 

direto e relações entre variáveis. Salienta-se que não é trabalhado em nenhuma das 

obras analisadas o significado de produto cartesiano inverso, evidenciando-se 

assim, que nem todas as categorias dos problemas proposto por Nunes e Bryant 

(1997) estão presentes nos livros aprovados no PNLA 2008. 

 De forma geral, os problemas que envolvem o significado de multiplicação 

direta estão presentes em todas as obras analisadas, correspondendo a 60% das 

situações problema, ou seja, mais da metade dos problemas dessa classificação 

envolve o significado da multiplicação direta. Fica evidente que a distribuição desses 

problemas não é ideal, há percentuais muito elevados para algumas categorias e 

outros muito baixos e praticamente inexistentes para outras categorias. 

Considerando-se que os jovens e adultos já possuem conhecimentos anteriormente 

desenvolvidos das estruturas multiplicativas, é de se esperar que nos livros didáticos 

variados significados sejam introduzidos, retomados e/ou aprofundados. 

Referente aos problemas com significado de distribuição, também chamado 

de partição, este significado representa 27% dos problemas analisados, e só não 



 

está presente no Livro P. Dessa forma, os significados de partição e multiplicação 

direta representam mais de 80% dos problemas multiplicativos trabalhados, 

sobrando um espaço reduzido para o trabalho com todos os outros significados. 

Pode-se perceber que os problemas inversos de multiplicação, também 

conhecidos como quotição, os de produto cartesiano direto e os de relação entre 

variáveis ocupam pouco espaço nos livros didáticos analisados, correspondendo a 

8%, 3% e 2% respectivamente. Apesar de um quantitativo muito baixo, os problemas 

de quotição estão presentes em um pouco mais da metade dos livros analisados, 

porém os significados de produto cartesiano direto e relação entre variáveis estão 

presentes em apenas cinco das obras didáticas aprovadas, apresentando assim 

pouca representatividade e o significado de produto cartesiano inverso está 

totalmente ausente. 

 

Tabela 8 - Quantitativo dos problemas de estrutura multiplicativa que abordam 
significado de multiplicação e divisão de acordo com a classificação de Nunes 

e Bryant (1997) 
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 CLASSIFICAÇÃO NUNES E BRYANT (1997) 

 
 

Multiplicação 

 
 

Quotição 

 
 

Partição 

 
Produto 

cartesiano 
direto 

 
Produto 

cartesiano 
inverso 

 
Relação 

entre 
variáveis 

T
O

T
A

L
 

PNLA 
2008 

Nº 
 

% Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Livro A 21 51 7 17 8 20 3 7 - - 2 5 41 

Livro B 16 59 2 7 7 27 - - - - 2 7 27 

Livro C 32 61 2 4 18 35 - - - - - - 52 

Livro D 3 42 2 29 2 29 - - - - - - 7 

Livro E 23 62 - - 14 38 - - - - - - 37 

Livro F 3 75 - - 1 25 - - - - - - 4 

Livro G 12 92 - - 1 8 - - - - - - 13 

Livro H 17 65 4 16 5 19 - - - - - - 26 

Livro I 17 71 - - 7 29 - - - - - - 24 

Livro J 18 58 - - 11 36 2 6 - - - - 31 

Livro K 3 75 - - 1 25 - - - - - - 4 

Livro L 3 43 - - 4 57 - - - - - - 7 

Livro M 9 56 - - 7 44 - - - - - - 16 

Livro N 15 71 3 14 1 5 - - - - 2 10 21 

Livro O 16 54 6 20 6 20 1 3 - - 1 3 30 

Livro P 3 100 - - - - - - - - - - 3 

Livro Q 9 69 1 8 3 23 - - - - - - 13 

Livro R 3 37 1 13 3 37 1 13 - - - - 8 

Livro S 23 49 5 11 15 32 1 2 - - 3 6 47 

Total 246 60 33 8 114 27 8 2 - - 10 3 411 



 

A seguir, são apresentados exemplos de problemas de multiplicação e 

divisão, segundo a classificação de Nunes e Bryant (1997), extraídos de alguns dos 

livros analisados. 

 

 

Figura 1 – Exemplo de problema com significado de multiplicação direta
5
 

 

Figura 2 – Exemplo de problema com significado de quotição
6
 

 

Figura 3 – Exemplo de problema com significado de partição
7
 

 

Figura 4 – Exemplo de problema com significado de produto cartesiano direto
8
 

                                                           
5
 Esta figura foi retirada do livro Alfabetização de Jovens e Adultos - Vale A Pena! de Erdna 

Perugine Nahum 
6
 Esta figura foi retirada do livro Natureza e Cultura de Waldênia Leão de Carvalho, Almeri 

Freitas de Souza, Eva Cristina Araújo, Sônia Lucia Bezerra Coimbra,  
André Luiz Aquino de Almeida, Mariluce de Souza Araújo, Simone 
de Melo Oliveira, Maria das Graças Vital de Melo 
7
 Esta figura foi retirada do livro Conhecer e Descobrir de Wilma Jane Lekevicius Costardi,  

Erdna Perugine Nahum, Maria Rita Costa de Souza. 

 

 

 

 



 

 

Figura 5 – Exemplo de problema com significado de relação entre variáveis
9
 

 

Numa análise detalhada de variedades de significados apresentados por cada 

obra, observa-se que os Livros A, O e S, o que corresponde a 16% dos livros 

analisados, são os que apresentam cinco categorias de problemas desta 

classificação. Nessas obras estão presentes os significados de multiplicação direta, 

quotição, partição, produto cartesiano direto e relação entre variáveis. Embora esses 

exemplares não apresentem uma distribuição de todos os tipos de problemas, estes 

livros são os que apresentam maior variedade de significados trabalhados.  

Diante desta mesma análise por exemplar, verifica-se que os Livros B, N e R, 

o que corresponde a 16% dos livros analisados, apresentam quatro significados dos 

problemas que envolvem multiplicação e divisão. Desta obras, os exemplares B e N 

apresentam problemas de multiplicação direta, quotição, partição e relações entre 

variáveis e o Livro R apresenta problemas de multiplicação direta, quotição, partição 

e produto cartesiano. Pode-se verificar que os Livros B e N apresentam um 

quantitativo muito baixo de situações-problema de natureza multiplicativa e que 

estes problemas estão distribuídos de forma desigual, apresentando maior 

representatividade nos problemas de multiplicação direta, tendo mais de 50% de 

seus problemas esses significado. No que se refere ao Livro R, esse, também 

apresenta um quantitativo de questão muito baixo – apenas oito questões 

multiplicativas – e desse quantitativo três são situações com o significado de 

multiplicação direta, três com o significado de partição, uma com o significado de 

quotição e outra com o significado de produto cartesiano direto. 

                                                                                                                                                                                     
8
 Esta figura foi retirada do livro Alfabetização de Jovens e Adultos - Vale A Pena! de Erdna 

Perugine Nahum 
9
 Esta figura foi retirada do livro EJA - Educação de Jovens e Adultos - Alfabetização de 

Jovens e Adultos de Luiz Roberto Dante, Lidia Lagua de Oliveira. 

 



 

Verifica-se que as obras C, D, J, H e Q, que correspondem a 26% das obras 

analisadas, apresentam três categorias de problemas dessa classificação. Destes, 

os exemplares C, D, H e Q apresentam os significados de multiplicação, quotição e 

partição, e o Livro J apresenta os significados de multiplicação direta, partição e 

produto cartesiano. Verifica-se que a distribuição dos problemas nesses exemplares 

obedece à mesma lógica dos outros livros, concentrando a maioria de seus 

problemas no significado de multiplicação direta. Salienta-se que desses 

exemplares, os Livros D e Q apresentam uma quantidade muito pequena de 

problemas desta classificação. 

O maior percentual de livros, ou seja, 37% dos livros analisados só abordam 

duas categorias de problemas desta classificação. Observa-se que os Livros E, F, G, 

I, K, L e M abordam exclusivamente problemas de multiplicação direta e partição em 

quantidades bem variadas. Vale salientar que os exemplares F e K apresentam um 

quantitativo muito baixo de problemas com estes significados.  

Finalizando essa análise de variedades por exemplar, constata-se que 

apenas o Livro P apresenta um único significado que é o da multiplicação direta e é 

também esse exemplar que apresenta o menor número de questões da classificação 

de Nunes e Bryant (1997). Nesse livro, bem como em diversos outros, pouca 

valorização é dada ao campo das estruturas multiplicativas, em especial aos 

significados da multiplicação e da divisão trabalhados. 

Os resultados encontrados no presente estudo vão na mesma direção dos 

achados de Oliveira Filho (2009), em seu estudo que analisou as estruturas 

multiplicativas em livros didáticos de 3ª e 5ª séries – atuais 4º e 5º anos de 

escolarização – aprovados no PNLD. Oliveira Filho constatou que os problemas que 

envolvem o significado de multiplicação direta são os mais abordados nas obras 

analisadas, seguidos de partição, quotição e produto cartesiano direto. O autor 

ressaltou também a inexistência do significado inverso do produto cartesiano nas 

obras analisadas. Assim, observa-se que tanto nos livros destinados ao Ensino 

Fundamental quanto os voltados especificamente para a EJA o trabalho proposto 

com a multiplicação e divisão é bastante deficiente em termos de diversificação de 

significados trabalhados.  

Os resultados do estudo de Lima e Borba (2009), sobre resolução de 

problemas de estrutura multiplicativa com alunos da EJA, evidenciam que dos 

problemas multiplicativos os que apresentam significado de multiplicação direta, 



 

partição e quotição são os que os alunos apresentaram melhor desempenho e os 

problemas de produto cartesiano foram os problemas em que os alunos 

apresentaram maior dificuldade. Observa-se, assim, que os livros – em particular os 

de EJA – precisam dar ênfase aos problemas que os alunos têm maior dificuldade 

para que possam vir a compreender todos os significados envolvidos nos conceitos.  

Nesse mesmo sentido, Pessoa, Silva e Matos Filho (2005), numa 

investigação sobre a resolução de problemas de estrutura multiplicativa com alunos 

de 3ª e 5ª série de escolas públicas e privadas apontam resultados parecidos. Os 

autores observaram que os alunos apresentaram maior dificuldade na resolução de 

problemas que envolvem produto cartesiano. 

Percebe-se, assim a maior frequência das situações problemas nos livros 

didáticos na abordagem de significados que os alunos conseguem ter um bom 

desempenho, e os problemas que os alunos possuem maior dificuldades não são 

trabalhadas, ou são pouco trabalhados. Observa-se esse resultado nos problemas 

multiplicativos abordados nas obras aprovadas no PNLA 2008, assim como em 

livros destinados a outras modalidades de ensino.  

Observa-se que o presente estudo apresenta os mesmos resultados obtidos 

por Oliveira Filho (2009), no qual uma maior variedade de significados dos 

problemas de multiplicação e divisão não foi levada em consideração. Perde-se com 

isso a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento da compreensão ampla da 

multiplicação e divisão dos alunos da EJA, já que estes possuem alguns 

conhecimentos dos conceitos multiplicativos desenvolvidos em situações de seus 

cotidianos sociais e/ ou profissionais. 

Concorda-se aqui com as afirmações presentes no Guia do PNLA 2008 no 

que se refere à abordagem dos diferentes significados da multiplicação e divisão.  O 

Guia afirma nas sínteses de cada obra que há pouca exploração dos diferentes tipos 

de problemas e que predomina a exploração do significado da multiplicação apenas 

como soma de parcelas repetidas – o que se evidencia pela elevada presença nos 

livros de problemas de multiplicação direta. 

 Nunes e Bryant (1997) afirmam que a essência do raciocínio aditivo é parte-

todo, ou seja, o todo é igual à soma das partes, mas no que se refere ao raciocínio 

multiplicativo existe uma relação fixa entre duas variáveis em relação constante 

entre si. Estes autores ressaltam a necessidade de levar os alunos a perceberam as 

diferenças entre estes dois campos conceituais e destacam que no ensino das 



 

estruturas multiplicativas deve-se abordar três situações, que são a de 

correspondência um-para-muitos (multiplicação direta, inversa por quotição, produto 

cartesiano direto e inverso), distribuição e relação entre variáveis, descritas 

anteriormente. Sem a exploração ampla dos significados multiplicativos, o 

desenvolvimento dos alunos referente à multiplicação e à divisão fica restrito a 

apenas alguns aspectos deste campo.  

 

 

5.2.2 Os significados do raciocínio combinatório trabalhados, de acordo com a 

classificação de Merayo (2001) 

 

 

Quanto aos significados encontrados nos problemas de raciocínio 

combinatório de acordo com a classificação de Merayo (2001), observa-se que os 

significados não estão distribuídos de forma uniforme nas obras aprovadas pelo 

PNLA 2008. Verifica-se uma representatividade pouco satisfatória, apenas 9% dos 

problemas de estrutura multiplicativa são dessa classificação. Pode-se observar na 

Tabela 9 que dos problemas de raciocínio combinatório desta classificação, os que 

apresentam o significado de combinação são os de maior representatividade. 

Embora sejam poucos, os problemas de combinação correspondem a 78% dos 

problemas combinatórios trabalhados, seguidos de permutação que corresponde a 

15% e, por fim, os problemas de arranjo, que correspondem a 7% dos problemas 

analisados nesta classificação. Além de uma quantidade muito pequena de 

situações-problema que trabalhem o raciocínio combinatório, nenhum livro abordou 

os três significados da classificação de Merayo (2001) e algumas obras – a G, a M e 

a Q – não abordaram sequer um destes significados. 

De forma geral, pode-se constatar que os problemas de combinação estão 

presentes na maioria dos livros analisados, com exceção dos Livros C, D, G, I, M e 

Q. Os Livros A e B são os que apresentam o maior número de problemas que 

envolvem esse significado, mas ainda numa quantidade muito reduzida – apenas 

seis situações cada. No que se refere aos problemas de permutação, observa-se 

que não há quase representatividade desse significado nas obras analisadas, 

destacando os Livros D, F, I e K que apresentam cada livro um ou dois problemas 



 

desta natureza. Com relação aos problemas de arranjo, esses são abordados 

apenas nos exemplares B, C e I com apenas uma questão em cada livro. 

 
Tabela 9 - Quantitativo dos problemas de Estrutura Multiplicativa que 

abordam significados de Raciocínio Combinatório de acordo com a 
classificação de Merayo (2001). 

 

Tipos de 
problemas 

 

CLASSIFICAÇÃO DE MERAYO (2001) 

T
O

T
A

L
 

Arranjo Permutação Combinação 

PNLA/2008 Nº % Nº % Nº % 

Livro A - - - - 6 100 6 

Livro B 1 14 - - 6 86 7 

Livro C 1 100 - - - - 1 

Livro D - - 2 100 - - 2 

Livro E - - - - 3 100 3 

Livro F - - 2 67 1 33 3 

Livro G - - - - - - - 

Livro H - - - - 1 100 1 

Livro I 1 50 1 50 - - 2 

Livro J - - - - 1 100 1 

Livro K - - 1 33 2 67 3 

Livro L - - - - 1 100 1 

Livro M - - - - - - - 

Livro N - - - - 2 100 2 

Livro O - - - - 3 100 3 

Livro P - - - - 2 100 2 

Livro Q - - - - - - - 

Livro R - - - - 1 100 1 

Livro S - - - - 2 100 2 

Total 3 7 6 15 31 78 40 

 

São apresentados, a seguir, exemplos de problemas de raciocínio 

combinatório retirados dos exemplares analisados. 

 

 

Figura 

sig

 

Figura 6 – Exemplo de problema com significado de combinação
10
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 Esta figura foi retirada do livro Viver, Aprender - Alfabetização de Maria Amabile Mansutti,  
Claudia Lemos Vóvio, Ação Educativa. 

 



 

 

Figura 7 – Exemplo de problema com significado de permutação
11

 

 

 

Figura 8 – Exemplo de problema com significado de arranjo
12

 

 

Quanto à variedade de significados combinatórios, segundo a classificação de 

Merayo (2001), observa-se que nenhum dos livros aborda os três tipos de problemas 

desta classificação. Os Livros B, F, I e K são os que apresentam duas categorias de 

problemas, sendo os Livros F e K os que apresentam problemas de permutação e 

combinação, o Livro I que aborda problema de arranjo e permutação e o Livro B que 

aborda problema de arranjo e combinação. Já os Livros A, E, H, J, L, N, O, P, R e S 

só apresentam problemas com o significado de combinação, o Livro C só de arranjo 

e o Livro D só problema de permutação. Os Livros G, M e Q não apresentam 

nenhum das categorias dessa classificação. 
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 Esta figura foi retirada do livro Construindo a Cidadania - Alfabetização de Jovens e 
Adultos", de Márcia Januário Monteiro Museneck, Andréa Picchi.  
12

 Esta figura foi retirada do livro Vida Nova de Angiolina Domanico Bragança, Isabella 
Pessoa De Melo Carpaneda. 

 

 



 

De forma geral, podemos dizer que 63% dos livros aprovados abordam pelo 

menos um dos significados proposto por Merayo (2001), 21% das obras abordam 

pelo menos dois significados desta classificação e 16% não faz nenhum tipo de 

abordagem no que se refere aos significados de arranjo, permutação e combinação. 

Vale salientar, de acordo com a Tabela 8, que o produto cartesiano – outro tipo de 

problema combinatório – é também muito pouco trabalhado.   

Salienta-se que o Guia do PNLA 2008, nas sínteses dos livros, não faz quase 

nenhum tipo de abordagem referente ao trabalho com o raciocínio combinatório, 

exceto nos exemplares B e N nos quais menciona-se sutilmente os problemas 

combinatórios. Dessa forma, parece não haver uma valorização ao desenvolvimento 

do raciocínio combinatório, pois poucas situações dessa natureza são abordadas. 

Matos Filho e Pessoa (2006), analisaram oito coleções de livros de anos 

iniciais do Ensino Fundamental, sendo quatro coleções que foram aprovadas pelo 

Plano Nacional do Livro Didático 2004 e quatro coleções que não foram submetidas 

ao programa.Buscou-se identificar os problemas que envolviam raciocínio 

combinatório, como estes foram abordados, e quais as orientações fornecidas pelos 

manuais dos livros didáticos para os professores em relação ao trabalho com os 

problemas de Combinatória. Observou-se um baixo percentual de problemas de 

raciocínio combinatório, quando comparados ao todo de problemas de estrutura 

multiplicativa ou, até mesmo, não apresentavam-se problemas de raciocínio 

combinatório; os livros didáticos analisados estabeleciam uma relação conceitual 

entre a multiplicação e o raciocínio combinatório e duas coleções estabeleciam 

também uma ligação com a ideia de proporção; a maioria dos livros analisados 

apresentou os problemas de raciocínio combinatório sempre após os problemas de 

multiplicação e estes últimos foram apresentados sempre após os de adição e 

subtração, vinculando a construção do conceito de multiplicação ao conceito de 

adição; mais da metade dos livros didáticos não traziam sugestões e orientações 

que pudessem auxiliar os professores no trabalho com os problemas de 

Combinatória. 

Nesse mesmo sentido, Barreto, Amaral e Borba (2007) investigando o 

raciocínio combinatório nos livros didáticos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

constataram que os problemas de produto cartesiano é o único problema que 

envolve o raciocínio combinatório que é trabalhado explicitamente, porém, no que se 

refere aos outros significados – permutação, arranjo e combinação – situações são 



 

apresentadas, porém sem nenhum destaque.  Os percentuais desses outros tipos de 

problemas combinatórios nos livros do Ensino Fundamental são bem mais elevados 

que os observados nas obras destinadas à EJA, diferenciando-se, assim, o 

tratamento dado à Combinatória nos diferentes níveis e modalidades de ensino.  

 Resultados obtidos em pesquisas como Schliemann (1988), Lima e Borba 

(2009) e Santos (2008) mostram a dificuldade que jovens e adultos têm em resolver 

problemas que envolvem o raciocínio combinatório. O primeiro estudo demonstra, 

além de outros resultados, que os estudantes que receberam instrução formal sobre 

Combinatória obtiveram melhores desempenhos, em relação aos cambistas e os 

trabalhadores em geral. Constata-se nesse estudo que a experiência extra-escolar 

influenciou nos resultados, porém, a escolarização foi fator predominante no 

desempenho dos sujeitos. O segundo estudo ressalta o trabalho com os diferentes 

significados da multiplicação, divisão, em particular do raciocínio combinatório, com 

alunos da EJA em início de escolarização, dos anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental, bem como do Ensino Médio. Nesse estudo constatou-se a dificuldade 

dos alunos da EJA em resolverem problemas que envolvem o raciocínio 

combinatório, principalmente por considerarem as situações como difíceis de serem 

interpretadas e de não saberem escolher estratégias adequadas para suas 

resoluções. O terceiro estudo também relata a resolução de problemas de 

combinatória por alunos jovens e adultos em início de escolarização. Esse estudo 

ressalta a dificuldade desses educandos em resolverem problemas combinatórios, 

porém, os mesmos não apresentaram dificuldades nas situações que envolvem 

relação ternária entre quantidades (numéricas ou dimensionais), em que uma é 

produto das outras duas, ou seja, situações de produto cartesiano. 

De acordo com os resultados dos estudos citados, fica evidente a 

necessidade de trabalhar os problemas combinatórios, tanto nos anos inicias do 

Ensino Fundamental Regular como nos anos iniciais da modalidade voltada para 

jovens e adultos. Tendo a escolarização papel significativo na ampliação da 

compreensão da Combinatória, é recomendável trabalhar-se desde cedo com 

situações combinatórias. Entretanto, fica claro, a partir dos resultados obtido no 

presente estudo, que o quantitativo de problemas que envolvem o raciocínio 

combinatório abordados nos livros para alfabetização de jovens e adultos é muito 

reduzido e em muito pouco podem contribuir para ampliação da compreensão da 

Combinatória.  



 

5.2.3 Os significados dos números racionais trabalhados, segundo a classificação de 

Kieran (1976)  

 

 

No que se refere aos significados dos números racionais, de acordo com a 

classificação de Kieran (1976), pode-se observar na Tabela 10 que essa 

classificação obteve 3% dos problemas analisados, distribuídos de forma desigual, 

concentrando a maioria dos seus problemas no significado operadores múltiplos, o 

que representa 91% dos problemas desta classificação e apenas uma questão 

abordou o significado fração decimal, o que representa 9% dessa classificação. 

 

Tabela 10 – Quantitativo dos problemas de estrutura multiplicativa que 
abordam significados de números racionais de acordo com a classificação de 

Kieran (1976) 
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 CLASSIFICAÇÃO KIERAN (1976) 

T
O

T
A

L
  

Fração 
ordinária 

 
Fração 
decimal 

 
Classe de 
equivalênci

a 

 
 

Razões 

 
Operadore
s múltiplos 

 
Quociente 
de divisão 

 
Medidas 

ou pontos 
de uma 

reta 
numérica 

PNLA/2008 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Livro A - - - - - - - - - - - - - - 0 

Livro B - - - - - - - - - - - - - - 0 

Livro C - - - - - - - - - - - - - - 0 

Livro D - - - - - - - - - - - - - - 0 

Livro E - - - - - - - - - - - - - - 0 

Livro F - - - - - - - - - - - - - - 0 

Livro G - - - - - - - - - - - - - - 0 

Livro H - - 1 100 - - - - - - - - - - 1 

Livro I - - - - - - - - - - - - - - 0 

Livro J - - - - - - - - - - - - - - 0 

Livro K - - - - - - - - - - - - - - 0 

Livro L - - - - - - - - - - - - - - 0 

Livro M - - - - - - - - 2 100 - - - - 2 

Livro N - - - - - - - - 4 100 - - - - 4 

Livro O - - - - - - - - 3 100 - - - - 3 

Livro P - - - - - - - - 1 100 - - - - 1 

Livro Q - - - - - - - - - - - - - - 0 

Livro R - - - - - - - - - - - - - - 0 

Livro S - - - - - - - - - - - - - - 0 

Total - - 1 9 - - - - 10 91 - - - - 11 



Em seguida, têm-se exemplos de problemas que envolvem números 

racionais, segundo a classificação de Kieran (1976), retirados dos livros analisados. 

 

 

Figura 9 – Exemplo de problema com significado de fração decimal 
11

 

 

 

Figura 10 – Exemplo de problema com significado operadores múltiplos
12

 

 

Salienta-se que os significados de fração ordinária, classe de equivalência, 

razões, quociente de divisão e medidas ou ponto de uma reta numérica não foram 

abordados em nenhuma das obras analisadas. No que se refere à fração decimal, 

apenas o Livro H apresenta uma questão com esse significado, não apresentando 

mais nenhum significado dos números racionais. O significado de operadores 

múltiplos só foi abordado nos Livros M, N, O e P, com um quantitativo baixo de 

problemas. 

 Nesse campo das estruturas multiplicativas, pode-se concordar com o Guia 

que na síntese das obras ressalta a ausência do trabalho com os números racionais 

e da necessidade do trabalho com os mesmos, visto que esses números estão 

presentes no cotidiano da vida adulta, quer seja na sua representação decimal ou 

em forma de fração. 
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   Esta figura foi retirada do livro Tempo de Aprender de Jane T. Santos Gonçalves. 
12

  Esta figura foi retirada do livro Muda o Mundo Brasil de Fátima Aparecida Gusso Rigoni. 

 

 



 

Estudos como Leitão e Borba (2006) e Gomes e Borba (2007) ressaltam a 

necessidade do tratamento diferenciado na introdução do conceito de números 

decimais na escola. Para isso se faz necessário resgatar os conhecimentos 

vivenciados pelos jovens e adultos, reconhecendo a importância das experiências 

extra-escolares, valorizando a matemática oral tão vivenciada por esses educandos.   

 Observa-se que os racionais em sua representação decimal estão presentes 

em grande parte das obras analisadas, porém estes  são trabalhados nas estruturas 

aditivas. Perde-se com isso, a oportunidade de trabalhar os números racionais nos 

diversos contextos monetário, doméstico, profissional, nos quais esses se fazem 

bastante presentes. Percebe-se que os livros aprovados no PNLA 2008 não 

abordam de forma  suficiente os diferentes significados de números racionais 

apontados na classificação de Kieran (1976). 

 

 

5.3 Como os tipos de representações simbólicas são apresentadas nos 

problemas de estrutura multiplicativa 

 

 

Quanto aos tipos de representações simbólicas apresentadas nos problemas 

multiplicativos, observa-se nas 19 obras analisadas a utilização de enunciados, 

desenhos, algoritmos, tabelas e quadros como suporte às situações problemas. Os 

autores não utilizam na apresentação dos problemas a calculadora, manipulativos, 

jogos, cálculo mental e também não trabalham com gráficos. 

 No que se refere às representações apresentadas nesses exemplares, 

conforme se pode verificar na Tabela 11, observa-se que a forma mais usual de 

apresentação dos problemas é por meio de enunciados, com exceção dos Livros C, 

F, G, J, L e R que têm maior percentual de apresentação de problemas por meio de 

outras formas de representação. Nesses, a forma mais usual de apresentação dos 

problemas são os desenhos, com exceção do Livro L que apresenta prioritariamente 

os problemas em forma de algoritmos. Salienta-se que os Livros F e L apresentam 

outros tipos de representações, embora em pequena quantidade, e nos Livros F e L  

os problemas são apresentados apenas no formato de enunciados.  

 



 

Tabela 11 - Quantitativo de representações simbólicas apresentadas nos problemas multiplicativos 

 

 

 
 

Livros 
analisados 
 

TIPOS DE REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA APRESENTADA 

T
O

T
A

L
 

 
 
 

Apenas 
enunciado 

 
 

 
 
 

Desenho 

 
 
 

Calculadora 

 
 
 

Manipulativo 

 
 
 

Jogo 

 
 
 

Algoritmo 

 
 
 

Oral (c. 
mental) 

 
 
 

Tabelas / 
quadros 

 
 
 

Gráficos 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Livro A 19 40 19 40 - - - - - - 3 7 - - 6 13 - - 47 

Livro B 17 50 4 12 - - - - - - - - - - 13 38 - - 34 

Livro C 17 32 23 43 - - - - - - 3 6 - - 10 19 - - 53 

Livro D 4 45 3 33 - - - - - - - - - - 2 22 - - 9 

Livro E 15 38 18 45 - - - - - - 4 10 - - 3 7 - - 40 

Livro F - -- 4 57 - - - - - - - - - - 3 43 - - 7 

Livro G 1 8 11 84 - - - - - - - - - - 1 8 - - 13 

Livro H 22 79 5 17 - - - - - - - - - - 1 4 - - 28 

Livro I 15 58 7 26 - - - - - - 3 12 - - 1 4 - - 26 

Livro J 6 19 20 64 - - - - - - 4 13 - - 2 6 - - 32 

Livro K 5 72 1 14 - - - - - - - - - - 1 14 - - 7 

Livro L - -- 2 25 - - - - - - 6 75 - - - - - - 8 

Livro M 15 83 - - - - - - - - 2 11 - - 1 6 - - 18 

Livro N 11 41 9 33 - - - - - - - - - - 7 26 - - 27 

Livro O 22 61 11 31 - - - - - - 3 8 - - - - - - 36 

Livro P 5 83 - - - - - - - - - - - - 1 17 - - 6 

Livro Q 11 85 2 15 - - - - - - - - - - - - - - 13 

Livro R 3 33 5 56 - - - - - - - - - - 1 11 - - 9 

Livro S 23 46 19 38 - - - - - - - - - - 8 16 - - 50 



A Figura 11 13 que segue é um exemplo de problema cuja apresentação é 

exclusivamente por meio de enunciado. 

 

 

Figura 11 - Exemplo de problema multiplicativo que apresenta apenas enunciado 

 

Como já mencionado, os exemplares C, F, G, J e R utilizam majoritariamente 

desenhos como suporte na apresentação das situações problemas. A Figura 1214 é 

um exemplo desse tipo de representação. 

 

Figura 12 – Exemplo de problema multiplicativo que apresenta desenho como suporte 

 

De forma geral, observa-se na Tabela 11 que 46% das representações 

apresentadas nas situações problema são apenas de enunciado, seguidos de 35% 

de desenhos, 13% de tabelas e quadros e 6% de algoritmo. A Figura 1315 é um 

exemplo de problema que apresenta tabela / quadro.  Salienta-se no trabalho com 

tabelas a construção de algo novo, que exige objetivo, organização, seleção de 

dados e definição de melhor forma de apresentação. De acordo com Guimarães, 

Gitirana, Cavalcanti e Marques (2009, p. 2) a representação tabular pode contribuir 

para que os estudantes apreciem a matemática ―como caminho de compreender o 

mundo articulando ideias matemáticas e possibilitando um trabalho conjunto com 

outros conceitos matemáticos‖, dentre esses os conceitos das estruturas 

multiplicativas.   
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 Esta figura foi retirada do livro Outro Olhar: EJA: Alfabetização de Jovens e Adultos de Ana Júlia 
Kloeppel, Jeferson José Freitas. 
14

  Esta figura foi retirada do livro Seguindo em Frente de Marilia Marques Mira Grenilza 
Maria Lis Zabot, Eliane Kloster Ribeiro Hamann. 
15

  Esta figura foi retirada Caminhos para a Cidadania: Alfabetização e Diversidade de 
Salvador Barletta Nery, Eloísa Bombonatti Gianini. 

 

 



 

 

Figura 13 – Exemplo de problema multiplicativo que apresenta tabela/quadro como suporte 

 

Das representações usadas na apresentação dos problemas nos exemplares 

analisados, o algoritmo é o que menos aparece como suporte às situações- 

problema. Apenas oito exemplares apresentam esta representação, ou seja, mais da 

metade dos livros dão preferência a outras representações. Embora os livros 

analisados não abordem uma grande variedade de representações simbólicas e a 

maioria destas se concentre no enunciado sem a utilização de outro suporte, o 

algoritmo deixa de receber atenção especial dos autores. A Figura 1416 é um 

exemplo de situação na qual no enunciado da questão há o suporte de algoritmos. 

  

   

Figura 14 – Exemplo de problema multiplicativo que apresenta algoritmo como suporte 

 

Embora a utilização de algoritmos seja necessária no processo de 

formalização de conceitos, pode-se observar um aspecto positivo dessa ausência, 

se for considerada a importância de contextos para auxiliar na interpretação de 

situações, mas ressalta-se que deve haver valorização tanto de estratégias informais 

quanto de procedimentos formais na resolução dos problemas. De modo 

geral,entretanto, torna-se preocupante o excesso de situações problema sem 

apresentar nenhum tipo de representação simbólica como auxiliar no entendimento 

do problema. 
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 Esta figura foi retirada do livro Conhecer e Descobrir de Wilma Jane Lekevicius Costardi, 
Erdna Perugine Nahum, Maria Rita Costa de Souza 

 

 



 

Na análise da variedade de representações apresentadas nos problemas de 

estrutura multiplicativa, observa-se que 26% dos exemplares (os Livros A, C, E, I, e 

J) abordam quatro formas de representação simbólica: apenas enunciados, 

desenhos, algoritmos, tabelas/quadros. A maioria das obras, o que corresponde a 

53% dos livros analisados, abordam apenas três tipos representações que estão 

presentes nos Livros B, D, G, H, K, M, N, O, R e S, sendo que o Livro M aborda 

apenas enunciados, algoritmos, tabelas/quadros, o Livro O aborda apenas 

enunciados, desenhos e algoritmos, e o restante aborda apenas enunciados, 

desenhos, tabelas/ quadros. Os que apresentam apenas dois tipos de representação 

correspondem a 16 % dos livros analisados e estão dispostos nos Livros F, L e Q, 

sendo que no Livro F as representações são desenhos, tabelas/quadros, no Livro L 

são desenhos e algoritmos e no Livro Q apenas enunciados e desenhos. 

 De forma geral, observa-se a pouca variação de representações simbólicas 

apresentadas como suporte na apresentação dos problemas, o que diverge do 

recomendado no Guia do PNLA 2008, que salienta a necessidade da abordagem de 

representações simbólicas variadas para auxiliar na compreensão das situações-

problema. Dessa forma, a ausência de representações variadas na apresentação 

dos problemas não estimula os alunos a resolverem as situações propostas a partir 

do uso de diferentes simbologias. 

 Assim, de forma contrária do que se afirma no Guia PNLA 2008 sobre os 

livros analisados, não há estímulo ao conhecimento de formas variadas de 

representar situações matemáticas. 

 

 

5.4 Como os tipos de representações simbólicas são solicitadas aos alunos 

nos problemas de estrutura multiplicativa 

 

 

 Quanto aos tipos de representações simbólicas solicitadas a serem utilizadas 

pelos alunos na resolução dos problemas multiplicativos, observa-se na Tabela 12 a 

inexistência do trabalho com jogos e gráficos. Praticamente não há solicitação de 

trabalho com materiais manipulativos, calculadora, desenhos, algoritmo, cálculo 

mental e preenchimento de tabela e quadro. 



 

Tabela 12. Quantitativo de Representações Simbólicas solicitadas para o aluno utilizar na resolução dos problemas 
multiplicativos 

 

 
 

Livros 
analisados 
 

TIPOS DE REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA SOLICITADA 

T
O

T
A

L
  

Enunciado 
s/ 

solicitação 
 

 
 

Desenho 

 
 

Calculadora 

 
 

Manipulativo 

 
 

Jogo 

 
 

Algoritmo 

 
 

Oral (c. 
mental) 

 
Preenchimento 

de tabelas / 
quadros 

 
 

Gráficos 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Livro A 38 81 1 2 1 2 - - - - 6 13 1 2 - - - - 47 

Livro B 28 82 1 3 - - - - - - - - - - 5 15 - - 34 

Livro C 31 58 - - 2 4 1 2 - - 6 11 4 8 9 17 - - 53 

Livro D 7 78 1 11 - - - - - - - - - - 1 11 - - 9 

Livro E 29 72 2 5 - - - - - - 6 15 - - 3 8 - - 40 

Livro F 4 57 - - - - - - - - - - - - 3 43 - - 7 

Livro G 12 92 - - - - - - - - - - - - 1 8 - - 13 

Livro H 26 92 - - - - - - - - 1 4 - - 1 4 - - 28 

Livro I 22 84 - - 2 8 - - - - 1 4 - - 1 4 - - 26 

Livro J 26 82 - - 2 6 - - - - - - 2 6 2 6 - - 32 

Livro K 6 86 - - - - - - - - 1 14 - - - - - - 7 

Livro L 7 88 - - 1 12 - - - - -  - - - - - - 8 

Livro M 18 100 - - - - - - - - -  - - - - - - 18 

Livro N 20 74 - - 1 4 - - - - - - - - 6 22 - - 27 

Livro O 35 97 - - 1 3 - - - - -  - - - - - - 36 

Livro P 2 33 4 67 - - - - - - - - - - - - - - 6 

Livro Q 13 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 13 

Livro R 8 89 - - - - - - - - - - - - 1 11 - - 9 

Livro S 34 68 4 8 3 9 2 4 - - 1 2 - - 6 12 - - 50 



Verifica-se uma supervalorização nos enunciados, sem nenhum tipo de 

solicitação de representação específica para resolução das situações-problema. 

 No que se refere às representações que estão presentes nos exemplares, 

todos os livros analisados apresentam problemas sem nenhum tipo de solicitação 

para resolução. Dos problemas de estrutura multiplicativa, 79% são de enunciados 

sem nenhuma solicitação. Pode-se observar na Figura 1517 esse tipo de problema. 

 

 

 
Figura 15 – Exemplo de problema que não solicita nenhum tipo de representação na resolução 

 

Verifica-se que apenas o exemplar P, embora apresente muito poucas 

situações problema de estrutura multiplicativa, solicita desenho na maioria dessas. O 

restante dos livros, em mais de 50% de seus problemas, não solicitam nenhum tipo 

de representação simbólica. A Figura 16 que segue é um tipo de problema que 

solicita desenho em sua representação. 
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 Esta figura foi retirada do livro Alfabetização de Jovens e Adultos de Moacir Gadotti, Luiza 
Helena da Silva Christov, Centro de Criação de Imagem Popular - 
Cecip, Eduardo Patrício Giraldez, Marinete de Almeida D´Angelo,  
Ângela Maria Biz Rosa Antunes, Paulo Roberto Padilha, Maria Alice 
de Paula, Sônia Couto Souza Feitosa, Maria José Vale. 

 



 

 

Figura 16 – Exemplo de problema que solicita desenho como representação
18

 

 

A utilização do desenho como representação na resolução dos problemas é 

pouco solicitada. Essa solicitação só está presente nos Livros A, B, D, E, P e S.  

Observa-se que 8% dos problemas analisados solicitam o preenchimento de 

tabelas ou quadro. Mais de 50% dos exemplares solicitam essa representação, 

exceto os Livros A, K, L, M, O, P Q e S. A Figura 17 representa um problema que 

tem em sua solicitação o preenchimento de tabela/quadro. 

 

 

Figura 17 – Exemplo de problema que solicita preenchimento de tabela/quadro como 
representação

19
 

 

No que se refere à solicitação de algoritmo, apenas os exemplares A, C, E, H, 

I e K solicitam algoritmo como representação simbólica na resolução das situações 

problemas. A Figura 18 apresenta um exemplo desse tipo de problema. 
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 Esta figura foi retirada do livro Conhecer e Descobrir de Wilma Jane Lekevicius Costardi, 
Erdna Perugine Nahum, Maria Rita Costa de Souza 
19

 Esta figura foi retirada do livro Meta do Saber - Letramento na Alfabetização de Jovens 
e Adultos", de Mércia de Oliveira Pontes, Yêdda de Aguiar Freire,  
Amelia Maria Brito de Albuquerque, Jorge Alberto Rodríguez, Maria 
Izete Lima Maia, Ana Maria Furtado Néo. 

 

 



 

 

Figura 18 – Exemplo de problema que solicita algoritmo com representação
20

 

 

O uso da calculadora é pouco solicitado, aparecendo em apenas 3% dos 

problemas analisados. Os livros que solicitam a calculadora como recurso auxiliar 

são os exemplares A, B, I, J, M, N, O e S. A Figura 19 apresenta um exemplo deste 

tipo de solicitação. 

 

  

Figura 19 – Exemplo de problema que solicita o uso da calculadora como representação
21

  

Verifica-se que menos de 1% dos problemas solicitam que o aluno faça os 

cálculos mentalmente, ou seja, não há praticamente nenhuma representatividade 

dessa solicitação nos livros analisados. A Figura 20 apresenta um exemplo desse 

tipo de solicitação. 
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  Esta figura foi retirada do livro Vida Nova de Angiolina Domanico Bragança, Isabella Pessoa De 
Melo Carpaneda. 
21

  Esta figura foi retirada do livro Alfabetização. Um Caminho para a Cidadania 

 

 



 

 

Figura 20 – Exemplo de problema que solicita cálculo mental como representação
22

 

 

Apenas dois exemplares solicitam o uso de manipulativo como auxiliar na 

resolução dos problemas. A Figura 21 apresenta um exemplo desse tipo de 

solicitação. 

 

 

Figura 21 – Exemplo de problema que solicita material manipulativo como representação
23

 

 

Na análise da diversidade de solicitação de representação simbólica para os 

alunos resolverem as situações problema, verifica-se que nenhum dos exemplares 

solicita todas as representações que estão presentes nas obras analisadas. 

Observa-se que 11% dos exemplares apresentam maior variedade de solicitação de 

representações simbólicas para os alunos resolverem os problemas, sendo os Livros 

C e S os que abordam pelo menos seis categorias de representação. O Livro C 

apresenta enunciado sem solicitação, solicita o uso da calculadora, manipulativo, 
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 Esta figura foi retirada do livro EJA - Educação de Jovens e Adultos - Alfabetização de Jovens e 
Adultos de Luiz Roberto Dante, Lidia Lagua de Oliveira. 
23

  Esta figura foi retirada do livro Ponto de Encontro de Marco Antonio de Almeida Hailer,  
Karina Perez Guimarães. 

 

 



 

algoritmo, cálculo mental e preenchimento de tabelas/quadro e o Livro S apresenta 

todas essas solicitações, porém ao invés do cálculo mental ele solicita desenhos. 

Apenas o Livro A, o que corresponde a 5% das obras analisadas, aborda cinco das 

sete categorias presentes nos livros analisados, sendo essas: enunciado sem 

solicitação, desenho, calculadora, algoritmo e cálculo mental. Os Livros E, I e J, 

correspondem a 16% das obras analisadas e solicitam quatro tipos de 

representação simbólica. Desses o Livro E apresenta enunciado sem solicitação, 

desenho, algoritmo e preenchimento de quadros/tabelas, o Livro I apresenta 

enunciado sem solicitação, calculadora e algoritmo e o Livro J apresenta enunciado 

sem solicitação, calculadora e cálculo mental como representações simbólicas 

solicitadas na resolução dos problemas multiplicativos. Os que apresentam três 

categorias de representação simbólica correspondem a 21% dos livros analisados e 

são os exemplares B, D, H e N. Desses, os Livros B e D apresentam enunciado sem 

solicitação, solicitam desenhos e preenchimento de tabelas/quadros, o Livro H 

apresenta enunciado sem solicitação, algoritmo e preenchimento de tabelas/quadros 

e o Livro N apresenta enunciado sem solicitação, preenchimento de tabelas/quadros 

e o uso da calculadora. Os exemplares F, G, K, L, O e R, só solicitam dois tipos de 

representação simbólica em seus problemas. Estes livros correspondem a 31% dos 

livros analisados, ou seja, o maior percentual dos exemplares só aborda dois tipos 

de solicitação de representação simbólica, sendo que todos esses exemplares 

apresentam o enunciado sem solicitação de resolução de problemas. Além do 

enunciado sem solicitação, os Livros F, G e R solicitam o preenchimento de 

tabelas/quadros, os exemplares L e O solicitam o uso da calculadora e o exemplar K 

solicita o uso do algoritmo. As obras que apresentam apenas enunciado sem 

solicitação de representação para resolução das situações problemas são os Livros 

M e Q, sendo esses correspondentes a 11% dos livros analisados. 

O Guia do PNLA 2008 confirma a necessidade da abordagem de diferentes 

formas de resolução de problemas, reconhecendo formas de cálculos anteriormente 

desenvolvidas e a introdução de outras possíveis formas. O mesmo documento 

enfatiza a necessidade de considerar o uso da calculadora como um valioso 

instrumento com função auxiliar e facilitadora. No entanto, o que se observa nesse 

estudo é que as obras analisadas solicitam com pouca frequência formas 

diversificadas de representação na resolução das situações problema. Dessa forma, 



 

não se estimula os alfabetizandos a desenvolverem formas diferentes de resolver 

problemas matemáticos. 

Selva e Borba (2006), investigaram a resolução de problemas de divisão 

inexata com crianças de 3ª e 5ª série do Ensino Fundamental de uma escola pública 

utilizando como representação simbólica a calculadora e o papel e lápis. Dentre os 

principais resultados do pré-teste e pós-teste sugere-se que o uso da calculadora 

associada a outras representações simbólicas pode auxiliar na reflexão das crianças 

sobre números decimais. Esse resultado se assemelha aos de Araújo e Selva (2007) 

na investigação com jovens e adultos dos anos iniciais. 

Januário (2008) numa experiência de resolução de problemas com materiais 

manipulativos, envolvendo cálculos de área e perímetro no Ensino Médio da EJA, 

constata que esses materiais proporcionam aos alunos autonomia, segurança e 

motivação na resolução de problemas.  

 De forma geral, estudos anteriores mostram que a utilização de 

representações simbólicas variadas auxiliam na compreensão de conceitos 

matemáticos, porém, observou-se que não se busca nas obras analisadas colocar 

os alunos em contato com diversas formas de resolução de problemas, de modo que 

estes percebam que diferentes simbologias podem ser utilizadas e que as mesmas 

dão destaque a diferentes aspectos dos conteúdos matemáticos. 

 

 

5.5 A adequação dos contextos apresentados nos problemas de estrutura 

multiplicativa 

 

 

 Quanto à adequação dos contextos apresentados nas situações-problemas 

de estrutura multiplicativa, pode-se afirmar que as obras analisadas apresentam 

contextos adequados ao cotidiano dos alunos da Educação de Jovens e Adultos. De 

forma geral, os contextos estão bem distribuídos pelas obras, mas pode-se observar 

na Tabela 13 que os contextos diversão e escolar são os que apresentam pouca 

representatividade, 4% e 2% respectivamente.  

 



 

TABELA 13 - Quantitativo de contextos apresentados nos problemas 
multiplicativos dos livros analisados 
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Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Livro A - - 12 26 - - 2 4 15 32 8 17 3 6 7 15 47 

Livro B 2 6 8 24 3 9 - - 7 21 8 24 3 9 3 9 34 

Livro C 1 2 12 23 2 4 2 4 4 8 3 6 23 43 6 10 53 

Livro D - - - - - - 1 11 2 22 3 34 1 11 2 22 9 

Livro E 2 5 2 5 3 8 - - 9 22 8 20 11 27 5 13 40 

Livro F - - 1 13 - - 2 29 2 29 - - 2 29 - - 7 

Livro G - - - - 1 8 - - 5 38 4 31 - - 3 23 13 

Livro H 2 7 1 4 - - 12 43 5 18 4 14 1 4 3 10 28 

Livro I 4 15 4 15 6 23 - - - - - - 6 23 6 23 26 

Livro J 2 6 4 13 2 6 3 9 6 19 3 9 5 16 7 22 32 

Livro K - - - - - - - - 1 14 1 14 4 58 1 14 7 

Livro L - - - - - - - - 1 13 - - 6 74 1 13 8 

Livro M - - 3 17 2 11 2 11 3 17 5 27 3 17 - - 18 

Livro N 1 4 - - 3 11 1 4 15 55 1 4 - - 6 22 27 

Livro O - - 3 8 - - 9 25 12 33 2 6 4 11 6 17 36 

Livro P - - - - - - 1 17 4 66 - - - - 1 17 6 

Livro Q - - - - - - 8 62 2 15 2 15 - - 1 8 13 

Livro R - - - - - - 2 22 4 45 - - - - 3 33 9 

Livro S 2 4 7 14 1 2 11 22 13 26 10 20 - - 6 12 50 
 

 

Nas Figuras 22 e 23 apresentam-se contexto do tipo diversão e escolar. 

 

 

Figura 22 – Exemplo de contexto diversão
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 Esta figura foi retirada do livro Conhecer e Crescer Educação de Jovens e Adultos de Eureka 
- Soluções Pedagógicas Ltda, de Kássia Vasconcelos Martins, Marco 
Antônio Césere Saliba 

 



 

 

 

Figura 23 – Exemplo de contexto escolar
25

 

 

 Os outros contextos – doméstico, de medidas, monetário, profissional, sem 

contexto e outros – estão distribuídos de forma mais balanceada nas questões 

analisadas, sendo o contexto monetário o que apresenta maior representatividade. 

Esse contexto corresponde a 24% das situações-problema. Na Figura 24 apresenta-

se um exemplo deste tipo de contexto. 

 

 

 

Figura 24 – Exemplo de contexto monetário
26

 

 

Os contextos doméstico, de medidas e profissional, são contextos bastante 

presentes no cotidiano dos jovens e adultos e estão bem representados nas obras 

aprovadas. As Figuras 25, 26 e 27 são exemplos desses contextos. 
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  Esta figura foi retirada do livro Alfabetização de Jovens e Adultos - Vale A Pena! de Erdna 
Perugine Nahum 
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 Essa figura foi retirada do livro Ponto de Encontro de Marco Antonio de Almeida Hailer, 

Karina Perez Guimarães. 

 

 



 

 

 
Figura 25 – Exemplo de contexto doméstico

27
 

 

 

 
Figura 26 – Exemplo de contexto de medidas
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Figura 27 – Exemplo de contexto profissional
29

 

 

Os problemas que apresentaram contextos matemáticos são os que 

envolvem figuras e números sem fazer nenhum tipo de relação com os contextos já 
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  Essa figura foi retirada do livro Vida Nova de Angiolina Domanico Bragança, Isabella 
Pessoa De Melo Carpaneda. 
28

 Esta figura foi retirada do livro Tempo de Aprender de Jane T. Santos Gonçalves. 
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 Esta figura foi retirada do livro Conhecer e Descobrir de Wilma Jane Lekevicius Costardi, 
Erdna Perugine Nahum, Maria Rita Costa de Souza. 

 

 

 



 

definidos anteriormente. Nestas situações a contextualização é interna à própria 

Matemática. Verifica-se esse tipo de contexto na Figura 28.  

 

 

Figura 28 – Exemplo sem contexto
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A maioria das situações-problema que se enquadram nesse contexto, são 

problemas que trabalham com algoritmos ou com uma determinada quantidade para 

ser dividida ou multiplicada. 

Os problemas que se enquadram no contexto denominados de outros, são 

aqueles que apresentam situações variadas do cotidiano. Pode-se observar na 

Figura 29 um exemplo desse tipo de contexto. 

 

 

Figura 29 – Exemplo de outros contextos
31

 

 

Na análise da diversidade dos contextos por exemplar aprovado, verifica-se 

que cerca de 11% das obras aborda todas as categorias de contexto. São os 

exemplares C e J os que mais diversificam os contextos. Os que apresentam sete 

categorias de contexto correspondem a 21% dos livros analisados. São os 

exemplares B, E, H e S. Desses B e E só não apresentam o contexto de medidas, H 

não apresenta o contexto escolar e S não apresenta problemas sem contexto. Os 

exemplares A, M, N e O abordam quatro tipos de contexto dessa análise, o que 

corresponde a cerca de 21% das obras aprovadas. Desses livros, os exemplares A e 
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  Essa figura foi retirada do livro Conhecer e Descobrir", de Wilma Jane Lekevicius Costardi, 
Erdna Perugine Nahum, Maria Rita Costa de Souza 

 

 



 

O não abordam os contextos diversão e escolar, o exemplar M não aborda diversão 

e não apresenta problemas sem contexto e o livro N não aborda situações 

domésticas nem problemas sem contexto. As obras que apresentam cinco 

categorias, correspondendo a 11% dos livros analisados, são as obras D e I, não 

sendo explorado no Livro D os contextos de diversão, doméstico e escolar e no Livro 

I os contextos de medidas, monetário e profissional. Os Livros F, G, K e Q, 

correspondem a 21 % dos livros analisados, não sendo abordado no Livro F os 

contextos de diversão, escolar, profissional e outros, no Livro G os que não foram 

abordados são os de diversão, doméstico, medidas e problemas sem contextos, no 

Livro K os contextos de diversão, doméstico, escolar e medidas não foram 

explorados e no Livro Q não houve nenhum tipo de exploração dos contextos 

diversão, doméstico, escolar e problemas sem contexto. Para finalizar essa análise 

de diversidade de contextos, os Livros R, P e L foram os que apresentaram a menor 

diversidade, contemplando apenas três das categorias analisadas. Desses, o Livro L 

só apresenta contexto monetário, outros e problemas sem contextos e os Livros P e 

R apresentam contextos de medidas, monetário e outros. 

 De forma geral, as especificidades e características inerentes da EJA foram 

exploradas em situações cotidianas do jovem e adulto, como cálculos envolvidos em 

situação de compra e venda, cálculo de valores de itens que compõem a 

alimentação doméstica, bem como gastos com orçamentos, uso de moedas e 

cédulas em compras, problemas referentes a receitas caseiras, dentre outras 

situações vivenciadas. Salienta-se a necessidade de distribuir equitativamente as 

variedades de contextos nas obras, sem valorizar determinado contexto em 

detrimento a outros – como é o caso da supervalorização do contexto monetário.   

As questões analisadas são compatíveis com as exigências do Guia do PNLA 

que abordam o universo desse público, considerando as atribuições inerentes da 

vida adulta e adequando o aprendizado de diferentes objetos do conhecimento ao 

seu uso social. 

Os resultados e análises desse estudo indicam que as obras analisadas 

satisfazem amplamente as exigências do Guia do PNLA, no que se refere à 

adequação dos contextos envolvidos nas situações-problema de Matemática.  Esse 

documento solicita a exploração de situações cotidianas vivenciadas por esses 

alunos e as obras analisadas buscam atender esta recomendação.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  

 Diversos são os avanços observados em cada edição de avaliação do livro 

didático proposta pelo governo federal. É consenso entre os professores, 

pesquisadores e estudiosos da área que esse recurso vem melhorando cada vez 

mais, principalmente no que se refere à área de Matemática, na qual muitos autores 

têm voltado a sua atenção a aspectos conceituais, didáticos e gráficos, visando os 

processos de ensino e de aprendizagem ocorridos em sala de aula.  

 Após a análise dos dados coletados neste estudo, pode-se constatar que 

nessa primeira edição do PNLA, quanto à diversidade de problemas de estrutura 

multiplicativa, há maior representatividade nos problemas que envolvem 

multiplicação e divisão, uma pequena representação de problemas que envolvem 

raciocínio combinatório e praticamente a inexistência de problemas envolvendo 

números racionais. Vale salientar que a abordagem dos números racionais é 

bastante presente nos livros analisados, porém esses se referem a problemas que 

envolvem as estruturas aditivas, mas não está muito presente em situações 

multiplicativas. 

 Quanto aos significados dos problemas multiplicativos, no que se refere à 

classificação proposta por Nunes e Bryant (1997) de problemas de multiplicação e 

divisão, prevalecem os problemas de multiplicação direta e partição, em quase todos 

os livros analisados. Porém no que se refere ao significado de produto cartesiano 

inverso, esse não foi abordado em nenhuma das obras. Referente à classificação 

proposta por Merayo (2001) de problemas que envolvem raciocínio combinatório, 

constatamos que os problemas que envolvem o significado de combinação são os 

mais abordados, mas, de modo geral, esse tipo de problema e os demais – de 

arranjo e permutação – são raramente abordados. Quanto à classificação de Kieran 

(1976) referente a números racionais, observa-se que dos poucos significados 

abordados nessa classificação, os livros só contemplam dois : o de operador 

multiplicativo e fração decimal, sendo que a maioria se concentra no significado de 

operador multiplicativo. É importante ressaltar a necessidade da abordagem do 

trabalho com os variados significados dos problemas multiplicativos em seus 



 

diferentes graus de complexidade, com o intuito de estimular o desenvolvimento do 

raciocínio multiplicativo dos alunos.   

 No que se refere às representações simbólicas apresentadas nos problemas 

multiplicativos, predominam situações que apresentam apenas enunciados como 

suporte aos problemas. Observamos nas obras analisadas a pouca variedade de 

representações simbólicas trabalhadas. Os livros analisados não apresentam 

problemas com calculadora, manipulativos, jogos, cálculo mental e gráficos na sua 

apresentação. Quanto às representações simbólicas solicitadas para auxiliar os 

alunos na resolução dos problemas multiplicativos, há um predomínio em 

enunciados sem nenhum tipo de solicitação de resolução. Embora em pequena 

quantidade, os livros analisados contemplam a maioria das categorias de 

representações simbólicas. As categorias que não são solicitadas para os alunos 

utilizarem na resolução de problemas são jogos e gráficos. Vale salientar que 

embora documentos oficiais destaquem a necessidade de uma abordagem ampla de 

simbologias, os autores não evidenciaram o intensivo estímulo a outros tipos de 

representações, salvo as representações tradicionais, utilizando primordialmente 

enunciados sem solicitação de representações na resolução. 

 Destaca-se a atenção dada aos contextos apresentados nos problemas 

multiplicativos. Esses são considerados adequados ao público dessa modalidade de 

ensino. Os autores das obras analisadas se preocuparam em trazer contextos que 

retratam o cotidiano desses alunos. Contudo, alguns contextos foram privilegiados, 

como podemos ressaltar o contexto monetário, em detrimento a outros que foram 

pouco abordados, mas que também se fazem presentes no cotidiano desses jovens 

e adultos. 

 No que se refere à abordagem das estruturas multiplicativas nos manuais do 

alfabetizador, pode-se afirmar que esse campo conceitual é muito pouco trabalhado, 

tanto no que se refere aos significados, quanto às representações simbólicas. A 

maioria dos manuais não traz nenhuma proposta metodológica de abordagem dos 

conceitos multiplicativos, nem estimula o trabalho com diferentes representações 

simbólicas. É importante ressaltar que o livro didático é considerado muitas vezes o 

único recurso de apoio didático tomado como referência para a preparação das 

aulas em sala de aula e que o detalhamento dos conceitos e procedimentos 



 

metodológicos abordados nos manuais direcionados aos professores facilita a ação 

dos mesmos no processo de ensino.   

 Quanto à abordagem do Guia do PNLA 2008, constata-se que o mesmo faz 

referência à abordagem diversificada dos significados e representações simbólicas 

utilizadas, bem como à ausência de variedade, afirmado nas resenhas de algumas 

obras. O detalhamento das obras é de extrema importância, pois, muitas vezes, o 

professor não tem acesso ao livro no processo de escolha. Com isso, as 

informações contidas no Guia podem facilitar o processo de escolha de livros 

didáticos, por parte do professor, que atendam as especificidades dos 

alfabetizandos. 

Portanto, a partir dos dados coletados e análise dos mesmos, não se pode 

afirmar que na primeira edição do PNLA (Programa Nacional do Livro Didático de 

Alfabetização de Adultos) de Matemática haja distribuição equitativa dos significados 

dos problemas de estrutura multiplicativa, bem como das subcategorias desses 

significados. Igualmente, não há variedade ampla nas formas de representações 

simbólicas de apresentação dos problemas e sugeridas para resolução de situações 

propostas. Porém no que se refere aos contextos, esses se apresentaram 

adequados à modalidade de ensino ao qual estão direcionados. Nesse sentido, os 

livros aprovados no PNLA 2008, no que diz respeito à abordagem das estruturas 

multiplicativas, tanto no livro do aluno como no manual do professor, parece pouco 

contribuir para ampliação dos conceitos multiplicativos dos jovens e adultos em 

início de escolarização. Não se está afirmando aqui que o processo de avaliação 

dos livros não tenha sido válido, mas, sim, que alguns critérios mais refinados de 

análise evidenciam aspectos que os livros voltados ao público da EJA precisam 

ainda levar em consideração. 

Ao se pensar na Educação Matemática de Jovens e adultos, é preciso de 

acordo com as afirmações de Fonseca (2002), pensar que os educandos 

solucionam problemas reais e imediatos, essenciais nas suas atividades 

profissionais e em outras instâncias de suas vidas. É necessário, assim, promover a 

discussão sobre a necessidade de colocar os alunos jovens e adultos em situações 

desafiadoras, propondo a esses, através de situações-problema, diferentes 

significados e representações, bem como o uso de contextos apropriados para a 

modalidade de ensino da EJA. De acordo com Vergnaud (1991), é necessário 

diversificar significados e representações simbólicas nos problemas apresentados 



 

aos alunos. Esta variedade pode promover a compreensão dos conceitos de forma 

estimulante, fornecendo ao aluno condições de exercer seu direito de cidadão, como 

atuando de forma ativa na sociedade em que vive. Assim, Silva, Borba e Monteiro 

(2008), afirmam que as práticas de educação matemática na EJA deve ser voltada 

para o fortalecimento da auto-estima, resgate da dignidade, bem como para 

construção da identidade dos sujeitos que dela participam.  

A situação de alfabetismo de jovens e adultos no Brasil é muito preocupante, 

observa-se um alto índice de pessoas sem escolaridade, ou com a escolaridade 

muito baixa. Medidas do governo estão em parte buscando melhorar a situação de 

jovens e adultos semi-alfabetizados e analfabetos, porém, ainda muito é preciso ser 

feito. 

 Embora as avaliações de livros didáticos promovidas pelo Governo Federal 

sejam bastante relevantes na qualidade desse recurso tão utilizado no cenário 

educacional brasileiro, constatamos que há aspectos que necessitam de uma 

análise mais refinada. Essas estão sendo abordados em pesquisas cientificas em 

meio à Educação Matemática. É de extrema importância que autores e editoras de 

livros estejam atentos às normas específicas estabelecidas nos planos de avaliação 

dos livros, como também às pesquisas desenvolvidas no meio científico, para assim, 

aperfeiçoar-se cada vez mais esse recurso didático tão utilizado no contexto 

educacional do Brasil. 

 O presente estudo dá margem a outras pesquisas que investiguem questões 

referentes a:  

  

 Práticas pedagógicas desenvolvida em sala de aula da EJA, no ensino de 

conceitos multiplicativos, levando em consideração as dimensões conceituais 

propostas por Vergnaud; 

 

 O uso de livros aprovados no PNLA em salas de aula da EJA; 

     

 Investigação de estratégias de resolução de problemas multiplicativos 

desenvolvidos por alunos da EJA em início de escolarização. 

 

 Análise de outros recursos didáticos, como softwares educativos, trabalhando 

conceitos multiplicativos com alunos da EJA. 



 

 

Entre essas, outras pesquisas podem ser desenvolvidas com intuito de 

compreender o processo de aprendizagem de conceitos matemáticos por 

educandos jovens e adultos em início de escolarização, valorizando seus saberes 

exeprienciais, visando a melhoria na qualidade das práticas pedagógicas 

desenvolvidas por professores da EJA, respeitando as especificidades dos 

educandos e buscando a melhoria dos recursos didáticos, que em muitos casos 

servem de guia aos professores. Pois, 

 

 

Quem trabalha com Educação de jovens e adultos não atende pessoas 
―desencantadas‖ com a educação, mas sujeitos que chegam na escola 
carregando saberes, vivências, culturas, valores, visões de mundo e de 
trabalho. Estão ali também como sujeitos da construção desse espaço que 
tem suas características próprias e uma identidade construída 
coletivamente entre educandos e educadores‖. (Arroyo, 2003, p.7) 
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ANEXOS 
 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

APÊNDICE A – 1ª ficha: classificação dos problemas de estrutura multiplicativa 
quanto os seus significados (classificação baseada em Nunes e Bryant (1997), 
Merayo (2001) e Kieran (1976)) 
 
Título:______________________________________________________________ 
Autor(es):__________________________________________________________ 
 

 

 

TIPOS DE PROBLEMA 

LIVRO_______ 
 

Nº 
 

% 
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ç

ã
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e
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e
s
 e
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a
n

t 
(1

9
9
7
) 

 

Multiplicação 
 

  

Quotição 
 

  

Partição 
 

  

Produto cartesiano (direto) 
 

  

Produto cartesiano (inverso) 
 

  

Relação entre variáveis 
 

  

C
la

s
s
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a
ç

ã
o
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e

 

M
e
ra
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o

 (
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Arranjo 
 
 

  

Permutação 
 
 

  

Combinação  
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n
 

(1
9
7
6
) 

Fração Ordinária 
 

  

Fração Decimal 
 

  

Classe de equivalências 
 

  

Razões 
 

  

Operadores múltiplos 
 

  

Quociente de divisão   
Medidas ou pontos numa reta numérica 
 

  

TOTAL 
  

 
 
 
 

 
 



 

APÊNDICE B - Formas de representação simbólica utilizadas na apresentação dos 
problemas de estrutura multiplicativa. 

 
Título:______________________________________________________________ 
Autor(es):__________________________________________________________ 
 

 

 

REPRESENTAÇÕES 
SIMBÓLICAS 

APRESENTADAS 
 

LIVRO _______ 

 
 

Nº 
 

 
 

% 

 
Apenas enunciado  
 

  

 
Desenho 
 

  

 
Calculadora 
 

  

 
Manipulativo 

  

 
Jogo 
 

  

 
Algoritmo 
    

  

 
Oral (C. mental) 
 

  

 
Tabela / Quadros 
 

  

 
Gráfico 
 

  

TOTAL 
  

 
 

 
 
 



 

APÊNDICE C - Formas de representação simbólica solicitadas na resolução dos 
problemas de estrutura multiplicativa. 
 
Título:______________________________________________________________ 
Autor(es):__________________________________________________________ 
 

 

 

REPRESENTAÇÕES 
SIMBÓLICAS SOLICITADAS 

 

LIVRO_______ 

 
 

Nº 
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Apenas enunciado (sem sugestão) 
 

  

 
Desenho 
 

  

 
Calculadora 
 

  

 
Manipulativo 
 

  

 
Jogo 
 

  

 
Algoritmo 
    

  

 
Oral (C. mental) 
 

  

 
Preenchimento de Tabela / Quadros 
 

  

 
Gráfico 
 

  

TOTAL 
  

 
 
 
 
 
 



 

APÊNDICE D - Adequação dos contextos na apresentação dos problemas de 
estrutura multiplicativa. 
 
Título:______________________________________________________________ 
Autor(es):__________________________________________________________ 
 

 

 

CONTEXTOS 

LIVRO:__________ 

 
 

Nº 
 
 
 

 
 

% 

 
Diversão 
  

  

 
Doméstico 
 

  

 
Escolar 
 

  

 
Medidas 
 

  

 
Monetário 
 

  

 
Profissional 
    

  

 
Sem contexto 
 

  

 
Outros 
 

  

TOTAL 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

APÊNDICE E- Estruturas multiplicativas segundo o Guia PNLA/2008 
 
 

Título:______________________________________________________________ 
Autor(es):______________________________________________________ 

 
 
 

 
Análise 

 

 
Livro_________ 

Resolução de problemas como ponto de 
partida 

 
 
 

 

Significados diversificados de estrutura 
multiplicativa 

 
 
 

 

Multiplicação como soma de parcelas 
repetidas 

 
 
 

 

Divisão 
 
 
 

 

Números racionais na representação 
decimal 

 
 
 

 

Números racionais na representação 
fracionária 

 
 
 

 

Representações simbólicas como 
estratégia na resolução de problemas 

 
 
 

 

 
 

APÊNDICE F- Análise dos Manuais do alfabetizador sobre as estruturas 
multiplicativas 

 



 

 

Título:______________________________________________________________ 
Autor(es):______________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
METODOLÓGICAS 

 

Uso de diferentes 
significados 

 
 

 

Uso de diferentes 
representações simbólicas 

 
 

 

Valorização de estratégias 
próprias 

 
 

 

 
 

SUGESTÕES DE 
ATIVIDADES 

Uso de material manipulativo 
 
 

 

Uso de calculadora 
 
 

 

Uso de jogos 
 
 

 

Uso de desenhos 
 
 

 

Uso de cálculo mental 
 
 

 

Apresenta resposta aos problemas  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


