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RESUMO 
 

 No presente estudo, investigamos o conhecimento matemático de 

alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), com profissões de pedreiros e 

marceneiros, acerca de números decimais. Objetivamos identificar as 

estratégias pessoais utilizadas por estes alunos na resolução de problemas 

envolvendo números decimais, bem como observar a possibilidade de 

aplicação dos conhecimentos utilizados na resolução de uma situação de 

contexto familiar (construção civil ou marcenaria) para outras situações-

problema que envolviam contextos pouco ou não familiares (construção civil ou 

marcenaria e agricultura) aos alunos. 

Significativa quantidade de pesquisa já foi realizada sobre números 

decimais. Dentre estes, encontram-se Porto (1995); Silva, Silva, Borba, Aguiar 

e Lima (2000); Rodrigues (2003); Cunha e Magina (2004); NEPEM (2004); 

Borba, Selva, Spinillo e Souza (2004); Selva e Borba (2005) e Silva (2006). 

Poucos estudos, porém, focaram o aluno da EJA e este estudo se propõe a 

investigar o conhecimento de decimais nesta modalidade de ensino. 

Participaram da investigação oito estudantes, sendo quatro pedreiros e 

quatro marceneiros, alunos dos Módulos I e II da Educação de Jovens e 

Adultos. Os participantes realizaram uma atividade com 12 situações 

problemas envolvendo o conceito de números decimais relacionado aos 

conceitos de área e de perímetro. Os dados foram coletados por meio de 

entrevistas clínicas piagetianas, pois focamos as estratégias de cálculo 

utilizadas pelos alunos para chegar à solução do problema proposto.  

De forma geral, os resultados deste estudo revelaram que: 



 

• os alunos pedreiros e marceneiros, participantes do estudo, sem 

instrução formal a respeito de números decimais, resolveram com sucesso os 

problemas propostos, buscando referências na sua experiência profissional, e 

evidenciaram uma excelente compreensão deste conceito, bem como dos 

conceitos de área e de perímetro, demonstrado pela compreensão implícita nos 

problemas, quando elaboraram corretamente estratégias de resoluções; 

• os participantes, de forma geral, utilizaram os algoritmos convencionais 

e o cálculo escrito para realização das operações com números decimais, 

porém, em algumas situações, optaram em desenvolver algumas heurísticas 

pessoais para a realização das operações, especialmente em subtrações. 

• participantes aplicaram os conhecimentos sobre números decimais 

também nas situações pouco ou não familiares a estes, evidenciando a 

possibilidade de transferência e de ampliação dos conhecimentos já 

construídos pelos alunos. 

Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade de resgate e 

valorização do conhecimento do aluno da EJA em relação aos conceitos 

matemáticos, especificamente o de números decimais, dentro do contexto 

escolar; e para a possibilidade de um diálogo intercultural entre os saberes 

cientifico e o construído na prática profissional (considerado “popular’) no 

âmbito da sala de aula, oportunizando, possivelmente, a troca de 

conhecimentos, a cooperação mútua entre alunos e entre alunos e 

professor(a), e principalmente, um avanço na aprendizagem do conceito de 

números decimais. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; prática profissional; educação 

matemática; números decimais. 



 

ABSTRACT 
 

 
In the present study, we looked into the mathematical knowledge of 

teenager and adult students in the initial process of schooling, that are 

bricklayers and carpenters, about decimal numbers. The aim is to identify 

personal strategies used by these students in solving mathematical problems 

involving decimal numbers, as well as to observe the possibility of application of 

the knowledge used in solving a familiar context situation (civil engineering or 

carpentry) to other situations that involved less or not-familiar-at-all contexts 

(civil engineering or carpentry and agriculture) to the students. 

A significant amount of research has already been performed about 

decimal numbers. Among them can be found Porto (1995); Silva, Silva, Borba, 

Aguiar and Lima (2000); Rodrigues (2003); Cunha  and Magina (2004); NEPEM 

(2004); Borba, Selva, Spinillo and Souza (2004); Selva and Borba (2005); and 

Silva (2006). Few studies, however, focused the teenager and adult student in 

initial process of schooling and this study proposed investigating the knowledge 

of decimal numbers amongst these pupils. 

Eight students took part in the investigation, four bricklayers and four 

carpenters, students of Modules I and II in Teenager and Adult Initial Education. 

The participants  solved 12  problems, involving the concept of decimal 

numbers related to the concepts of area and perimeter. Data was collected 

through piagetian clinical interviews, because we aimed to understand the 

calculation strategies used by the students to  arrive to the solutions of the 

proposed problems. 

In a general way, the results of this study revealed that: 



 

• The bricklayers and carpenters, students who took part in the study, 

with no formal instruction on decimal numbers, solved successfully the 

proposed problems by using references  of their own professional experiences, 

and it was made clear that they possess an excellent understanding of this 

concept, as well as of the concepts of area and perimeter, evidenced by the 

implicit comprehension demonstrated in the choice of correct solution strategies  

• the participants, in a general way, used the conventional algorithm and 

written calculation for performing the operations with decimal numbers, but in 

some situations, they decided to develop some personal heuristics, specially 

when subtraction was involved. 

• the participants applied the knowledge about decimal numbers in the 

less or not-familiar-at-all situations as well, evidencing the possibility of 

transference and development of the knowledge already shown by the students. 

The results of the research point to the need of rescuing and valuing of 

the knowledge of mathematical concepts of teenagers and adults in initial 

process of schooling, specifically, the understanding of decimal numbers, in the 

school context; and at the possibility of an intercultural dialogue between 

scientific knowledge and the one base on professional practice (considered 

“popular”) in the classroom, by possibly making it possible the exchange of 

knowledge, the mutual cooperation among students and between students and 

teachers, and mainly development in the learning of the concept of decimal 

numbers. 

Keywords: Teenager and Adult initial schooling; professional practice; 

Mathematical education; Decimal numbers. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Especificidades da Educação de Jovens e Adultos 

Ao longo de nossa experiência como educadora várias são as nossas 

indagações sobre a ação de ensinar e de aprender, e, ainda, sobre as 

especificidades pertencentes à Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Buscando conhecer melhor sobre este tema, temos procurado as 

publicações para fim de estudos, porém, estas ainda são relativamente poucas 

no Brasil. Assim, 

 

reconhecemos (...) que a carência de produção sobre os 
aspectos cognitivos, e também afetivos do aprendiz adulto 
pouco escolarizado representa uma lacuna muito significativa 
(...) Assim, fica mais uma vez registrada a demanda de 
sistematização da reflexão sobre  os aspectos da dinâmica da 
EJA, convocando os educadores a se debruçarem sobre tais 
aspectos de maneira investigativa e a compartilharem suas 
indagações e esboços de respostas com outros educadores por 
meio de trabalhos acadêmicos ou de divulgação de 
experiências. (FONSECA, 2002, p.62).  

  

Danyluk (2001, p.15) faz também a seguinte afirmação em um dos seus 

livros, intitulado “Educação de Jovens e Adultos: ampliando horizontes de 

conhecimentos”: 

 

Uma das razões para esta publicação desta obra é que 
sentimos falta de literaturas sobre o tema; embora se fale muito 
sobre o assunto, as publicações, em nosso ver ainda são 
incipientes. Assim, conhecer como jovens e adultos não 
escolarizados pensam e aprendem pode possibilitar novas 
ações em relação a esse território da educação. [...] Processos 
de construção, de conhecimento sobre a forma de 
aprendizagem de jovens e adultos são fenômenos que podem 
ser bem mais explorados por educadores brasileiros.  

  



 

Estas afirmações mostram a necessidade de pesquisas sobre o aluno da 

EJA e nos incentivam, como educadores, a contribuir nesta investigação, 

buscando conhecer sua identidade sócio-cultural, seu potencial cognitivo e 

afetivo, enfim – suas especificidades.  

Este conhecimento sobre os alunos da Educação de Jovens de Adultos 

se faz importante no momento em que reconhecemos estes enquanto grupo ou 

grupos que possuem características próprias, que não podem ser 

desconsideradas em sua educação. A especificidade da EJA não é apenas a 

sua característica etária, como muitos ainda pensam. Fonseca (2002, p.15) 

enfatiza que “o grande traço definidor da EJA é a caracterização sócio-cultural 

de seu público, no qual se deve entender o corte etário que se apresenta na 

expressão que a nomeia”.  

 Assim, quando nos referimos à Educação de Jovens e Adultos, falamos 

de uma educação dirigida a um sujeito que está iniciando ou retornando sua 

vida escolar, que tem a marca da exclusão social e cultural, causada pelo não 

acesso à escola ou não possibilidade de continuidade dos estudos, que busca 

uma primeira ou nova oportunidade de inclusão.  

Esta inclusão (ou re-inclusão) à escola está também diretamente 

relacionada ao lugar social que é atribuído ao aluno da EJA pela sociedade, 

pois este condiciona a concepção de educação, as condições políticas e 

materiais da educação que lhe é oferecida. Três campos sociais contribuem 

para a definição do lugar social dos alunos da EJA: “a condição de não-

crianças, a condição de excluído da escola e a condição de membros de 

determinados grupos culturais” (FONSECA, 2002, p.16). 



 

 Segundo Fonseca (2002. p.16-19) a condição de não-criança reflete-se 

diretamente no acesso do aluno ao sistema educacional e às práticas 

escolares. Nestas práticas ainda é possível encontrar alunos com idade acima 

de 14 anos freqüentando turmas para crianças, sendo algumas vezes 

constrangidos e excluídos pelos outros alunos ou, ainda, turmas de jovens e 

adultos utilizando livros direcionados a crianças e professores com práticas que 

infantilizam estes alunos. Martins e Pereira (2005, p.2) reforçam esta posição: 

 

De acordo com nossas vivencias, constatamos que muitas 
professoras e alfabetizadoras tentam adequar para seus alunos 
jovens e adultos metodologias e referenciais didático-
pedagógicos contemplados nos documentos referentes às 
primeiras séries do ensino fundamental voltado para o 
desenvolvimento da criança, utilizando-se inclusive de material 
didático com conteúdos infantilizados, contrapondo-se ao 
interesse dos alunos. 

 

Tal infantilização tende a gerar atitudes de resistência, pois os 

educandos adultos vêem-se negados em suas características de faixa etária 

(FANTINATO, 2004a, p.172). 

 Como educadores da EJA, é importante alertarmos para o fato que o 

aluno jovem e adulto, mesmo estando na Educação Básica, não é criança e, 

por isso, não pode ser tratado como tal. Ele tem processos cognitivos 

característicos da sua idade e, tendo uma idade cronológica mais avançada, 

teve oportunidade de vivências e relações pelas quais as crianças e 

adolescentes, em geral, não passaram, podendo estar inserido no mercado de 

trabalho, em alguns casos. 

Oliveira (1999), embora considerando a ausência de uma boa psicologia 

do adulto, arrola algumas características que, de maneira geral, o distinguem 

da criança. 



 

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 (em 
comparação à criança) e, provavelmente, maior capacidade de 
reflexão sobre o conhecimento e sobre seus próprios 
processos de aprendizagem ( p. 60). 

 

 Por exemplo, um recente estudo realizado por Silva (2006) revela que 

alunos jovens e adultos já possuíam um considerável conhecimento sobre o 

conceito de números decimais, mesmo estando no início de sua escolarização, 

confirmando assim a necessidade de tratar o aluno jovem e adulto de modo 

diferente das crianças, visto que as suas vivências influenciam no seu modo de 

pensar, de agir e também seu modo de aprender.  

A condição de excluído da escola está relacionada aos fatores que 

levam o aluno da EJA a desistir da escola, sejam estes externos (sociais, 

econômicos) ou mesmo os que são gerados no próprio contexto escolar, 

mediante práticas pedagógicas excludentes, que provocam o insucesso do 

aluno, levando-o a sentir-se culpado por isto. 

 Segundo Fantinato (2004a, p. 171) 

 

No Brasil, ainda existe um contingente representativo de jovens 
e adultos que retorna ao ensino fundamental, após um período 
de afastamento. Retorna após ter sido excluído do sistema 
regular educacional, por razões que vão dos múltiplos fracassos 
escolares à necessidade de ingresso precoce no mercado de 
trabalho.  
 

 Em sua trajetória histórica, a escola sempre atendeu uma determinada 

clientela, sendo pensada e construída para crianças, pois se considerava que, 



 

ao atingir a idade adulta, o homem e a mulher estivessem plenamente 

desenvolvidos e inseridos no mercado de trabalho. A vida adulta era tempo de 

trabalho, de produção e não de estudo. 

Com a democratização da educação, a escola abriu suas portas a outros 

grupos, até então não considerados, gerando, a partir daí, a necessidade de 

buscar caminhos, alternativas de mudanças condizentes com esta 

democratização. 

 Porém, as práticas pedagógicas na área da EJA, no Brasil, têm 

assumido um caráter emergencial, assistencialista ou simplista e, em sua 

maioria, as propostas nessa área não têm levado em consideração a 

especificidade dessa clientela, quanto à sua faixa etária, sua experiência 

profissional e cotidiana, e suas formas de aprendizagem (FANTINATO, 2004a, 

p. 172, grifo nosso). 

Segundo Oliveira (1999), a condição de “excluídos da escola regular” 

implica pensar: primeiro, na adequação da escola para um grupo que não é 

‘alvo original’ da instituição, ou seja, os currículos, os programas e os métodos 

de ensino, originalmente, não foram concebidos para os jovens e adultos, mas 

para crianças e adolescentes com trajetória escolar regular. 

 

Os altos índices de evasão e repetência nos programas de 
educação de jovens e adultos indicam falta de sintonia entre a 
escola e o aluno que dela se servem, embora não possamos 
desconsiderar os fatores de ordem socioeconômica [...] .(p.62) 

 

Segundo, implica no fato que a escola tem uma linguagem particular e 

regras especificas, que todos nela envolvidos devem saber usar e seguir. 

Aqueles que não aprendem esta linguagem, pois ela está embasada em 

símbolos e regras que não são do senso comum, acabam por “abandonar" a 



 

escola, pois “muitas vezes a linguagem escolar mostrou ser maior obstáculo à 

aprendizagem do que o próprio conteúdo” (OLIVEIRA, 1987 apud Oliveira, 

1999, p. 62).   

 Em terceiro, outra questão importante é que a exclusão da escola 

coloca os alunos da EJA em situação de desconforto devido a aspectos de 

natureza afetiva, que podem influenciar na aprendizagem. Os jovens e adultos, 

muitas vezes, têm vergonha de freqüentar a escola e têm receio de serem os 

únicos adultos em classes de crianças. Eles têm, ainda, insegurança quanto à 

própria capacidade para aprender, gerada pelo medo de fracassar novamente 

ou mesmo por não acreditar em sua própria capacidade de aprendizagem.    

A condição de membros de determinados grupos culturais foca a 

questão da especificidade sócio-cultural do alunado da EJA. Essa diversidade 

de vivência e experiência que faz desse aluno alguém possuidor de uma 

cultura, de um conhecimento. As formas como este conhecimento será tratado 

no contexto escolar, definirão as relações entre professor e alunos: se um jogo 

de tensões, de conflito entre conhecimento formal e o conhecimento cotidiano 

ou relações de negociações de significados, ao considerar o conhecimento do 

aluno EJA, que o identifica como grupo sócio-cultural. 

Segundo Freire (1996), o ato de ensinar não é transferir, depositar 

conhecimento no educando, mas é criar as possibilidades para a produção ou 

a construção do conhecimento, por isso que “ensinar exige respeito aos 

saberes dos educandos”, os saberes sociais construídos na prática 

comunitária. Como defendeu ao longo de sua trajetória como educador, Freire 

(1992), afirma 

 



 

jamais subestimar  ou negar os saberes de experiências  
feitas, com que os alunos chegam à escola [...] . 
Evidentemente que há diferenças na forma de como lidar com 
esses saberes. [...] porém subestimar a sabedoria que resulta 
necessariamente da experiência sócio-cultural é ao mesmo 
tempo um erro científico e a expressão inequívoca da 
presença de uma ideologia elitista (p. 85) 
 

  Freire ainda confirma este pensamento, ao enfatizar a importância do 

resgate da compreensão de mundo do educando em suas diversas dimensões. 

 

 o que tenho dito sem cessar e redito , é que não podemos 
deixar de lado, desprezado como algo imprestável o que 
educandos, sejam crianças chegando à escola ou jovens e 
adultos a centros de educação popular, trazem consigo de 
compreensão do mundo, nas mais variadas dimensões da 
prática social de que fazem parte. Sua fala, sua forma de 
contar, calcular, seus saberes em torno do chamado outro 
mundo, sua religiosidade, seus saberes em torno da saúde, do 
corpo, da sexualidade, da vida, da morte, da força dos santos, 
dos conjuros (FREIRE, 1992. p. 85-86, grifos nossos) 

 

 Todo educador que objetiva uma prática pedagógica respeitosa da 

compreensão do mundo do educando, de sua identidade cultural, terá uma 

postura democrática diante do saber socialmente construído, admitindo o 

diálogo igualitário entre o saber dito “popular“ (saberes dos educandos e seus 

grupos de referência) e o saber científico (saberes escolares).  

É a partir deste diálogo intercultural de saberes, no qual o sujeito expõe 

a sua maneira de ver, de pensar, de solucionar e o outro ouve, busca 

compreender, argumenta e também propõe outro modo de ver, de pensar e 

solucionar, que se dá a construção de um novo saber. Este saber não é 

produto de uma imposição de uma cultura considerada melhor, mas é um 

produto coletivo, resultado da diversidade cultural de todos seus construtores. 

Em conseqüência disto a sala de aula se constitui um espaço de 

democracia, onde todos podem se expressar com liberdade, sem temor do seu 



 

conhecimento ser considerado inferior, e onde o diálogo é o caminho 

indispensável para a produção do conhecimento. 

Caracteriza-se aí, o que Freire denominou de “educação 

problematizadora”. Ela  

 

está fundamentada sobre a criatividade e estimula uma ação e 
uma reflexão verdadeiras sobre a realidade, respondendo assim 
à vocação dos homens de não seres autênticos senão quando 
se  comprometem na procura e na transformação criadoras 
(FREIRE, 1980, p.81) 

 

  Quando, porém, não há o respeito à cultura dos alunos e busca-se 

homogeneizar, uniformizar valores, conhecimentos, comportamentos, isto 

 

significa destruir uma enorme riqueza cultural. Essa 
representada pela diversidade de formas de viver a humanidade 
que os seres humanos têm inventado na busca de não apenas 
viver, mas de existir pela convivência intra e intergrupal. Pensar 
nesta destruição ou, pior ainda realizá-la, atualmente, pode 
constituir na violência das violências. (SOUZA, 2001, p. 64) 

 

 A identidade sócio-cultural do alunado é uma das especificidades da 

EJA e negá-la se constitui um ato de violência que deve ser abolido, para dar 

lugar à construção de uma convivência solidária entre diferenças culturais no 

contexto escolar. 

   Construir esta convivência solidária entre as diferenças culturais solicita 

um resgate do conhecimento cotidiano do aluno, resultado da sua relação com 

os outros e com o mundo. 

  É baseado nisto que acabamos de expor sobre as especificidades da 

EJA que a presente pesquisa foi realizada, objetivando investigar os 

conhecimentos construídos na prática profissional de alunos jovens e adultos 

em relação aos números decimais, considerando que estes alunos produzem 



 

conhecimentos a partir do exercício e na relação com outros profissionais, 

independente do seu acesso ao conhecimento escolar. Para isto trilhamos dois 

caminhos: a identificação das estratégias pessoais de resolução de problemas 

elaboradas pelos participantes e a observação da possibilidade de aplicação 

destas estratégias em problemas de contextos não familiares aos participantes.  

Os participantes da pesquisa foram alunos da EJA de três escolas, 

sendo uma da rede estadual, que funciona em uma penitenciária, e  outras 

duas que funcionavam em canteiros de obras (uma mantida pelo SESI – 

Serviço Social da Indústria – e a segunda pela própria construtora). Alguns dos 

pesquisados eram oriundos do interior de Pernambuco, que estavam tendo sua 

primeira oportunidade de escolarização ao vir trabalhar em Recife, nas 

construções de prédios localizadas nos bairros de Boa Viagem e Aflitos, dois 

bairros de classe média-alta da cidade.  

 

1.2. Especificidades da Educação Matemática de Jovens e 

Adultos. 

Como já evidenciamos, há várias especificidades dos alunos da EJA que 

precisam ser consideradas em sua educação. Isto também acontece em 

relação à aprendizagem da Matemática, pois há traços próprios da relação do 

aluno da EJA com o conhecimento matemático. 

Segundo Fonseca (2002) um desses traços é a dimensão utilitária e 

nesta 

 

o sujeito demanda não apenas o conhecimento que lhe seria de 
alguma forma necessário para o enfrentamento (urgente) das 
situações de sua vida (e de sua luta diária), [...] mas também a 
explicitação da utilidade desse conhecimento, não só porque o 



 

justifica, mas porque lhe fornece, à sua relação adulta com o 
objeto do conhecimento, algumas chaves de interpretação e 
produção de sentido. (p.24) 

 

Para além da dimensão utilitária, os alunos da EJA requerem uma 

dimensão formativa da Matemática, que diferentemente da educação para 

crianças que tem referência para o futuro, ou seja, naquilo que os alunos serão, 

irão enfrentar, adquire um caráter de atualidade, ou seja, um conhecimento que 

precisa se realizar no presente. 

Em nosso ver, a fim de serem contempladas, estas dimensões 

pressupõem uma metodologia, como já expomos, que seja marcada pelo 

diálogo entre os diversos tipos de conhecimentos, principalmente em se 

tratando dos alunos da EJA. 

Neste sentido, recentemente pesquisas (Giongo, 2004; Fantinato, 

2004b; Ribeiro e Narazeth, 2004) têm sido realizadas na Educação 

Matemática, mais especificamente no campo da Etnomatemática1, e têm 

comprovado a importância de estabelecer relações entre os saberes populares 

e acadêmicos, principalmente, na Educação de Jovens e Adultos por esta 

“atender uma clientela bastante diversificada, em termos de idade, procedência 

geográfica e grupo cultural” (FANTINATO, 2004a, p. 172); bem como a 

necessidade do professor conhecer as formas especificas de fazer matemática 

dos alunos, pois  

para a EJA, em especial, considerar essa diversidade e 
respeitar essas particularidades torna-se essencial.  [...] Ao 
perceber que a escola não apenas aceita, mas valoriza os 
conhecimentos que ele maneja com certa destreza, o aluno 

                                                 
1  Etnomatemática é um programa de pesquisa que investiga o modo como diferentes grupos 

culturais entendem, articulam e usam os conceitos e práticas considerados como matemáticos. 

Ela se encontra entre as recentes concepções da educação matemática, estabelecendo uma 

relação entre a educação matemática e antropologia.  



 

adulto sente-se mais seguro, mais integrado ao fazer escolar.  
(FONSECA, 2002, p.7) 
 

Abaixo apresentamos algumas destas pesquisas que objetivaram 

resgatar os conhecimentos matemáticos dos alunos da EJA, elaborados a 

partir de seu contexto de vida. 

Um estudo foi realizado por Giongo (2004) com alunos da 7ª série, 

trabalhadores de uma indústria de sapatos, com o objetivo de identificar e 

analisar práticas do mundo fabril no qual as idéias matemáticas estivessem 

presentes e que possibilitassem analisar, do ponto de vista curricular, as 

possíveis conexões entre os saberes cotidianos e os escolares. Giongo 

realizou para isto observações numa fábrica, numa metalúrgica e numa fábrica 

de palmilhas; entrevistou alunos/trabalhadores e outros trabalhadores, no 

próprio ambiente de trabalho; efetuou entrevistas coletivas com grupos de 

alunos e com professores; e também, analisou planos de estudo da escola 

pesquisada. 

A pesquisadora verificou as seguintes práticas que envolviam idéias 

matemáticas no contexto fabril: a prática de “tirar o tempo” que consistia no 

cálculo da quantidade de pares de sapatos a ser produzida por dia, objetivando 

o controle diário da produção nas esteiras da fábrica; a prática de “pesar 

linhas”, na qual as linhas a serem usadas na produção eram pesadas e tinham 

o grama como unidade padrão (diferente da prática escolar que adota o metro 

como unidade de medida); a prática de “achar o meio da barra” que consistia 

em encontrar o ponto médio de uma barra de ferro de aproximadamente 50cm, 

utilizando para isto uma tora de lenha e sobre ela um pequeno suporte de ferro 

no qual colocava-se a barra sobre o suporte, sendo a mesma ajustada até 

encontrar o equilíbrio, determinando, assim, que neste ponto estava o meio da 



 

barra; a prática de “distribuir palmilhas no cartão” que consistia em distribuir o 

maior número de palmilhas no cartão para evitar o desperdício, ato que 

envolvia noções geométricas que passavam desapercebidas pelos 

trabalhadores. 

As professoras entrevistadas demonstraram não ter conhecimento 

destes saberes desenvolvidos na prática profissional dos seus alunos e tão 

pouco interesse em conhecê-los.  

 Diante destes resultados, Giongo concluiu que, em geral, o processo 

pedagógico continua centrado unicamente nos saberes acadêmicos e, 

conseqüentemente, os saberes da prática profissionais dos alunos são 

excluídos da escola. Concluiu, também, que os planos de ensino, além de 

desenraizados da cultura dos alunos, são, na maioria das vezes, fragmentados 

em disciplinas desconectadas entre si. 

Giongo enfatiza a necessidade de uma proposta de resgate da cultura 

do aluno, não como para colocá-la em posição de desvantagem epistemológica 

em relação ao saber cientifico, mas para que se efetive uma conexão entre a 

escola e o que lhe é exterior.  

Com o mesmo objetivo de procurar compreender relações entre os 

conhecimentos matemáticos construídos por jovens e adultos trabalhadores na 

vida cotidiana e conhecimentos escolares, Fantinato, (2004b), em sua tese de 

Doutorado, analisou as representações quantitativas e espaciais de alunos de 

duas turmas de jovens e adultos de uma comunidade de baixa renda da cidade 

do Rio de Janeiro. Para isto realizou uma pesquisa etnográfica, acompanhando 

a rotina dos alunos e aspectos da vida comunitária por meio de observação 



 

participante, entrevistas com os alunos, documentação fotográfica e analise de 

documentos. 

As representações quantitativas e espaciais foram analisadas em três 

categorias: as relações quantitativas e espaciais na comunidade, os 

conhecimentos matemáticos da vida cotidiana e as relações entre a 

matemática escolar e a matemática do dia-a-dia. 

 Os resultados foram analisados em três categorias: (1) aspectos do 

raciocínio matemático dos jovens e adultos em situação de compra, (2) o 

cálculo mental enquanto marca de identidade cultural e (3) o papel dos 

centavos nas estratégias de sobrevivência dos alunos. 

A partir dos dados coletados, a autora verificou que em um contexto de 

compras, os alunos utilizam procedimentos de arredondamentos, cálculo 

mental, cálculo escrito, estimativa e registro. Estes procedimentos variam um 

pouco, mas o objetivo é comum: calcular previamente para não passar pela 

situação constrangedora de não ter o valor suficiente para pagar, ou seja, para 

“não passar vergonha” (expressão usada pelos entrevistados).  Segundo 

Fantinato (2004b, p.7) “o raciocínio matemático da vida segue caminhos 

diferentes do da escola. Enraizados na situação contextual que o gerou, é a 

partir dessa mesma que as formas de resolução do problema prático vão sendo 

criadas”. 

 Em relação ao segundo aspecto da análise, o cálculo mental é a 

estratégia declaradamente utilizada pelos alunos entrevistados e pode ser um 

recurso utilizado por si só ou combinado com alguma forma de registro. As 

situações podem motivar a presença simultânea dos recursos oral/escrito, 



 

como confirmação de resultados ou, como no contexto escolar, por solicitação 

do professor.  

 “A forma como as estratégias de cálculo mental foram aprendidas 

parece ser definitória dessa como marca cultural” (FANTINATO, 2004b, p.12, 

grifo da autora), pois muitos dos entrevistados haviam aprendido a fazer 

cálculo mental com alguém da família, mais velho, e, ainda, o cálculo mental 

revela-se como uma forma de resistência dessa população à sociedade 

tecnológica que os exclui. 

 No ultimo aspecto de sua análise, Fantinato verificou a significância dos 

centavos com base em algumas situações da vida cotidiana no Morro São 

Carlos, como costureiras que ganhavam centavos pelas peças produzidas e 

descontos oferecidos em centavos por mercadorias avariadas. 

 Assim, para Fantinato, as formas de representações quantitativas e 

espaciais da vida cotidiana dos alunos parecem atender dupla necessidade: os 

conhecimentos matemáticos são utilizados tendo em vista garantir a 

sobrevivência e, ainda, aparecem como estratégia de preservação da 

identidade dos entrevistados. 

 Também Ribeiro e Nazareth (2004) pesquisaram sobre “um vínculo 

entre a matemática escolar e o cotidiano de um grupo social” (p.239) com 

alunos de uma 5ª série de uma escola municipal da cidade de São Paulo, em 

sua maioria com origem nordestina, e que eram filhos, sobrinhos ou netos de 

pessoas que atuavam na área da construção civil (pedreiros ou auxiliares).  

As autoras iniciaram o estudo com uma coleta de informações sobre a 

comunidade com os próprios alunos, com o objetivo de buscar um enfoque 

metodológico que fosse adequado às suas características, anseios e 



 

expectativas dos mesmos. Durante um mês, foram realizadas 12 aulas, 

trabalhando a partir da vivência dos alunos. Nas aulas prevaleciam os diálogos, 

nos quais os alunos expunham seu conhecimento sobre medidas de 

comprimento e de área, de ângulos, dentre outros. 

 As pesquisadoras afirmam que trabalhando de maneira prazerosa, a 

partir dos relatos e abordando o assunto dos instrumentos de medida, foi 

possível abordar os números racionais e as operações, as unidades de 

medidas e geometria, bem como foi possível perceber o envolvimento 

crescente dos alunos no trabalho nas atividades propostas, demonstrando 

desenvolvimento de sua autonomia, seu pensar e agir. 

Observamos que, de forma geral, estes pesquisadores reforçam a 

necessidade da investigação dos saberes de um grupo social e suas formas de 

construção, notadamente no caso de alunos jovens e adultos, pois esta garante 

a preservação da identidade dos sujeitos, visto que a construção dos saberes 

destes “dá-se prioritariamente em contextos externos à escola, como local de 

trabalho ou moradia” (FANTINATO, 2004b, p.178).  

Este enfoque amplia o campo da Educação Matemática e torna 

indispensável, para uma ação educativa, procurar conhecer o ambiente cultural 

em que vivem alunos, seus modos de pensar, de entender, de interagir com a 

sua realidade, que busca tornar a matemática algo vivo que acontece no aqui e 

no agora, por lidar com situações reais.    

Esta ação educativa torna indispensável, por parte de nós educadores, 

uma pedagogia da inclusão, no sentido de abrir espaço para a diversidade, 

para a pluralidade cultural que é presente, especialmente, nas turmas da EJA. 



 

Ao falar sobre a questão da diversidade cultural no campo da educação 

matemática, abordamos um tema tão discutido e polêmico, que é a 

universalidade da Matemática. Tradicionalmente, a Matemática pode ser 

concebida na escola, enquanto conjunto de técnicas, conhecimento pronto e 

acabado, ensinado ao aluno sem nenhuma relação com seu contexto de vida. 

Em virtude disso, afirma Wanderer (2004) que, mesmo desempenhando 

um papel importante na formação dos cidadãos, a Matemática vem 

contribuindo para aumentar os índices de evasão escolar. Na Educação de 

Jovens e Adultos, principalmente, essa evasão dissimula uma exclusão sutil, 

provocada pelo conhecimento, quando o currículo da Matemática e, de forma 

geral, o escolar, legitima determinados conhecimentos, baseados numa cultura 

privilegiada e desconsidera outros. 

Com isto não queremos afirmar que uma proposta pedagógica 

direcionada à  EJA deve rejeitar a matemática acadêmica. De forma alguma. 

Porém, ao reconhecer a existência de outras matemáticas (como a matemática 

praticada por categorias profissionais, a matemática presente nas brincadeiras 

infantis, a matemática praticada por homens e mulheres para atender suas 

necessidades de sobrevivência) será incorporado a este conhecimento o 

respeito a outros modos de pensar, até então desvalorizados e, porque não 

dizer, ignorados. Entretanto, admitir variações ou qualquer relativismo numa 

ciência como a Matemática, embasada numa exatidão, é difícil, uma vez que 

mudanças de pensamentos e de concepções requerem tempo, estudo e, 

principalmente, a vontade de mudar.  

É motivado pela vontade de contribuir nesta mudança e assumindo uma 

postura de educador comprometido com o aluno, com uma educação de 



 

qualidade e democrática, que nós nos colocamos e realizamos a pesquisa que 

aqui apresentamos.  

Nela, resgatamos a matemática utilizada pelos alunos jovens e adultos 

em sua prática profissional, partindo do pressuposto que para considerar 

conhecimentos extra-escolares é preciso resgatá-los, identificá-los e, assim, 

estabelecer o diálogo, o confronto entre os saberes da prática social e os 

escolares. 

   Nesse sentido, indagamos: que conhecimentos sobre números decimais 

o aluno da EJA constrói na sua experiência profissional?  Que estratégias de 

cálculo são desenvolvidas em diferentes práticas sociais? Estas estratégias 

podem ser transferidas de seu contexto profissional para outros contextos? 

Buscamos, assim, através desta pesquisa nos aprofundar no 

conhecimento da identidade sócio-cultural do aluno da EJA e, assim, colaborar 

para a construção de uma escola democrática e de uma proposta metodológica 

mais coerente com a realidade e especificidades deste aluno. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Práticas sociais e formação de conceitos 

 Estudos de interacionismo histórico–social, tais como os desenvolvidos 

por Vygotsky (1987) e Lúria (2002), têm defendido a idéia de que a cultura 

influencia no desenvolvimento cognitivo do homem e que, através das relações 

sociais travadas no seu cotidiano, o homem é capaz de reconstruir significados 

e conceitos. Estes estudos evidenciam que esta reconstrução se dá desde da 

infância através do contato da criança com os membros da sua família e 

continua ao longo da sua vida, ampliando-se através das novas relações que 

surgem no ambiente de trabalho, na escola, nas relações sociais de forma 

geral. 

 Entre os vários teóricos que se fundamentaram na influencia do contexto 

social no processo desenvolvimento cognitivo, destacamos Vygotsky (1998) 

que colocou a aprendizagem ocorrida no meio social como essencial para o 

desenvolvimento humano, ou melhor, que o processo de aprendizagem social 

precede o desenvolvimento humano. Vygotsky (1998) baseou-se para tal na 

concepção marxista da atividade como motor da humanização, ou seja, o 

homem se constrói através das suas relações com o mundo natural e social. 

 Segundo Vygotsky (1998), as relações sociais e com o mundo se dão 

através da ação do homem sobre o objeto, sobre si mesmo e sobre outros 

indivíduos, sendo mediadas pelos instrumentos externos (ferramentas) e 

psicológicos (sinais ou símbolos) que são criados pelo próprio homem e 

servem como auxiliares para solucionar problemas e atender as suas 

necessidades. Assim, o sujeito não age de forma direta no seu mundo físico, 



 

mas de forma mediada, através de representações que são de natureza social. 

Esse modo de funcionamento psicológico, realizado através da intervenção de 

um elemento intermediário numa relação, corresponde ao conceito de 

mediação (VYGOTSKY, LEONTIEV E LÚRIA, 2001). 

 É através da relação interpessoal concreta com outros homens que o 

indivíduo chega a interiorizar as formas culturalmente estabelecidas de 

funcionamento do psicológico. Portanto, a interação social fornece a matéria–

prima para o desenvolvimento psicológico do indivíduo (OLIVEIRA, 1993). 

Vygotsky e sua equipe de colaboradores verificaram que a formação de 

conceitos pelo sujeito acontece através da observação, manipulação e vivência 

direta, em diferentes práticas sócio-culturais, ou seja, nas atividades diárias, 

que os sujeitos organizam para atender suas necessidades de existência 

(como, por exemplo, práticas de trabalho formal ou informal e práticas de 

lazer), como também pela instrução sistemática.  Esta formação vai se dar 

através do emprego específico da palavra, funcionando esta como instrumento 

de mediação na formação de conceitos, que será também uma construção 

evolutiva.  

Em acordo com este pensamento, nossa pesquisa assume a perspectiva 

que a cognição é socialmente construída e, conseqüentemente, que o 

conhecimento não pode ser estudado enquanto uma atividade isolada de seus 

contextos de origem. Partindo, assim, deste pressuposto, esta pesquisa buscou 

resgatar o conhecimento matemático, mais especificamente sobre o conceito 

de números decimais, que é construído pelos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) em seu exercício profissional, relacionados aos contextos da 

construção civil e da marcenaria. Entendemos que através das relações que 



 

estes profissionais travam com outros profissionais mais experientes, bem 

como através das atividades que executam no seu cotidiano em seu contexto 

de trabalho, eles vão formando o conceito de números decimais. 

  Apesar de uma origem diferente, os conceitos elaborados a partir da 

experiência cotidiana e os conceitos científicos elaborados na escola se 

complementam no momento em que os conceitos científicos são trabalhados 

na escola, abrindo caminho para revisão e a melhor compreensão dos 

conceitos, que os alunos trazem consigo. Assim, refletindo o cotidiano de sua 

classe social, o aluno leva para escola certos conhecimentos e valores, dos 

quais vai adquirindo progressiva consciência. 

 A relação entre conceitos elaborados na prática cotidiana e os 

desenvolvidos na escola, porém, não é tão facilmente estabelecida pelos 

alunos. Encontramos na escola, principalmente na EJA, alunos afirmando que 

nada sabem de Matemática, que não possuem “cabeça” para fazer as contas, 

quando em sua vida realizam diversas atividades envolvendo diferentes 

conceitos matemáticos, demonstrando não ter consciência do seu 

conhecimento.  Daí a necessidade da intervenção do professor. Este processo 

de relacionar os diferentes tipos de conceitos exige de quem ensina uma 

compreensão dos diferentes significados que os conceitos têm para o aluno e, 

ainda, que o professor perceba quais são seus contextos, quais são os 

sentidos nos quais são empregados.  

Assim, na presente pesquisa, partimos de dois diferentes contextos de 

trabalho (marcenaria e construção civil), observando em que medida estes 

poderiam interferir na formação do conceito de números decimais.  



 

 A formação de conceitos matemáticos e o uso da matemática na vida 

diária em relação à matemática formal da escola têm sido documentados em 

diversas pesquisas, principalmente no campo da Psicologia Cognitiva (Abreu, 

1988; Nunes Carraher, 1988; Schliemann, 1988; Magalhães, 1990; dentre 

outros), buscando verificar como as pessoas desenvolvem conceitos 

matemáticos através de experiências não formais em diferentes contextos 

sociais.  

Em um de seus estudos, Schliemann (1988, p. 69-84) teve como 

objetivo analisar a contribuição da escolarização formal, em contraste com a 

contribuição da experiência de trabalho, na resolução de problemas 

relacionados à prática da marcenaria. Comparou-se o desempenho de 

marceneiros, que aprenderam a profissão informalmente, e aprendizes que 

freqüentavam um curso formal de marcenaria. Um grupo era formado por 15 

marceneiros com zero a seis anos de escolaridade e o outro grupo formado por 

28 alunos que haviam freqüentado o sistema de ensino no mínimo por seis 

anos e recebiam treinamento em curso profissionalizante. A tarefa aplicada aos 

participantes, individualmente, era uma situação comum ao trabalho do 

marceneiro e consistia em calcular a quantidade de madeira necessária à 

produção de cinco camas, de acordo com um desenho apresentado, e, ainda, 

calcular o preço das camas prontas.  

Schliemann observou os dados, chegando aos seguintes resultados: 

Em relação às operações aritméticas realizadas foram raros os erros, 

sendo a multiplicação a operação mais utilizada nos dois grupos. Em relação 

às estratégias utilizadas para realizar as operações, verificou-se que o uso do 

cálculo oral ocorreu com mais freqüência no grupo dos profissionais, que os 



 

algoritmos escolares eram mais utilizados pelos aprendizes e também a 

estratégia mista (cálculo mental e algoritmo escolar) foi usada por participantes 

dos dois grupos.  

Em relação às dimensões (comprimento, largura e espessura de cada 

peça), verificou-se que quatro aprendizes consideraram para resolução da 

situação apenas o comprimento, nove deles consideraram somente o 

comprimento e a largura e treze consideraram as três dimensões; enquanto 

que no grupo dos profissionais todos consideraram todas as dimensões.  

Em relação às respostas finais, a resposta dos aprendizes consistia na 

adição dos comprimentos ou das três dimensões de todas as partes do 

desenho, ou, ainda, optavam pelo cálculo das dimensões de um bloco de 

madeira, com base na soma das dimensões da cama. Já a resposta de todos 

os profissionais consistia numa lista de peças-padrão, encontradas no 

mercado.   

Constatou-se, a partir destes resultados, a importância da experiência 

diária na resolução de problemas, pois os sujeitos buscavam uma resposta 

relacionada à sua experiência (profissional ou escolar), porém entre os 

marceneiros havia uma preocupação em encontrar uma resposta que fosse 

viável, o que não ocorreu com os aprendizes, gerando respostas inaceitáveis. 

Segundo Schliemann (1988), isto mostra que a transferência da aprendizagem 

matemática para a prática não é tão fácil, pois apesar de receberem uma 

instrução formal sobre a resolução de problemas (como o aplicado), os 

aprendizes não conseguiam utilizar esse conhecimento para resolver 

problemas práticos. Daí a sugestão que a escola oportunize aos alunos 

situações de resolução de problemas em contextos práticos. 



 

 O que mais nos chamou atenção no relato deste estudo foi o fato que 

as estratégias de cálculo, embora diferentes entre os grupos, eram igualmente 

efetivas (com baixo índice de erros). Ressalta-se que os cálculos efetuados 

envolviam adição, subtração e multiplicação de números decimais. A autora 

coloca que isto é surpreendente (e nós concordamos), levando em 

consideração a variabilidade entre os grupos no que diz respeito aos anos de 

escolaridade, uma vez que no grupo de profissionais alguns deles eram não-

escolarizados.  

Isto nos mostra que esses profissionais, apesar de não terem tido 

acesso à escolarização formal, construíram um nível de conhecimento 

compatível aos dos aprendizes, que tinham no mínimo seis anos de 

escolarização. Com isto não queremos desvalorizar a escola enquanto espaço 

de construção do conhecimento socialmente reconhecido, porém é importante 

que neste espaço sejam reconhecidos e valorizados saberes advindos de 

outros contextos, que estão além das salas de aulas, dos limites da escola. 

Tratando também sobre a questão da contextualização e aprendizagem, 

em uma pesquisa realizada com 17 mestres-de-obra (a maioria analfabeta e 

apenas três tendo freqüentado a escola até a 7a série) e 16 estudantes de 7ª 

série, Nunes Carraher (1988, p.101- 125) analisou os cálculos de proporção 

desenvolvidos pelos participantes do estudo, averiguando se o modelo de 

“regra de três”, ensinado na escola, e as estratégias construídas a partir da 

experiência profissional pelos mestres-de-obras implicava na compreensão dos 

mesmos invariantes operacionais.  

Para o estudo desenvolvido por Nunes Carraher (1988) foram utilizadas 

quatro plantas baixas de interiores, contendo a indicação de algumas 



 

dimensões e os participantes deveriam calcular o comprimento das paredes.  

Para isto, primeiro eles teriam de descobrir qual a escala utilizada e, em 

seguida, com base nela, calcular a medida real da parede na construção. 

Foram utilizados quatro tipos de escalas, duas comuns em construção civil 

(1/100 e 1/50) e duas não usualmente utilizadas (1/40 e 1/33,3).  

Nunes Carraher analisou os resultados, levantando o percentual de 

acertos, e observou que os mestres-de-obras tiveram melhor desempenho que 

os estudantes nas escalas que lhes eram familiares e desempenho compatível 

aos estudantes nas outras. Na análise foram identificadas as seguintes 

estratégias de resolução utilizadas: a regra de três, que é o algoritmo ensinado 

na escola; as soluções aditivas incorretas, que foram utilizadas por poucos 

estudantes; o teste de hipóteses, estratégia utilizada apenas pelos mestres-de-

obras, revelando o uso de conhecimentos específicos que os profissionais 

possuem como escalas padrões freqüentemente utilizadas no dia-a-dia, 

estratégia esta na qual eles partiam da hipótese de que o desenho tinha sido 

produzido em uma determinada escala (1/100 ou 1/50) e buscavam comprovar 

suas hipóteses; e a estratégia de descoberta da relação, utilizada por mestres-

de-obras e estudantes, na qual estes tentavam encontrar uma relação mais 

simples entre os números do primeiro par e depois transferiam esta relação 

para o segundo par. Na análise de erros realizada, observou-se, de forma 

geral, melhores resultados dos mestres-de-obra, em relação aos estudantes.  

O que mais nos chama a atenção no relato da autora é que mesmo 

quando os profissionais lidavam com a escala desconhecida (1/33,3) eles eram 

capazes de estimar valores aceitáveis, o que não aconteceu com os 



 

estudantes. A maior dificuldade dos estudantes foi a de encontrar o significado 

de seus cálculos, principalmente quando apareciam decimais. 

A partir destes resultados, Nunes Carraher (1988) concluiu que o 

exercício de uma profissão (como a de mestre-de-obras), mesmo na ausência 

de escolarização, pode resultar no desenvolvimento de estratégias gerais de 

solução de problemas que recorrem ao esquema de proporcionalidade, 

característico do raciocínio formal. Percebeu, também, que a escola privilegia a 

sintaxe na aprendizagem das operações aritméticas, ou seja, enfatiza a 

transmissão de regras, daí os estudantes apresentarem significativos 

percentuais de acerto ao trabalhar com aspectos sintáticos do problema. Já a 

experiência cotidiana enriquece os significados dos números (a semântica), ou 

seja, a experiência profissional favorece a manutenção do sentido durante a 

operação mental. Daí, a autora sugeriu que se os estudantes tivessem 

oportunidade de lidar no ensino formal com situações considerando-se a 

semântica, poderia-se “levar à introdução do algoritmo, tornando-se a lógica do 

algoritmo mais transparente para o estudante” (NUNES CARRAHER, 1988, 

p.123). 

Mais uma vez, podemos perceber, pelos resultados desta pesquisa e as 

conclusões da autora, que o contexto, neste caso o de trabalho, possibilitou 

aos profissionais manter o sentido nas estratégias de cálculo para chegar a um 

resultado coerente, mesmo quando não totalmente correto, mostrando que 

contextos diversos podem favorecer à aprendizagem de conceito matemáticos.  

Poderíamos afirmar, assim, que tanto a pesquisa de Schliemann (1988) 

como a de Nunes Carraher (1988) têm como participantes profissionais 

(marceneiros e mestres-de-obra) que trabalham em contextos afins ou num 



 

mesmo contexto (o da construção civil), daí os resultados destas pesquisas 

confirmarem que o conhecimento matemático pode ser construído a partir da 

experiência profissional.  

 De modo semelhante, na pesquisa realizada Abreu (1988), investigou-se 

a natureza e o uso da matemática na vida diária por parte dos produtores de 

cana-de-açúcar e como o contexto cultural está relacionado com a resolução 

de problemas matemáticos.  Participaram do estudo 32 produtores de cana-de-

açúcar do município de Igarassu /PE, com tempo médio de 13 anos de 

experiência na cultura da cana-de-açúcar, com nível de escolaridade variando 

de nenhuma até nível superior incompleto. As entrevistas clínicas semi-

estruturadas realizadas envolviam problemas com medidas dadas pelo 

produtor e problemas com medidas determinadas pelo pesquisador. A 

pesquisa envolveu atividades da fase de plantio até a colheita da cana-de-

açúcar, como: medição de área de terras, adubação da cana-de-açúcar, a 

utilização de mão-de-obra no corte da cana-de-açúcar e o sistema de 

pagamento da cana pelo teor de sacarose. A autora propôs diferentes 

seqüências de problemas aos entrevistados, envolvendo em cada uma as 

atividades citadas, e analisou as estratégias utilizadas por estes para a 

resolução dos problemas. 

Os resultados principais obtidos foram subdivididos nos seguintes itens: 

 Descrição das principais características do uso da matemática por 

agricultores de cana-de-açúcar: usar a matemática como instrumento para 

solucionar os problemas relacionados com a administração da propriedade; 

utilizar as medidas fundamentais (braça, cubo e a conta) e os procedimentos 

sistemáticos que são peculiares à agricultura para mediação de área, para 



 

remuneração de pessoal e para definir parâmetros de adubação. Alguns 

desses procedimentos diferem dos ensinados na escola, mas estes foram 

utilizados inclusive pelos produtores que tiveram acesso à escolarização, por 

serem mais práticos e atenderem às suas necessidades. Outra característica 

foi o uso de uma matemática fundamentada no significado, baseada na 

experiência, daí os resultados errados não serem aceitos pelos próprios 

produtores. Havia, ainda, uma tolerância no uso das medidas e na realização 

dos cálculos, que consistia na não consideração da parte decimal dos valores. 

Tal forma de calcular atendia satisfatoriamente à necessidade dos produtores 

que só em algumas situações, como no cálculo de insumos, utilizavam 

predominantemente os cálculos exatos. Havia predominância do cálculo oral 

sobre o recurso da escrita. O cálculo escrito era usado apenas em situações 

especiais, como no controle do trabalho da mão-de-obra, no período da safra e 

o uso de estratégias não convencionais para resolver os problemas e 

operações aritméticas. 

 Estratégias da vida diária para solução de estruturas multiplicativas: as 

estratégias mais utilizadas consistiam na descoberta através do 

estabelecimento de relações proporcionais, em problemas de multiplicação e 

cálculo de percentagens; na decomposição escalar, que se apóia na 

propriedade distributiva da multiplicação; em problemas de multiplicação e 

divisão e a descoberta do fator ausente pela operação inversa da divisão. Tais 

estratégias, apesar de diferirem das ensinadas na escola, possuem princípios 

subjacentes idênticos aos da matemática formal. 

 O papel da escolarização: neste item foram considerados dois 

aspectos para análise: o desempenho dos sujeitos em diferentes problemas e a 



 

utilização de estratégias multiplicativas pelos participantes não escolarizados. 

No primeiro aspecto, de forma geral, as diferenças não foram significativas 

entre os produtores escolarizados e não escolarizados na resolução de 

problemas familiares, porém em problemas específicos (como no cálculo de 

percentagem, nos problemas de mão-de-obra) verificou-se a influencia da 

escolarização nas resoluções.  Diante disto, Abreu (1988, p. 193) afirma que “a 

escola parece aumentar o leque de opções do indivíduo, que passa a poder se 

utilizar tanto de estratégias aprendidas na vida diária, quanto das da escola”. 

 No segundo aspecto, observou-se que os participantes que não tiveram 

acesso à escola usaram estratégias que se apoiavam em variantes 

multiplicativos do cálculo oral, isto é, a decomposição escalar (que consiste na 

decomposição do valor dado em valores menores e já conhecidos, que são 

multiplicados e os resultados obtidos são somados) e a descoberta do fator 

ausente, através do estabelecimento de relações proporcionais. Dois deles 

utilizaram o algoritmo escolar da multiplicação escrito com compreensão das 

relações envolvidas.      

Esta pesquisa também evidencia o desenvolvimento de conceitos 

matemáticos por parte de profissionais com pouca ou nenhuma escolarização 

formal. Estes dados reforçam a necessidade de resgatar conhecimentos 

prévios de jovens e adultos – em particular os desenvolvidos em contextos 

profissionais – antes de trabalhar formalmente os conceitos em sala de aula, e, 

possivelmente, buscando estabelecer relações entre o conhecimento prévio do 

aluno e o conhecimento escolar. 

As pesquisas apresentadas nos confirmam que é possível a construção 

de conhecimentos matemáticos no exercício de algumas profissões e que tais 



 

profissionais desenvolvem estratégias de cálculo para resolver situações-

problema que envolvem o seu contexto de trabalho. Porém, é comum a 

afirmação que esses conhecimentos são específicos e que só são aplicáveis 

ao seu contexto de origem.  

Questionando tal afirmação, buscamos estudos que investigassem sobre 

a possibilidade de transferência de estratégias de cálculo de um contexto para 

outro. Encontramos o estudo muito interessante realizado por Magalhães 

(1990), que pesquisou sobre o conhecimento matemático acerca de proporção 

de 60 alunas da classe de alfabetização e da 1ª série da Educação de Jovens 

e Adultos de escolas da cidade de Recife, que exerciam a profissão de 

cozinheira, visando esclarecer quais as estratégias usadas para resolver 

problemas e, ainda, analisou a possibilidade de transferência dos 

procedimentos e estratégias usadas em situação conhecida para outras 

situações consideradas não familiares.  

As participantes foram distribuídas em três grupos e cada grupo 

submetido a uma seqüência diferente de apresentação, que foram: receita, 

preço, receita (reapresentação) e remédio (Grupo 1);  preço, receita e remédio 

(Grupo 2); remédio, preço, remédio (reapresentação) e receita (Grupo 3) 

Os problemas apresentados as participantes envolviam vários 

conteúdos, sendo que: oito problemas envolviam conteúdo de receitas (que 

eram familiares à profissão de cozinheira), oito problemas com conteúdo que 

se referiam a fórmulas de remédios alopáticos (não familiares aos grupos) e 

quatro problemas com conteúdo de preço, com contexto bem conhecido das 

participantes. Cada problema com conteúdo de receita tinha seu par 

equivalente ao conteúdo de remédio em termos de estrutura matemática, visto 



 

que ambos referiam-se a isomorfismo de medidas e possuíam razões 

semelhantes.  

Em sua abordagem metodológica, Magalhães (1990) usou o método 

clínico piagetiano, através de entrevistas individuais. Após a resolução dos 

problemas havia uma segunda entrevista, na qual era investigado como as 

cozinheiras calculavam na sua prática profissional e os tipos de problemas que 

encontravam e como os solucionavam em seu cotidiano. 

Nestas entrevistas, foram identificados três tipos de estratégias: solução 

escalar (consistia em duplicar os ingredientes para preservar a quantidade 

proporcional), solução intuitiva (que eram respostas aproximadas, que 

guardavam certa relação proporcional) e solução aditiva (consistia em adicionar 

uma quantidade invariável para todos os ingredientes).  Verificou-se que havia 

uma preocupação maior das cozinheiras em calcular com maior precisão 

quando se tratava de cálculo com dinheiro, no caso o preço dos ingredientes. 

Nas resoluções dos problemas, as respostas verificadas foram 

subdividas em dois grupos: soluções com respostas certas e soluções com 

respostas incorretas, e, em cada grupo, identificadas as estratégias usadas, 

que foram as mais variadas.   

Os resultados demonstraram que o percentual de acertos variou entre os 

grupos, devido à ordem que os tipos de problemas foram apresentados, mas 

foi comum às participantes ter melhor desempenho após a resolução dos 

problemas com preço, pois estes funcionavam como facilitadores para a 

resolução de outros conteúdos, havendo um aumento de percentual de 

acertos.  



 

O desempenho das cozinheiras foi também analisado através da 

comparação entre os pares equivalentes (receita/remédio). Nos Grupos 1 e 2, 

houve  forte correlação entre os resultados nos problemas de receita e de 

remédio, indicando transferência de estratégias utilizadas com conteúdo 

conhecido para não conhecido. Nestes dois grupos a ordem da apresentação 

dos problemas era iniciada por um conteúdo familiar aos participantes. Já o 

Grupo 3,  uma vez que iniciou a seqüência por problema com conteúdo de 

remédio, o percentual de acerto foi baixo e mesmo após a apresentação dos 

problemas de preço, notou-se uma melhoria reduzida de desempenho. Isto 

mostra que não houve transferência das estratégias dos problemas de preço 

para os de remédio, mas houve transferência para os problemas de receita. 

A partir dos resultados, Magalhães (1990) concluiu que as cozinheiras 

com pouca escolarização utilizam a idéia de proporcionalidade no seu dia-a-dia 

e são capazes de transferir estratégias de resolução de problemas de um 

contexto para outro no qual os conteúdos são conhecidos e também para 

conteúdos desconhecidos. 

 Este estudo aborda um tema de grande pertinência à Educação 

Matemática, que é a transferência de conhecimento. A pesquisa realizada nos 

faz pensar que numa sala de aula da Educação de Jovens e Adultos existe 

uma variedade de alunos que possuem experiência profissional e, 

possivelmente, uma riqueza de conhecimento a ser resgatado pelo educador, 

bem como que este conhecimento pode ser aplicado em outras situações, das 

quais o aluno não seja familiarizado, estabelecendo uma relação entre o 

conhecido e o não conhecido.  

 



 

 Magalhães (1990, p. 56) afirma que “na percepção dos sujeitos, o 

conhecimento informal parece distante do aprendido na escola. Eles não 

conseguem relacionar e identificar os conhecimentos da aprendizagem formal 

com o aprendido no dia-a-dia” ou seja, as alunas (cozinheiras) não tinham 

consciência do seu saber, achavam que nada sabiam de matemática. É ai que 

entra em cena o educador, assumindo um papel de mediador, propondo um 

caminho que leve o aluno a tomar consciência de sua forma de matematizar e 

propiciando uma forma de ampliação deste conhecimento, ao oportunizar sua 

aplicação a problemas de contextos diferentes. 

 Na pesquisa realizada investigamos o conhecimento da prática social de 

alunos da Educação de Jovens e Adultos. Pesquisamos sobre o conceito de 

números decimais em dois grupos de alunos que exercem a profissão de 

pedreiro e marceneiro, verificando e comparando como as diferentes práticas 

profissionais influenciam na formação de um conceito. 

  Pensamos que com a realização deste estudo contribuímos para uma 

escola que veja o aluno jovem e adulto como alguém que tem um potencial 

cognitivo relevante a ser valorizado em seu contexto e, principalmente, para 

que a diversidade de profissões exercidas pelos alunos da EJA possa ser vista 

como um fator positivo para aprendizagem da matemática, pois cada aluno 

poderá contribuir com seu conhecimento sobre um ou vários conceitos 

matemáticos, socializando para os outros sua maneira de pensar sobre o(s) 

conceito(s) em questão, a partir de sua prática profissional. Logo, a sala de 

aula pode tornar-se um espaço de troca, de cooperação, de conflito, mediante 

o confronto dos diversos conhecimentos expostos, e também de respeito à 

identidade e a cultura de cada aluno.  



 

 Com o presente estudo pretendeu-se contribuir, ainda, para que o 

conhecimento do aluno seja considerado não só como ponto de partida para a 

construção do conhecimento matemático escolar, mas também seja 

considerado em outra situação, que é a transferência das estratégias do aluno 

de um contexto que lhe é conhecido para outro não conhecido, ampliando 

assim possibilidades de situações didáticas que podem ser elaboradas pelo 

professor, com o objetivo de aproximar o conhecimento matemático produzido 

na escola e o conhecimento elaborado no contexto cultural dos alunos. 

 

2.2. O desenvolvimento da compreensão matemática 

inserida em campos conceituais: o caso do número racional. 

De acordo com a Teoria dos Campos Conceituais, desenvolvida por 

Vergnaud (1986), nenhum conhecimento pode ser compreendido se for 

considerado isoladamente. Este deve ser inserido dentro de um campo 

conceitual, relacionando-se com outros conhecimentos, visto que são 

interdependentes. Isto é, um conceito não se desenvolve isoladamente e, sim, 

nas relações com outros conceitos, através de diferentes tipos de problemas 

que utilizam várias situações e simbolismos. Segundo Vergnaud (1986, p.84), 

um campo conceitual pode ser definido como um “conjunto de situações cujo 

domínio requer uma variedade de conceitos, de procedimentos e de 

representações simbólicas em estreita conexão”. Assim, a formação de um 

conceito requer muitas interações com diferentes conceitos em diferentes 

situações e contextos. 

Segundo Vergnaud (1986), dois grandes campos conceituais nos quais o 

conhecimento matemático está organizado são: as estruturas aditivas e as 



 

estruturas multiplicativas. Nas estruturas aditivas estão inseridos os conceitos 

de número natural, as operações de adição e subtração e o conceito de 

medida, dentre diversos outros. O conceito de números racionais (foco da 

presente pesquisa) está no campo das estruturas multiplicativas, juntamente 

com as operações de multiplicação e divisão, dentre muitos outros conceitos.  

 Vergnaud (1997), no desenvolvimento de sua teoria, considera que todo 

conceito envolve o que ele chamou de triplet de três conjuntos: (S) o conjunto 

de situações que tornam o conceito útil e significativo; (I) o conjunto de 

invariantes operatórios que podem ser usados pelo sujeito para lidar com essas 

situações; e (R) o conjunto de representações simbólicas – lingüísticas, 

gráficas ou gestuais – que podem ser usadas para representar invariantes, 

situações e procedimentos.   

  Em relação ao conjunto de situações, Vergnaud (1986, p.84) fez as 

seguintes considerações: 

 As situações devem abordar uma diversidade de classes de problemas 

para que sejam encontradas todas as propriedades de um conceito, ou seja, 

uma variedade de situações para as quais a tarefa cognitiva depende do tipo 

de relação envolvida (no caso das estruturas multiplicativas tem-se, como 

exemplo, situações de correspondência um-a-muitos e a distribuição, entre 

outras) e o tipo de incógnita que se tem de calcular (estado inicial, estado final 

ou transformação). 

 Uma situação não põe em jogo um único conceito, mas, em sua 

maioria, vários conceitos. Uma situação problema pode implicar, como, por 

exemplo, nas situações que foram propostas aos alunos que participaram 



 

desta pesquisa, a compreensão dos conceitos de multiplicação, área, números 

decimais, medidas e ainda outros. 

 Para dar sentido às novas situações que lhe são propostas e aquisição 

de novos conceitos, os alunos aplicam seus conhecimentos anteriores a estas.  

Quanto ao conjunto de invariantes, para cada classe de situações 

recorre-se a operações de pensamento diferenciadas. As operações do 

pensamento são decorrentes de invariantes que são extraídos de uma 

propriedade, uma relação ou um conjunto de relações. Estes podem ser 

implícitos, quando ligados aos esquemas de ação do sujeito, ou explícitos, 

quando são expressos por palavras ou por outras representações simbólicas. 

Tratando sobre a questão dos invariantes, mais especificamente 

investigando se os invariantes utilizados na resolução de problema na vida 

cotidiana são os mesmos utilizados na resolução de problemas na escola, 

Nunes Carraher, (1988, p.163), com base nos estudos que realizou com 

crianças vendedoras e mestres-de-obras, afirma que a prática da matemática 

na vida diária oferece condições para a construção dos mesmos invariantes 

ligados à aprendizagem formal da matemática, definindo assim uma 

capacidade sólida para a matemática escolar.  

Tal afirmação é de grande importância para a educação matemática por 

verificar que há princípios comuns entre a matemática formal e a informal. Em 

relação à Educação de Jovens e Adultos, principalmente, tal afirmação toma 

maior relevância ainda, por sabermos que seus alunos possuem uma maior 

experiência de vida e, assim a possibilidade do conhecimento que é construído 

fora da escola vir a contribuir, a facilitar a aprendizagem da matemática 

escolar, através das possíveis relações que podem ser estabelecidas.  



 

Em relação ao conjunto de representações, ou seja, os símbolos usados 

para a representação e solução de problemas, eles podem ser diferentes de 

acordo com o contexto. Por exemplo, na escola os símbolos usados são 

normalmente os escritos, enquanto que nas situações da vida cotidiana pode 

haver preponderância da linguagem oral.  

Baseando-nos nestas considerações realizamos um estudo, no qual 

consideramos três diferentes contextos (o de construção civil, o de marcenaria 

e o de agricultura) e a partir deles, as situações-problema propostas 

envolveram conceitos, que lhes são comuns: área, perímetro e número 

decimal. O foco da pesquisa é o número decimal, porém abordamos outros 

conceitos ao considerar que um conceito não pode ser compreendido 

isoladamente, mas dentro de um campo conceitual. Diversas propriedades 

invariantes relacionadas às operações com números decimais e aos conceitos 

de área e perímetro estão envolvidas. Os participantes utilizaram, na resolução 

das situações propostas, de diferentes formas de representação simbólica, tais 

como algoritmos, desenhos, linguagem falada, etc. 

Para entender o conceito de número racional, temos de compreender 

que este é constituído de diferentes subconstrutos que, segundo Kieran (1976, 

apud. SILVA, SILVA, BORBA, AGUIAR E LIMA, 2000, p.16) são: 

1. Frações ordinárias – fração como relação entre parte(s) e todo;  

2. Frações decimais – formadas a partir da extensão dos números 

inteiros, via nosso sistema de numeração decimal; 

3. Classes de equivalência – correspondências entre frações, decimais 

e outros subconstrutos do número racional; 



 

4. Razões – expressas na forma p/q, sendo 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, sendo as estruturas cognitivas 

básicas necessárias à interpretação desse subconstruto, a noção de 

proporção, composição e identidade; 

6. Quociente de divisão – 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; 

7. Medidas ou pontos numa reta numérica – subconstruto associado a 

propriedades topológicas.  

Kieran defende a idéia de que uma compreensão ampla de números 

racionais não só requer entendimento de cada um destes subconstrutos 

separados, mas também de como eles se relacionam.  

Semelhantemente, Behr, Lesh, Post e Silver (1983, apud SILVA, SILVA, 

BORBA, AGUIAR E LIMA, 2000, p.16), afirmam que os números racionais 

podem ser interpretados, no mínimo, destas seis maneiras: 

1. parte do todo comparado: depende diretamente da habilidade de 

dividir uma quantidade contínua ou um conjunto discreto de objetos em sub-

partes de tamanhos iguais.  

  2. um décimal: enfatiza as propriedades do número racional na sua 

representação decimal, associada ao sistema de numeração decimal. 

3. uma razão: consiste na relação expressa entre duas quantidades de 

uma mesma espécie 



 

4. uma divisão indicada (quociente): é a representação de uma 

divisão a:b, na forma a/b, ou seja, a dividido por b, b ≠ 0. Esta situação aparece 

quando um ou alguns objetos precisam ser divididos igualmente num certo 

número de grupos (dividir uma quantidade é separá-la em partes de tamanhos 

iguais). É a idéia de partilha, de fazer agrupamentos, de divisão indicada. Isto 

quer dizer que, conhecido o número de grupos a serem formados, o quociente 

representa o tamanho de cada grupo. 

5. um operador: está relacionado à idéia de função, como uma 

transformação, como, por exemplo, na situação: tenho 36 balas, dei ¾ destas 

balas para Maria. Quantas balas eu dei? 

6. uma medida de quantidades contínuas ou discretas: a idéia é de 

comparação de duas grandezas, como por exemplo: quantas vezes um palmo 

cabe no comprimento de uma mesa? 

Pode-se observar que há semelhanças entre os subconstrutos propostos 

por Kieran e os tratados por Behr et al., evidenciando os diferentes significados 

que o número racional pode assumir. 

Na pesquisa aqui descrita, os problemas propostos aos participantes 

abordaram especificamente o subconstruto “frações decimais“ em diferentes 

contextos – da construção civil, de marcenaria e agricultura. Verificamos como 

participantes elaboravam estratégias para resolver problemas com números 

decimais e sua maneira de lidar, de operacionalizar com estes números. 

O conceito de números racionais tem sido objeto de estudo de 

pesquisas, como as realizadas por Rodrigues (2003), Cunha e Magina (2004) e 

Silva (2006). Essas pesquisas, de forma geral, apontam para as concepções e 



 

conhecimentos que os alunos já possuem sobre números racionais, advindos 

tanto da prática social como também (em alguns casos) da experiência escolar. 

 Rodrigues (2003) em sua pesquisa teve como objetivo “identificar como 

‘evolui’ a construção das escritas numéricas e seu uso ao longo do Ensino 

Fundamental” (p.01). 

Participaram da pesquisa 10 crianças de 5 a 6 anos e 927 crianças e 

adolescentes do Ensino Fundamental, que formaram quatros grupos. Os 

grupos de alunos pesquisados estavam no final do primeiro, do segundo, do 

terceiro e do quarto ciclo do ensino fundamental, respectivamente.  

Para a coleta de dados, a pesquisadora realizou entrevistas, fez a 

aplicação de um instrumento que tinha em média cinco questões sobre: 

Sistema de Numeração Decimal, Números Naturais e Números Racionais em 

suas representações fracionária e decimal; bem como realizou observações 

nas séries terminais de cada ciclo.  

Baseando-se nas análises das questões respondidas, a autora pode 

confirmar que as crianças constroem hipóteses muito interessantes sobre a 

escrita numérica, que estas não são consideradas na escola, assim como não 

são levados em conta os obstáculos epistemológicos e didáticos já 

repertoriados na literatura da área.  

Na análise das questões respondidas pelas crianças da Educação 

Infantil (5 a 6 anos) relativa à produção de escrita numéricas referentes a 

números naturais, Rodrigues percebeu que estas crianças possuem um 

conhecimento numérico amplo e mais diversificado do que talvez alguns 

educadores supõem. Este conhecimento não é apenas oral, mas também 

escrito, construído a partir do contato cotidiano com os números.  



 

Rodrigues verificou, ainda, que alguns critérios são elaborados pelas 

crianças para comparar os números, como por exemplo: o “comprimento” da 

escrita do número, ou seja, um número “grande” é um número com muitos 

algarismos. Quando este primeiro critério de comparação se mostrou 

insuficiente (como no caso, da comparação de números com o mesmo 

“comprimento”), em sua maioria as crianças aplicaram um segundo critério: “o 

primeiro é quem manda”, já anteriormente observado na pesquisa realizada por 

Lerner e Sadovsky (1996). Neste critério os números são comparados em 

função do primeiro algarismo de cada um (por exemplo, 535 > 246).  

Na análise da evolução dos alunos ao longo do Ensino Fundamental, no 

que diz respeito à produção de escritas numéricas dos números naturais, a 

autora verificou que a evolução dos alunos não se dá de forma linear, nem 

acumulativa.  Rodrigues constatou que ao final do primeiro ciclo, as produções 

de escritas numéricas das crianças evidenciavam um avanço significativo em 

relação aos registros das crianças da Educação Infantil, pois o índice de 

acertos atingiu 82,8% ao final da 2ª série. Porém esse percentual, ao invés de 

aumentar nas outras séries, decaiu para 68% acertos ao final da 4ª série e 

ficou abaixo dos 50% ao final 6ª série, pois nesta série o ditado não só 

envolveu números racionais na representação decimal, como também os 

sistemas de medidas trabalhados nas séries anteriores.  

Continuando a analise da evolução dos alunos do Ensino Fundamental 

relativa à comparação entre os números, a autora verificou que algumas 

crianças da 2ª série (como as da Educação Infantil) também utilizaram o critério 

de “comprimento” da escrita do número para a escolha do maior; que algumas 

ainda não compreendiam a presença do zero nas ausências de determinadas 



 

ordens. Por isso, para muitas delas o zero não tinha nenhum valor e não era 

contado como um algarismo. 

Em relação ao número racional, Rodrigues afirma que houve dificuldade 

por parte dos alunos da 4ª série em empregar a vírgula, separando a parte 

inteira da decimal, visto que a vírgula passou a ser empregada também pelos 

alunos na representação dos números naturais, provocando grande confusão. 

Também, algumas escritas não convencionais mostraram que mesmo tratando 

de valores monetários, os alunos não percebiam que o registro devia ser feito 

com números racionais na representação decimal. Eles registravam como na 

linguagem oral, por exemplo: R$ 10, referindo-se a dez centavos. 

Em relação à 6ª série, na qual o instrumento aplicado envolvia números 

racionais na representação decimal e também os sistemas de medidas, a 

pesquisadora verificou que os alunos não estavam familiarizados com os 

múltiplos e submúltiplos dos sistemas métrico, de massa e de capacidade; que 

eles criavam suas próprias abreviaturas (como por exemplo, para centigramas: 

ctgr; ctg; cgr) e também registravam  as medidas de acordo com a leitura das 

mesmas (por exemplo, treze metros e cinqüenta centímetros), quando no 

registro escrito devia-se converter a uma única medida  (13, 52m ou 1352cm). 

Rodrigues verificou, também, em relação aos números racionais, que 

alunos da 4ª e 6ª séries não percebiam ainda que algumas regras válidas para 

os números naturais não são para os números racionais na representação 

decimal. Assim, ao realizar uma comparação entre os números decimais, eles 

os trataram como naturais, ignorando a vírgula (assim, entre 9,191; 19,9; 1,991; 

1,999 e 19,19; consideraram 9,191 como sendo o maior número) ou como 

números naturais separados por virgula, ou seja, consideram dois números (um 



 

número antes e outro, depois da vírgula). Assim, diante dos números 19,9 e 

19,19, ao compararem os números após a virgula,  afirmaram que 19 é maior 

que 9 e, portanto, 0,19 é maior que 0,9 . 

Finalizando a sua análise, Rodrigues observou a ordenação entre os 

números racionais em sua representação decimal e constatou que, mais uma 

vez, os alunos da 4ª e 6ª séries, em sua maioria, aplicaram as mesmas regras 

dos números naturais aos números racionais, sem perceber que as regras de 

ordenação dos naturais são insuficientes ou mesmo sem sentido para os 

racionais. Rodrigues (2003) afirma conclusivamente: 

 

“Minha expectativa era que os alunos da 6ª série por estarem 
trabalhando com números racionais desde da 3ª série, 
apresentassem um desempenho significativo, mas constatei 
que 37,6% dos alunos em questão obtiveram sucesso. 
Observei que esses alunos mesmo trabalhando com números 
racionais a tanto tempo não superaram seus obstáculos.” (p.8) 

 

A autora conclui discutindo a capacidade de construção de 

conhecimento que tem a criança desde muito cedo. Estas são capazes de 

fazer conjunturas, transferir conhecimento de uma situação para outra. Em 

contrapartida, expõe a nossa incapacidade, como professores, de fazer evoluir 

esses conhecimentos, de colocar em cheque essas conjunturas no âmbito 

escolar e atribui isto, provavelmente, ao fato dos professores conhecerem 

pouco sobre o que pensam e como pensam os alunos sobre os temas 

matemáticos.  

Conhecer o que pensam os alunos, é justamente nosso objetivo na 

pesquisa que realizamos, pois concordamos plenamente com Rodrigues, que 

como professores, conhecemos pouco sobre o que sabem, pensam e como 

pensam os alunos, e, no caso da Educação de Jovens e Adultos, isto se 



 

agrava, pois pouco conhecemos ‘quem” são nossos alunos: não conhecemos 

ou  pouco conhecemos sua cultura, sua história de vida, suas capacidades  e 

habilidades. 

Nesta pesquisamos identificamos algumas das estratégias de cálculo 

dos alunos da EJA ao lidarem como números racionais. Ao nos revelarem os 

seus pensamentos sobre a forma de resolução de um problema, os 

participantes não expressavam apenas números e fórmulas, eles expressavam 

também um pouco de sua vida, de sua experiência de trabalho, como 

aprenderam ou construíram aquele conhecimento.  

 Esta pesquisa nos alerta que se aproximar do aluno com a intenção de 

conhecer seu “mundo”, provavelmente é um dos caminhos que nos conduzirá a 

um ensinar que contribua significativamente para o desenvolvimento do 

mesmo, uma vez que conhecer o que o aluno sabe e como pensa sobre 

conceitos possibilita ao professor o planejamento de um trabalho voltado para 

fazê-lo avançar em seus conhecimentos.  

 Outra pesquisa, realizada também no campo dos números racionais por 

Cunha e Margina (2004) sobre a medida e o número decimal, teve por objetivo 

estudar a concepção do conceito de medida e sua relação com a elaboração 

do conceito de número decimal, tendo como hipótese 

 
que a aprendizagem do número  feita de modo formal, e 
desvinculada da aprendizagem conceitual não permite ao 
aluno compreender a linguagem das grandezas. (p.02) 
 

As autoras procuraram identificar algumas concepções dos alunos sobre 

números decimais, mobilizadas no ensino dentro de determinados contextos 

(em especial o de medida), bem como seus sistemas de representações e a 



 

conversão de sistemas de representação (do registro verbal para o registro na 

escrita decimal).  

Como instrumento de coleta, foi elaborado um teste composto por 21 

questões, que envolviam leitura, interpretação, compreensão e representação 

dos números decimais no contexto de medida. 

 Este teste foi realizado por alunos 36 alunos da 2ª a 5ª séries, sendo 

aplicado individualmente, fora da sala de aula. O registro dos dados ocorreu de 

duas formas: oral e escrito. Os registros das respostas orais dos alunos foram 

anotados pelos entrevistadores.  

Segundo Cunha e Magina (2004), os resultados da pesquisa, de modo 

geral, apontaram um maior índice de acertos nas respostas dos alunos na 

forma oral do que na forma escrita, em todas as séries. Verificaram também, 

que nas questões contextualizadas em relação à medida houve um aumento 

no percentual de acertos de uma série para outra e que o acréscimo de 

percentual foi maior da 4ª para a 5ª série (41% para 65%, respectivamente).  

Embora houvesse um aumento no índice de acertos dos alunos da 5ª 

série, as pesquisadoras consideraram baixo o desempenho destes alunos e 

atribuem o resultado ao fato que, durante os três anos iniciais do Ensino 

Fundamental a criança trabalha com quantidades discretas, utilizando apenas o 

campo dos números naturais.  

A passagem do campo dos naturais para o campo dos números 

racionais é feita rapidamente e sem que o aluno sinta necessidade de usar o 

novo campo numérico. Isto leva o aluno a “discretizar” o contínuo, ou seja, 

moldar um problema de situação do contínuo para uma situação discreta, e 

trabalhar com uma falsa unidade natural. Por exemplo, ao lidar com situações 



 

envolvendo volume, comprimento e a área que são grandezas contínuas, o 

aluno representa as quantidades por unidades naturais (1 litro, 1 algodão, 1 

gota), quando são, na verdade, unidades racionais, possíveis de serem 

fragmentadas e que necessitam de outro campo numérico a fim de serem 

representadas. 

As autoras concluíram que há falhas de conceituação dos números 

decimais por parte dos alunos durante a conversão das representações da 

linguagem natural escrita ou falada para decimal; que uma das dificuldades de 

trabalhar com números decimais pode estar relacionada com a ausência de 

conexão entre a medida e o número decimal possível do aluno estabelecer; 

que os alunos (inclusive os da 5ª série) parecem entender números decimais 

como números naturais separados por virgula; e, ainda, que o ensino como tem 

sido realizado, oferece poucos recursos para a construção do conhecimento de 

números racionais pelos alunos. 

Cunha e Magina sugerem que, para uma possível aprendizagem 

significativa dos números decimais, sejam desenvolvidas atividades de ensino 

de medidas e ainda que isto seja feito desde as séries iniciais e sempre que 

possível estabelecendo as conexões com as representações que sejam mais 

significativas em função da faixa etária do aluno e do contexto social onde este 

se encontra. 

Na presente pesquisa também relacionamos números decimais e 

medida em diferentes contextos, pois como Cunha e Magina, nós defendemos 

a idéia que esta conexão possibilita a compreensão do conceito de números 

decimais, principalmente quando ela envolve os conhecimentos relacionados 

com a experiência profissional do aluno, pois oportuniza o resgate do 



 

conhecimento já construído por ele neste campo numérico. Assim, os 

problemas que foram propostos aos participantes da pesquisa em pauta 

envolveram, além do conceito de números decimais, conceitos que são 

presentes no exercício profissional de pedreiros e marceneiros: os conceitos de 

área e de perímetro.  

Silva (2006) realizou um estudo sobre números decimais com 64 

estudantes, sendo 32 alunos da Educação de Jovens e Adultos (dos Módulos I 

e IV) e 32 crianças (do 2º ano do 2º ciclo e do 2º ano do 3º ciclo), no qual 

objetivou investigar o que sabem adultos e crianças sobre números decimais, 

antes e após o ensino formal, e examinar em que sentido os saberes de 

adultos diferenciam-se dos de crianças, para que, ao reconhecer as 

especificidades de saberes, possa ser orientado o ensino deste conteúdo nas 

diferentes modalidades de ensino. 

 Os participantes foram distribuídos em quatro grupos: 

• G I: composto por 16 crianças, alunas do 2º ano do 2º ciclo, 

possuidoras de pouca experiência da prática social no que se refere ao uso dos 

números decimais e não possuidores de experiência escolar formal com 

números decimais. 

• G II: composto por 16 crianças, alunas 2º ano do 3º ciclo, consideradas 

possuidoras de pouca experiência profissional, mas com experiência formal na 

escola em números decimais. 

• G III: composto por 16 adultos, alunos do Módulo I da EJA, com ampla 

experiência da prática social com números decimais, mas sem escolarização 

neste conteúdo. 



 

• G IV: composto por 16 adultos, alunos do Módulo IV da EJA, com 

experiência prática com uso dos números decimais e com escolarização neste 

conteúdo. 

 A pesquisadora realizou uma entrevista inicial, individualmente com 

todos os participantes, com quatro questões, sobre seus conhecimentos sobre 

números decimais, seguida da resolução de 16 problemas sobre o mesmo 

conceito.  

 As 16 questões foram elaboradas com base na Teoria dos Campos 

Conceituais de Vergnaud, abordando diferentes significados, representações 

simbólicas, propriedades e contextos do número decimal. Em relação aos 

significados, oito questões referiam-se ao decimal como parte fracionária e oito, 

ao decimal como divisão de um todo. No que se refere às representações 

simbólicas, oito questões foram respondidas oralmente pelos participantes e as 

outras, por escrito. Quanto às propriedades, as questões abordaram a 

comparação de medidas e a conversão de unidades e subunidades de 

medidas. E quanto ao contexto, oito questões estavam inseridas no contexto 

métrico e oito em contexto monetário.  

 Em cada grupo havia quatro tipos de seqüência de apresentação das 

questões, constando, no entanto, os mesmos tipos de questões. 

 Silva (2006) observou, ao analisar os dados, que as respostas iniciais 

das crianças já se diferenciaram das de adultos e estes evidenciaram deter 

conhecimentos mais amplos, pois apontaram mais situações de uso dos 

decimais em diferentes contextos, enquanto que as crianças referenciam-se, 

quase exclusivamente, a situações de compra e venda.    



 

 Continuando a análise, Silva (2006) verificou o desempenho dos grupos 

em termos de percentual de acertos e observou que os adultos, sem ou com 

escolaridade em números decimais, desempenharam-se muito melhor que as 

crianças (mesmo aquelas que já tinham escolarização em números decimais) e 

que o estudo formal dos decimais teve pouco efeito no desempenho de 

crianças e adultos. 

A pesquisa verificou também os percentuais de acertos por 

representação simbólica, significado, propriedade e contexto e observou que : 

• a representação simbólica utilizada para resolver os problemas (oral  

ou escrita) não influenciou os desempenhos dos grupos. A facilidade ou 

dificuldade de adultos e crianças em resolver os problemas foram as mesmas 

nas duas formas de representação. 

• os significados dados aos decimais gerou diferenças no desempenho, 

evidenciado que para os adultos resolver problemas com significado de 

decimal enquanto fração foi significativamente mais fácil que resolver 

problemas de decimal com o significado de divisão, enquanto as crianças 

tiveram dificuldade em lidar com os dois significados. 

• as propriedades envolvidas nos problemas influenciou o desempenho 

dos participantes, no que diz respeito a interação propriedade-faixa etária, 

evidenciando a grande dificuldade das crianças em resolver problemas que 

envolviam as propriedades de comparação dos números decimais. 

• o contexto teve um forte efeito no desempenho dos participantes, 

sendo este efeito observado na interação contexto-faixa etária, visto que as 

crianças desempenharam-se bem melhor em problemas de contexto monetário 



 

do que no contexto métrico, enquanto que os adultos desempenharam-se bem 

nos dois contextos. 

 É importante salientar que os desempenhos dos adultos superaram os 

das crianças nas representações, nos significados, em relação às propriedades 

de comparação e de conversão de decimais e quando os problemas eram 

inseridos em diferentes contextos (métrico e monetário) e que os alunos 

adultos não escolarizados em números decimais já possuíam um bom 

conhecimento dos números decimais e eram capazes de resolver problemas 

com sucesso neste campo numérico. 

Merece destaque o fato que os percentuais de acertos por 

representação simbólica, significado, propriedade e contexto não foram 

influenciados pela escolaridade, ou seja, o fato de dois grupos de alunos (GII e 

GIV) já terem experiência escolar formal com números decimais não alterou o 

desempenho dos alunos, comparando-se com o desempenho dos que não 

haviam sido instruídos ainda neste campo numérico (GI e GIII). 

Diante dos resultados obtidos, Silva (2006) conclui que os adultos 

participantes do estudo mostraram-se capazes de resolver problemas que 

envolviam várias operações matemáticas envolvendo números decimais e que 

os desempenhos significativos nas produções destes em relação às das 

crianças deve-se, provavelmente, aos conhecimentos úteis e sólidos de adultos 

construídos ao longo das suas trajetórias de vida.  

Os resultados reforçam que não se deve introduzir em sala de aula 

procedimentos de cálculo sem resgatar conhecimentos construídos na vida fora 

da escola ou desconsiderando as necessidades dos aprendizes, suas atitudes 



 

e motivações. Logo, o grande desafio dos professores reside em exercitar a 

criatividade no uso de conhecimentos previamente desenvolvidos pelos alunos.  

A autora afirma, ainda, que na ação docente não é suficiente saber o 

conteúdo que vai ser ensinado, é importante considerar as diferenças 

estruturais de pensamento de alunos em diferentes níveis de ensino e definir 

condições para avanços de conhecimento. 

A pesquisa de Silva (2006), mais uma vez, ratifica as especificidades 

dos alunos da EJA e a necessidade de reconhecimento destas especificidades 

pela escola.  

Com este estudo desejamos contribuir também, como fez Silva, para 

reafirmar a necessidade do respeito aos saberes dos educandos, ou seja, que 

os alunos possuem conhecimentos que não podem ser ignorados no processo 

de ensino-aprendizagem e desvalorizados na escola, observando, em 

particular, o conhecimento de decimais de diferentes classes de profissionais. 

Sentimo-nos na necessidade desta reafirmação diante do grande 

número de jovens e adultos que têm retornado à escola, por meio dos projetos 

e programas implementados pelos governos (federal, estadual e municipal), 

que buscam no retorno à escola uma oportunidade de crescimento, de 

aprendizagem e de uma nova expectativa de vida. 

Nas pesquisas apresentadas de Rodrigues (2003) e Silva (2006), um 

aspecto comum nestes estudos nos chamou atenção e diz respeito ao fato que 

o ensino de números racionais que é realizado dentro da escola não parece 

estar propiciando o desenvolvimento da compreensão dos alunos neste 

conceito.   



 

Isto nos leva a indagar, que prática pedagógica tem sido desenvolvida 

na escola, que não tem oportunizado a aprendizagem dos alunos em relação 

aos conceitos matemáticos, no caso de números decimais? A resposta a esta 

indagação, certamente, requer uma reflexão sobre o trabalho que o professor 

tem desenvolvimento sobre este conceito.  

Segundo Cunha e Magina (2003, p. 1), “o número decimal é, em geral, 

trabalhado apenas quanto ao seu aspecto operacional em detrimento do seu 

aspecto conceitual”, limitando-se a aprendizagem de técnicas operatórias, que, 

geralmente, ocorrem de maneira mecânica, sem a devida compreensão e por 

meio da repetição, gerando apenas a memorização.  

Com isto não queremos responsabilizar apenas os professores, pois 

reconhecemos que outros fatores podem dificultar a aprendizagem dos alunos, 

mas queremos alertar, como já falamos, para a necessidade de uma postura 

reflexiva por parte do professor que, busque avaliar a sua prática com o 

objetivo de aprimorá-la, através da busca de novos caminhos que possibilitem 

aos alunos o desenvolvimento de conceitos matemáticos diversos. 

 

2.3 O ensino e a aprendizagem dos números decimais 

 É comum ouvir por parte dos professores que já ensinaram 

determinados assuntos , mas seus alunos não conseguem aprender ou que já 

explicaram várias vezes o mesmo conteúdo,mas os alunos continuam com as 

mesmas dificuldades, sem conseguir superá-las. 

 Em virtude de situações como estas, que envolvem o processo de 

ensino-aprendizagem comuns no meio educacional, pesquisadores e 

professores têm se debruçado sobre este tema, na busca de conhecer e 



 

entender melhor estes processos, visto que ensinar exige de quem ensina um 

profundo conhecimento de como se processa a aprendizagem. 

 No campo da Educação Matemática, ao tratarmos do ensino e da 

aprendizagem dos números decimais, nos reportaremos à Teoria dos Campos 

Conceituais de Vergnaud (1986), pois ela nos oferece indicações de como um 

conceito deve ser abordado em seu processo de ensino e, ainda porque, 

segundo Magina, Campos, Nunes e Gitirana (2001) 

 

esta teoria, por integrar com êxito a Psicologia a Matemática, 
vem se tornando um das mais expressivas no campo da 
Educação Matemática. Suas idéias há muito têm ajudado os 
pesquisadores a entender a formação e o desempenho dos 
alunos, a partir de suas estratégias em ação (p.4) 

 

Desta forma, a Teoria dos Campos Conceituais pode constituir-se num 

referencial para o professor na análise das dificuldades dos alunos e para a 

construção de situações-problema que poderão conduzir a desenvolvimentos 

conceituais por parte dos educandos. 

Conforme esta teoria, os conceitos matemáticos tornam-se significativos 

para o sujeito por meio de uma variedade de situações, bem como devem ser 

estudados inseridos em um campo conceitual e não de forma isolada. Assim, 

em sintonia com Vergnaud, propõe-se “estudar conceitos matemáticos não 

como conceitos isolados, mas como conjuntos de conceitos inter-relacionados 

com conjuntos de situações” (MAGINA et al, 2001 p. 8).  

 Partindo destas considerações teóricas, podemos afirmar que o 

subconstruto “números decimais” não deve ser trabalhado isoladamente dos 

outros subconstrutos dos números racionais, mas por meio de uma 

metodologia que integre esses subconstrutos e, assim, possibilitar ao aluno a 



 

compreensão dos diferentes significados e representações dos números 

racionais. 

 De acordo, ainda, com Cunha e Magina (2003), algumas das 

dificuldades de aprendizagem dos alunos neste conceito, podem ser geradas a 

partir da forma como o conceito de números decimais tem sido abordado no 

contexto escolar, que centrada apenas nas técnicas de operacionalização, 

deixa lacunas em relação à compreensão do próprio conceito (significados e 

representações). 

Vergnaud (1987) afirma que um dos grandes desafios do ensino da 

matemática é promover uma melhor relação entre os conceitos matemáticos e 

a resolução de problemas, visto que o conhecimento conceitual emerge de 

diferentes situações. Isto significa dizer, que atentamente o professor deve 

escolher uma série de problemas que abordem os vários significados de um 

conceito, que possibilitem o uso de variadas representações simbólicas e a 

aplicação de diversas propriedades invariantes do conceito, possibilitando a 

avaliação mais precisa dos conhecimentos dos alunos.  

Abordando, também, a questão da aprendizagem, Brousseau (1983) 

realizou estudos sobre os obstáculos à aprendizagem dos números decimais.  

Segundo Brousseau (1983, p. 82), estes obstáculos, se tornam 

aparentes por meio dos erros dos alunos ao lidarem com números decimais. 

Estes não devem ser, no entanto, encarados pelo professor como algo 

negativo, como produtos de efetiva ignorância ou mesmo desinteresse do 

aluno mas, sim, como indicativos do conhecimento atual do educando.  



 

Esses obstáculos se apresentam quando o aluno tenta aplicar o 

conhecimento que já possui consolidado a uma nova situação, porém, para 

aquela situação, este conhecimento se mostra inadequado. 

 No caso dos números decimais, os alunos podem revelar uma certa 

‘resistência em rejeitar’ seus conhecimentos sobre números naturais e tentam, 

assim, ajustá-los às situações-problema envolvendo números racionais.  

Pode-se atribuir esta tentativa ao fato que, durante os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, o aluno trabalha com quantidades discretas, utilizando 

apenas o campo dos números naturais, e a passagem deste campo para o 

campo dos números racionais é feita sem que ele sinta necessidade, o que 

leva o aluno a “discretizar” o contínuo, ou seja, moldar um problema de 

situação do contínuo para uma situação discreta, gerando o que Brousseau 

(1983) denomina de obstáculos epistemológicos. 

“A aprendizagem dos números racionais supõe rupturas com as idéias 

construídas pelos alunos acerca dos números naturais e, portanto, demanda 

tempo e uma abordagem adequada” (PCNs, 1997, p.101). Romper com algo 

que já está consolidado e firme é difícil, principalmente quando esta construção 

é feita ao longo de alguns anos de estudos ou é um conhecimento construído a 

partir da prática social e faz parte da cultura do aluno. 

Estes obstáculos estão relacionados à dificuldade de aceitar que um 

aumento possa ser obtido com uma divisão e que uma diminuição possa 

resultar de uma multiplicação; à dificuldade de achar um número decimal entre 

dois outros decimais, ou seja, identificar sucessores e antecessores de 

decimais; à dificuldade de conceber o produto de dois números decimais; à 



 

dificuldade de conceber novos tipos de divisão, dentre outras (BROUSSEAU, 

1983, p. 112).   

No caso dos números racionais, devem ser exploradas situações nas 

quais usando apenas números naturais os alunos não consigam expressar a 

medida de uma grandeza ou o resultado de uma divisão. Assim, os alunos 

identificarão nos números racionais a possibilidade de resposta a novos 

problemas.  

 Ao professor cabe diagnosticar os obstáculos que estão impedindo a 

aprendizagem do novo conhecimento, propor situações adequadas e promover 

a ajuda ajustada ao aluno, sendo o mediador entre este e o novo 

conhecimento, para que haja a superação de obstáculos.  

Alguns estudos de intervenção e de análise dos livros didáticos têm sido 

realizados no campo das estruturas multiplicativas e mais especificamente com 

números decimais, motivados pelo desejo de superação das dificuldades no 

processo de ensino-aprendizagem neste campo. Entre estes, destacamos o 

estudo realizado por Porto (1995) que investigou a resolução de problemas de 

comparação e conversão de números decimais; o estudo de Silva, Silva, 

Borba, Aguiar e Lima (2000) que tratou de números racionais e uma 

intervenção na aprendizagem de alguns de seus subconstrutos; a pesquisa 

realizada pelo NEPEM (2004) sobre a abordagem dos subconstrutos dos 

números racionais em livros didáticos da 1ª à 8ª série; o estudo realizado 

Borba, Selva, Spinillo e Souza (2004) sobre a influência das representações 

simbólicas e dos significados da divisão em problemas com resto diferente de 

zero e o tratamento dado ao resto da divisão pelos alunos; e a investigação de 

Selva e Borba (2005) que abordou o uso de diferentes representações na 



 

resolução de problemas de divisão inexata, analisando, em particular, a 

contribuição da calculadora para a compreensão do número decimal. 

Porto (1995) teve em sua pesquisa o objetivo de investigar a 

competência de estudantes da 5ª série com números decimais em problemas 

de comparação e conversão de medidas. Para esse fim, foram realizadas 12 

horas de observações em sala de aula, envolvendo situações de ensino sobre 

números decimais e, posteriormente, sessões de resolução colaborativas de 

problemas com 11 duplas de alunos. 

 As sessões incluíram dois tipos de atividades: 1) situações de 

composição e transformação de quantidades volumétricas com uso de objetos 

físicos (garrafas de diferentes capacidades, uma seringa, baldes e uma régua, 

graduada em litros); 2) situações de comparação e de conversão de medidas 

métricas (metro para centímetro e vice-versa) e temporais (meses para anos, 

anos para meses, minutos para horas) e de computação de cálculos com 

números sem referentes explícitos (cinco contas compostas de números mistos 

e números decimais não mistos). Dentre estas situações, algumas resultariam 

em decimais exatos e outras em decimais periódicos e não periódicos. As 

sessões seguiram o modelo clinico piagetiano. 

Segundo Porto, os resultados apresentados na pesquisa apontam para 

alguns aspectos interessantes para o estudo dos decimais aplicados a 

situações de conversão de medidas, que são: o tempo destinado a cada 

conteúdo variou em função do que o professor acreditou como necessário à 

compreensão do conteúdo pelos alunos, sendo a carga horária maior destinada 

à execução das quatro operações e suas regras peculiares, em prejuízo da 

resolução de problemas no campo das medidas, dificultando a compreensão 



 

dos alunos; a resolução de problemas com medidas temporais foi caracterizada 

por uma imposição das razões dos sistemas de medidas sobre as do sistema 

de representação decimal, ou seja, ambas as partes, inteira e decimais do 

número eram usadas indistintamente pelos alunos, os quais desconsideravam 

que a unidade de medida deveria permanecer a mesma sob a partição do 

inteiro; as tarefas envolvendo conversão de medidas métricas foram resolvidas 

com sucesso pela aplicação de regras de manipulação da virgula com apoio de 

escalas mnemônicas, ensinadas na sala de aula. 

Finalizando, Porto afirma que considerando ser a escola um espaço de 

ensino e aprendizagem e enriquecimento cultural, cabe a ela propor situações 

didáticas que tornem os conhecimentos efetivamente assimiláveis e 

transmissíveis, em particular, em relação ao campo dos números decimais. 

Em sua pesquisa Silva, Silva, Borba, Aguiar e Lima (2000) se 

propuseram a verificar se o ensino desenvolvido nas escolas possibilitava ao 

aluno compreender que a fração ordinária, o decimal e a percentagem são 

representações distintas de um mesmo número e propuseram uma 

metodologia que possibilitasse a integração de três diferentes subconstrutos do 

número racional: a fração ordinária, o número decimal e a percentagem. 

 Participaram do estudo 108 alunos da 5ª série de escolas da rede 

pública estadual em Pernambuco (Recife e Itamaracá). Os pesquisadores 

realizaram o estudo em três momentos: 1) aplicação do pré-teste; 2) 

desenvolvimento de aulas e 3) aplicação do pós-teste. O pré-teste e pós-teste 

foram o mesmo e investigaram, antes e após a intervenção, o desempenho dos 

alunos quanto à identificação, representação, produção e articulação das idéias 

e equivalências entre frações, percentagens e números decimais. 



 

 Durante o desenvolvimento de 16 aulas, foram abordados diversos 

conceitos (o conceito de fração em quantidades contínuas, o conceito de 

frações em quantidades discretas, a equivalência de frações, o conceito de 

fração enquanto divisão, números decimais e porcentagem) e a integração dos 

subconstrutos do número racional. Estes foram trabalhados em diferentes 

situações didáticas, nas quais os alunos, em grupos ou duplas, fizeram uso de 

vários jogos, outros materiais e anúncios.   

Os resultados mostraram um melhor desempenho dos alunos, após as 

intervenções, em todos os tópicos abordados, como: na Idéia e Equivalência de 

fração, os percentuais de acertos do pré-teste para o pós-teste demonstraram 

um avanço significativo, na maioria das questões; em relação aos Números 

Decimais, os alunos tiveram um baixo desempenho em todas as questões do 

pré-teste, demonstrando uma grande dificuldade em relação a este conceito, e 

no pós-teste houve um aumento em termos percentuais de acertos, porém os 

alunos demonstraram, ainda, dificuldades em identificar as ordens da parte 

decimal do número ao empregar o zero para ocupar ordens no sistema de 

numeração decimal; o tópico Percentual foi que obteve o maior percentual 

médio de acertos (de 71%) entre os tópicos do pós-teste; e no tópico 

Integração, os resultados do pós-teste evidenciaram que a metodologia 

proposta permitiu aos alunos compreenderem melhor a notação fracionária, 

decimal e percentual, mas os baixos índices de acertos neste tópico no pós-

teste, deveu-se às dificuldades de aprendizagem dos alunos sobre cada um 

dos subconstrutos do número racional, e daí a necessidade de maiores 

esclarecimentos por parte dos professores, com menor tempo dedicado que o 

previsto para as atividades integradoras. 



 

Os resultados do pré-teste evidenciaram uma compreensão inicial muito 

pequena dos subconstrutos do número racional, visto que, de forma geral, o 

ensino neste campo centra-se nas frações. Os resultados do pós-teste 

mostraram a possibilidade de um trabalho integrado com os subconstrutos do 

número racional, e, ainda, que a aprendizagem simultânea destes torna-se 

mais dinâmica, levando a um melhor desempenho dos alunos. 

Segundo os autores, é possível que haja uma melhor compreensão por 

parte dos alunos da 5ª série do número decimal, desde que sejam adequados 

os materiais e atividades desenvolvidas em sala de aula. E, ainda, que para um 

melhor resultado na integração das representações é necessário o 

desenvolvimento de mais atividades integradoras, utilizando problemas, além 

de atividades com jogos. 

 Além deste estudo apresentado, que foca aprendizagem do conceito de 

número racional, outra pesquisa realizada pelo NEPEM2 (2004), objetivou 

analisar a abordagem dada aos números racionais em livros didáticos (1ª à 8ª 

série), sobre o desenvolvimento deste conceito, seus subconstrutos, o papel da 

linguagem e papel dos materiais manipulativos.  

Para a analise foram selecionadas as coleções de Imenes e Lellis (2001, 

2002), Pires e Nunes (1998, 2002) e Bigode (2000), considerando que estas 

obras são representativas das atuais tendências do ensino da Matemática, e 

teve como fundamentação teórica principal os estudos de Kieren (1976; 1981).  

Pesquisando sobre quais os subconstrutos que são abordados e a forma 

de abordagem destes, os autores verificaram que: 

                                                 
2 NEPEM/USF: Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática, formado por 
vários pesquisadores da área da Universidade São Francisco /SP. 



 

• na coleção Imenes e Lellis, os subconstrutos  relação parte-todo, reta 

numérica, quociente, razão e número decimal são abordados em algumas 

séries. Alguns só nas séries finais, como o caso do subconstruto quociente que 

é trabalhado apenas nas ultimas séries do Ensino Fundamental. O 

subconstruto número decimal é introduzido a partir 4ª série, relacionado ao 

sistema monetário e às unidades de medidas. Os demais subconstrutos não 

são abordados na coleção; 

• na coleção Pires e Nunes, os subconstrutos abordados são: parte-

todo, reta numérica, quociente, razão, número decimal e operador. Esta obra é 

a única que contém um texto explicativo ao aluno sobre os diferentes 

significados e representação das frações. O subconstruto razão é explorado 

com situações problemas sobre proporcionalidade na 5ª série e na 7ª série e 

reaparece no trabalho com escala, em que está definida como uma razão. O 

subconstruto representação decimal é introduzido na 3ª série, relacionada à 

fração decimal, na 4ª série é retomado com a denominação de números com 

virgula e na 5ª série é relacionada a representação decimal com divisão entre 

dois números inteiros. Assim, os decimais ora são tratados como subconstruto 

próprio, ora como frações do subconstruto quociente. 

• na coleção de Bigode são abordados os subconstrutos parte-todo, reta 

numérica, quociente, número decimal e razão. O subconstruto número decimal 

é explorado através da utilização da calculadora, porém não foi identificada na 

coleção a exploração do número decimal como subconstruto dos racionais. O 

subconstruto operador não é abordado nos livros, apenas no Manual do 

Professor. 



 

Em relação o papel da linguagem, os pesquisadores procuraram 

identificar como é o uso desta representação simbólica no decorrer das séries, 

com o objetivo de abordar o conceito de numero racional. Na coleção de 

Imenes e Lellis, os autores trabalham primeiro a forma intuitiva, sem haver uma 

preocupação com a apresentação formal das definições, as quais foram 

apenas abordadas na 8ª série, o que mostra ser um caminho interessante para 

a condução de uma linguagem mais próxima do aluno em direção à linguagem 

formal. Na coleção de Pires e Nunes parece haver uma necessidade de 

apresentar uma definição formal, ou seja, como sugere a estrutura axiomática 

da Matemática. Na coleção de Bigode, apesar de haver uma tentativa de 

definição de forma intuitiva, a necessidade de apresentação de definições 

aponta uma tendência à formalização.  

Ainda na análise do papel dos materiais manipulativos no 

desenvolvimento dos subconstrutos dos números racionais, de maneira geral, 

as coleções pouco contemplam a perspectiva do uso do material de 

manipulação, contudo, quando utilizados, são de forma adequada ao 

desenvolvimento da atividade, coerente com a proposta pedagógica dos 

autores e vinculada a uma perspectiva de resolução de problemas. 

A partir das análises das coleções, os pesquisadores concluem que a 

verdadeira significação do conceito de números racionais passa, pois, por um 

trabalho pedagógico que contemple os diferentes contextos nos quais tal 

conceito se faça presente. A forma fragmentada com que esse conceito vem 

sendo apresentado ao aluno, bem como a pouca ênfase na utilização de 

materiais manipulativos, dificilmente contribuirão para a sua compreensão. 



 

Discutiremos, a seguir, outros estudos que também examinaram 

diferentes dimensões do conceito de número racional. Em particular, os dois 

estudos descritos a seguir relacionam o número racional ao conceito de 

divisão, ou seja, enfatizam o racional enquanto quociente e como o resto de 

divisões podem resultar em números decimais. 

Borba, Selva, Spinillo e Souza (2004) investigaram a influência de 

representações simbólicas (resolução oral, por meio de escrita, com o uso de 

manipulativos ou da calculadora) e de significados da divisão em problemas 

com resto diferente de zero, bem como foi abordado o tratamento dado ao 

resto.  

Foram participantes deste estudo 128 crianças cursando 3ª e 5ª séries 

de duas escolas públicas da cidade de Recife. Estas foram emparelhadas em 

quatro grupos, que diferiam em relação ao tipo de representação disponível 

para auxiliá-las na realização dos cálculos para a resolução dos problemas: 

fichas (grupo 1), lápis e papel (grupo 2), calculadora (grupo 3), nenhum 

material (grupo 4). 

Inicialmente, foi realizado um exame de sondagem com seis problemas, 

envolvendo a multiplicação e a divisão, com o objetivo de uma organização 

mais homogênea dos grupos.  

Formados os grupos, foi realizada a coleta de dados através da 

resolução de 16 problemas pelas crianças, que envolviam divisões inexatas, 

que variavam em relação ao tipo de problema (partição e quotição) e em 

relação ao valor do resto (resto pequeno e resto grande). Os dividendos dos 

pares numéricos utilizados eram números variando entre 09 e 46 e como 

divisores os números oito e quatro. Resto pequeno consistia em restos no valor 



 

de uma unidade ou duas, enquanto que resto grande indicava um valor do 

resto mais próximo ao valor do divisor. A ordem de apresentação dos 

problemas foi diferenciada: metade das crianças iniciou por um problema de 

partição e a outra por um problema de quotição. Os contextos dos problemas 

envolviam quantidades discretas e foram os mesmos para todos os testes. As 

entrevistas foram realizadas individualmente com as crianças selecionadas na 

sondagem. 

Os resultados foram analisados fazendo as seguintes comparações: 

 Resolução de problemas de partição x Resolução de problemas de quotição: 

algumas crianças utilizaram as mesmas estratégias para resolver todos os 

problemas, enquanto outras utilizaram estratégias diferenciadas, mostrando 

que percebiam diferenças na estruturas do problema. As estratégias variavam, 

podendo ser feitas diversas tentativas de distribuição até a confirmação de uma 

quantidade, nos problemas de partição, e, nos problema de quotição, ir 

separando o todo em quotas apresentadas no enunciado do problema. O 

tratamento dado ao resto pelas crianças também foi diferenciado, ou não, de 

acordo com o significado de divisão: muitas crianças criaram um novo fim para 

os objetos que sobraram (dar a alguém, comer, etc.) sem considerar os dois 

significados de divisão, outras trataram o resto diferentemente, acrescentando 

mais um recipiente para esgotar o todo, em problemas de quotição, e 

subdividindo o resto, em problemas de partição.  

  O uso de representação oral x o uso de calculadora x o uso de 

representação escrita x o uso de material manipulativo: no uso do material 

manipulativo, os problemas de quotição eram resolvidos mais rapidamente uma 

vez que os alunos já sabiam as quotas nas quais deveriam separar o todo. Os 



 

problemas de partição eram muitas vezes resolvidos por tentativa: era 

distribuída uma certa quantidade de fichas entre o número de recipientes 

citados no enunciado do problema e faziam-se ajustes, de maneira a esgotar o 

todo da forma mais eqüitativa possível. O uso do lápis e papel facilitou a 

solução dos problemas, na medida que o desenho era utilizado para 

representar as situações e propiciou melhores condições de tratamento dado 

ao resto. No uso da calculadora, por possuírem pouca ou nenhuma prática de 

manuseio da mesma, as crianças ao efetuarem as operações não conseguiram 

interpretar corretamente os resultados mostrados no visor da calculadora. Os 

números decimais obtidos não faziam sentido para as crianças. Na resolução 

oral, em geral, as crianças utilizavam recursos auxiliares para realização dos 

cálculos necessários, ora elas faziam marcos imaginários na mesa, ora elas 

utilizavam as mãos, para realizarem contagem e manterem o controle sobre a 

resolução. 

  O tratamento dado a restos pequenos x o tratamento dado a restos grandes: 

os dados não apontam para um tratamento diferenciado dado ao resto em 

função do tamanho do mesmo. Geralmente, as crianças davam um novo fim ao 

resto, independente de seu tamanho.  

Embora que as autoras constataram que algumas crianças de 3a série 

percebem que problemas de partição são diferentes de problemas de quotição, 

pois muitas utilizam procedimentos diferenciados para lidar com cada um 

destes significados, a maioria delas, porém, tratou os restos das divisões da 

mesma forma, independente de serem problemas de partição ou de quotição 

ou dos mesmos serem pequenos ou grandes. Pode-se também observar que a 

representação utilizada para a resolução de problemas de divisão influencia na 



 

realização da operação necessária. Algumas formas de representação podem 

apresentar maior transparência (como o uso de material ou de desenhos) e 

outras são menos transparentes, como o cálculo oral ou a calculadora na qual 

a subdivisão efetuada pode não ter sentido para o aluno. 

Também no campo das estruturas multiplicativas, Selva e Borba (2005) 

realizaram uma pesquisa que tinha por objetivo observar como crianças 

comparam os resultados de um mesmo problema de divisão com resto 

resolvido por meio de diferentes representações e analisar, especificamente, 

como crianças usam e interpretam os resultados obtidos por meio da 

calculadora, em particular quando números decimais são representados.   

Os participantes foram 27 crianças da 3ª série e 21 crianças da 5ª série 

de uma escola pública de Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco. 

 O estudo constituiu-se em um pré-teste, intervenção e um pós-teste. O 

pré e pós-teste foram similares e consistiam da resolução de seis problemas de 

divisão inexata, que, ao serem resolvidos na calculadora, finalizavam em 

decimais.  

Realizado o pré-teste, as crianças foram distribuídas em três grupos, 

que trabalharam sob condições distintas durante a intervenção: o Grupo 1 

resolveu problemas inicialmente usando papel e lápis e, em seguida, por meio 

de calculadora, o Grupo 2 resolveu os problemas propostos primeiro com a 

calculadora e depois com papel e lápis, e o Grupo 3 resolveu problemas 

inicialmente usando manipulativos (fichas) e, depois, papel e lápis. 

 Durante a intervenção cada criança resolveu oito problemas de divisão 

(quatro de partição e quatro de quotição), sendo que os resultados destes 

tinham na calculadora um valor decimal (0,5 ou 0,25). Eles envolviam 



 

quantidades discretas, que são comumente particionadas pelas crianças, tais 

como, tais como, morangos, sanduíches, maçãs, bolos, etc.  

Após a resolução de cada problema por meio das duas formas de 

representação, as crianças foram questionadas sobre os significados obtidos 

por ambas as soluções.  

O pré-teste e o pós-teste foram aplicados coletivamente e a intervenção 

foi feita individualmente com cada criança, onde estas usavam para resolver os 

problemas o recurso disponível para o grupo. 

Os resultados obtidos mostram ter havido um melhor desempenho dos 

grupos após a intervenção, que foi verificado no pós-teste das duas séries. 

Entretanto, enquanto no pós-teste da 3ª série o grupo papel-calculadora e 

manipulativo-papel apresentaram resultados no pós-teste bastante superiores 

ao grupo calculadora-papel, na 5ª série houve maiores avanços nos grupos 

papel-calculadora e calculadora-papel e o grupo que obteve menor avanço no 

pós-teste foi o grupo manipulativo-papel. 

 De forma geral, os dados parecem indicar que na 3ª série é fundamental 

que se reflita com a criança sobre a resolução de problemas usando-se mais 

de uma representação e que a calculadora pode ser utilizada para este fim. 

Entretanto, parece que os resultados obtidos do uso da calculadora fazem mais 

sentido para a criança após a resolução com outra representação mais familiar. 

 No caso da 5ª série, como a calculadora já se apresenta mais inserida 

nas atividades escolares e as crianças já apresentam uma certa compreensão 

sobre números decimais, não se encontrou diferenças de desempenho entre os 

grupos que usaram a calculadora antes ou depois de resolver por meio de 

papel e lápis.  



 

 Comparando o pré-teste e pós-teste, as pesquisadoras verificaram 

também que em todos os grupos houve um maior percentual de respostas que 

incluíam o resto no pós-teste. Esses dados parecem indicar que após a 

intervenção realizada, as crianças estavam mais atentas quanto à importância 

de explicitar o resto em suas respostas. O grupo calculadora-papel da 3ª série 

teve um destaque, por ter apresentado um avanço significativo entre o pré-

teste e pós-teste, no que diz respeito a considerar o resto nas respostas. 

Na 3ª série e 5ª séries não se observou diferenças entre pré e pós-teste 

no que se refere ao tipo de tratamento dado ao resto, em nenhum dos grupos. 

Em sua maioria, as crianças tratavam o resto como inteiro.  

Quanto a relacionar o resto obtido no papel como a calculadora, as 

crianças da 3ª série tiveram maiores facilidades de refletir sobre o resto da 

calculadora quando já tinham resolvido o problema antes por meio do papel. 

Quando primeiro as crianças usaram a calculadora, pareciam ter muitas 

dificuldades de entender os decimais que a mesma estava representando. Na 

resolução das crianças da 5ª série não foram observadas diferenças, 

independentemente se a calculadora era utilizada inicialmente ou após o papel 

e lápis, observou-se que havia uma reflexão maior das crianças sobre as 

relações entre o resultado obtido no papel e o obtido na calculadora, mesmo 

quando não sabiam como interpretar o significado dos resultados apresentados 

na calculadora. 

De forma geral, as crianças demonstraram grande falta de familiaridade 

no uso da calculadora e dificuldade na leitura de seus valores, principalmente, 

as crianças da 3ª série, por realmente nunca terem trabalhado com uma 

calculadora e desconhecerem a representação decimal nela explicitada. 



 

Borba e Selva (2005, p.17) concluíram que houve avanços no 

desempenho de todos os grupos da intervenção, possivelmente por terem 

oportunidade de confrontarem duas formas de representar o mesmo problema. 

Estes dados enfatizam a importância de se trabalhar com diferentes 

representações no estudo dos conceitos matemáticos. 

 Em relação aos dois grupos que usaram calculadora, foi observado que 

obtiveram resultados superiores ao do grupo que não usou calculadora, 

parecendo, assim, que o uso desse instrumento possibilitou que as crianças 

refletissem mais sobre o problema apresentado e a necessidade de se incluir o 

resto na resposta final.  

 Os dados sugerem que compreender a relação entre a divisão inexata 

feita na calculadora ou por meio de outra representação não é uma tarefa fácil 

para crianças que ainda não são familiares com a calculadora e/ou também, 

que ainda não trabalharam em outros contextos com números decimais. 

Entretanto, a resolução de problemas usando a calculadora pode estimular às 

crianças que levantem hipóteses sobre números decimais, podendo, a partir de 

intervenções mais específicas do professor, compreender o significado de tais 

números.  

  As pesquisas apresentadas mostraram que há um nível de dificuldade 

de compreensão de alunos, crianças em séries iniciais, em relação aos 

números decimais. Daí, na presente pesquisa, investigamos as estratégias que 

alunos adultos desenvolvem para lidar com estes números, já que eles estão 

bastante presentes nos seus cotidianos, de forma geral, e, assim, contribuir 

para que as situações que envolvem o conceito de  números decimais 

trabalhadas dentro da escola se aproximem mais da realidade dos alunos, bem 



 

como suas estratégias de cálculo sejam conhecidas e consideradas, pois 

entendemos ser este um dos caminhos para que haja um avanço na 

compreensão deste conceito. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. METODOLOGIA 
 

 
 As considerações teóricas e revisão de estudos anteriores que 

subsidiaram esta pesquisa foram tratadas no(s) Capitulo(s) 1 e 2 desta 

dissertação. Com base nestas, explicitaremos neste capítulo os aspectos 

metodológicos que nortearam o estudo desenvolvido, identificando: os 

participantes, os objetivos, os instrumentos e os procedimentos realizados na 

coleta de dados, bem como os critérios que fundamentaram estas escolhas.  

 

3.1.Objetivos 

 Na pesquisa objetivamos investigar os conhecimentos sobre 

números decimais de alunos de Educação de Jovens e Adultos que 

exercem diferentes profissões. 

 Para isso, Identificamos as estratégias pessoais utilizadas pelos 

participantes na resolução de problemas, envolvendo números decimais, bem 

como observamos a possibilidade de aplicação dos conhecimentos da 

experiência profissional para outras situações-problema que envolviam 

diferentes contextos, ou seja, verificamos se as estratégias utilizadas pelo 

participante ao resolver um problema no qual o contexto lhe era bem conhecido 

seriam também aplicadas em outros problemas de contextos pouco ou não 

familiares, quando estes problemas envolvessem os mesmos significados, 

representações simbólicas e invariantes. 

 Estes objetivos tiveram origem em nossa pratica pedagógica como 

professora da EJA, pois sempre tivemos interesse em conhecer o modo de 

pensar e aprender dos nossos alunos, bem como a partir do conhecimento das 

pesquisas na Educação Matemática, que apresentam as dificuldades dos 



 

alunos em relação à aprendizagem do conceito de números racionais e por 

este ser um conceito ainda relativamente pouco pesquisado, principalmente no 

que diz respeito às operações com números decimais. 

 

3.2.Participantes 

 Colaboraram na realização deste estudo oito profissionais (pedreiros e 

marceneiros), estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) dos Módulos 

I e II, de três escolas: uma da rede estadual, situada no bairro de Tejipió, e 

outras duas que funcionavam em canteiros de obras nos bairros de Boa 

Viagem e Aflitos.  

 A escolha pelos alunos da EJA foi embasada no critério de serem 

pessoas com uma maior experiência de vida, e geralmente, já terem exercido 

alguma atividade profissional.  A seleção dos Módulos I e II se deu pelo nosso 

interesse em pesquisar alunos que não tivessem recebido ainda instrução 

formal acerca de números decimais. 

 Os participantes foram distribuídos em dois grupos: Grupo dos 

pedreiros, formado por quatro participantes com experiência profissional 

mínima de quatro anos; e o Grupo dos marceneiros, formado por quatro 

participantes com experiência profissional mínima de quatro anos. 

Estas profissões foram selecionadas a partir de um levantamento que 

realizamos no estudo-piloto, no qual verificamos as profissões mais 

freqüentemente exercidas pelos alunos da EJA e também as profissões, nas 

quais o seu exercício se faz necessário ter conhecimento sobre números 

decimais.  O pedreiro calcula, por exemplo, quantos metros quadrados de laje 

são utilizados para cobrir uma casa e o marceneiro quantos metros de rodapé 



 

são colocados em um auditório, ou seja, nestas atividades profissionais o 

número decimal se faz presente, uma vez que medidas nem sempre envolvem 

apenas números inteiros. 

No Quadro 1 apresentamos a caracterização dos participantes do Grupo 

dos pedreiros. 

 

QUADRO 1 
Caracterização dos participantes do grupo dos pedreiros 

 
 

PARTICIPANTES

 

MÓDULO 

 

IDADE  

 

TEMPO DE TRABALHO 

P1 II 50 anos 30 anos 

P2 II 43 anos 24 anos 

P3 I 42 anos 17 anos 

P4 I 50 anos 4 anos 

 

Os participantes deste grupo eram alunos de duas escolas que 

funcionavam em canteiros de obras, no horário noturno, das 18 horas às 20 

horas, de segunda-feira a quinta-feira. Este horário atendia a necessidade dos 

alunos, que residiam durante a semana no próprio trabalho e na sexta-feira, ao 

término do expediente, retornavam para as suas casas junto a suas famílias 

em outros municípios (como Carpina, Palmares e Surubim). Uma das escolas é 

mantida pelo SESI (Serviço Social da Indústria) e outra por uma construtora. 

Dos participantes deste grupo, apenas um deles teve oportunidade de 

estudar na infância, mas logo teve de deixar os estudos para trabalhar, ainda 

cedo. Os outros participantes estavam freqüentando a escola pela primeira vez, 

pois quando crianças não tiveram acesso a ela. A vinda dos mesmos para 



 

Recife possibilitou a concretização do sonho de ingresso na escola para 

aprender a ler, escrever e fazer contas, funções da escola no entender destes 

alunos.  

Em relação à profissão de pedreiros, em sua maioria, os participantes 

iniciaram como ajudante de um familiar ou amigo da família, ainda na infância 

ou na adolescência. Com a prática e na troca com outros pedreiros foram se 

desenvolvendo e, hoje, são pedreiros. Alguns, deles, realizavam atividades 

específicas na construção dos prédios, como em revestimento das fachadas, 

reboco das paredes e tetos dos apartamentos, etc. 

Pode-se observar no Quadro 1 que os participantes  eram  profissionais  

com pelo menos quatro anos de experiência, o que para esta pesquisa é um 

dado bastante relevante, em função de seu objeto que é o conhecimento da 

prática profissional sobre números decimais 

No Quadro 2, apresentamos a caracterização dos participantes do 

Grupo dos marceneiros. 

Os participantes deste grupo eram alunos de uma escola da rede 

estadual, que funciona dentro de uma penitenciária, em Recife/PE, e 

estudavam no horário noturno, das 19 horas às 22 horas. A escolha desta 

unidade escolar se deu em função de atender exclusivamente alunos da EJA 

em seus três horários, grande parte deles nos módulos iniciais de 

escolarização, o que possibilitou a localização dos quatro participantes 

marceneiros.  

Em sua maioria os participantes deixaram de estudar, ainda, na 1ª série, 

e para isto alegaram diversos motivos, como: não gostar de ir para escola; para 



 

trabalhar; por repetir várias vezes a mesma série; ir para escola só bagunçar; 

falta de apoio da família, dentre outros.  

 
QUADRO 2 

Caracterização dos participantes do grupo dos marceneiros 
 

 

PARTICIPANTES

 

MÓDULO 

 

IDADE  

 

TEMPO DE TRABALHO 

M1 II 24 anos 5 anos 

M2 II 30 anos 10 anos 

M3 II 35 anos 13 anos 

M4 I 21 anos 4 anos 

 

De acordo com os próprios alunos, a detenção havia possibilitado a volta 

à escola, que além da aprendizagem da leitura e da escrita, possibilitava-lhes, 

também, a redução da pena (um ano de escolarização corresponde em média 

a redução de um mês da pena).  

Todos os participantes deste grupo tinham exercido a profissão de 

marceneiros antes do período de detenção e alguns, na época da coleta de 

dados, além de estudarem também trabalhavam na marcenaria que funciona 

na própria penitenciária.  

Durante as entrevistas com estes participantes observamos a 

necessidade, em especial, que eles demonstravam  de relatar um pouco de 

sua história de vida, relembrando como tinham aprendido o ofício de 

marceneiro durante a infância e adolescência com alguém da família que já era 

marceneiro, bem como outros fatos que desejavam compartilhar referentes à 

mudança que ocorreu em suas vidas após a entrada na penitenciária; a falta 



 

que sentiam da  família; alguns fatos ocorridos no  seu cotidiano como detento, 

ou mesmo,  o que pretendiam fazer quando fossem libertos.  

 

3.3. Procedimentos 

Foi realizada com todos os participantes uma atividade composta por 12 

questões envolvendo números decimais. Os dados foram coletados por meio 

de entrevistas clínicas piagetianas3, pois focamos as estratégias de cálculo 

utilizadas pelos alunos para chegar à solução do problema proposto. As 

entrevistas foram realizadas individualmente.  

Antes de cada entrevista, tínhamos uma conversa informal com o 

participante a fim de assegurar que ele não havia tido experiência formal com 

números decimais e já exercia a sua profissão por no mínimo quatro anos, 

atendendo assim os critérios pré-estabelecidos, bem como para informá-lo 

quanto ao objetivo da pesquisa. 

As situações-problema foram contextualizadas, ou seja, relacionadas às 

atividades profissionais dos participantes, sendo: quatro delas de contexto de 

construção civil (revestimento de um piso, construção de muro, cobertura de 

laje de uma casa e construção de uma cisterna); quatro de contexto de 

marcenaria (revestimento de um quadro de fórmica, colocação de rodapé, 

colocação de uma moldura e revestimento de um guarda-roupa); e ainda 

                                                 
3 O Método Clínico foi utilizado por Piaget e seus colaboradores em suas pesquisas. Este 

método se embasa em entrevistas pessoais e visa buscar respostas mais características do 

pensamento do sujeito. Segundo Carraher (1998, p. 19), sua ênfase recai sobre o processo 

que leva o sujeito a dar a resposta. Admite-se que uma resposta errada possa mesmo resultar 

de processos mais sofisticados do que uma resposta certa. Assim, neste método todas as 

respostas, corretas e incorretas, são interpretadas, com a finalidade de se entender o processo 

que as gerou.  



 

quatro problemas de contexto de agricultura (plantação de milho num terreno, 

confecção de cerca de uma roça, limpeza de um terreno, feitio de um cercado), 

sendo os problemas do terceiro contexto pouco ou não familiares aos dois 

grupos de alunos profissionais. 

Nestes problemas foi solicitado o cálculo de área ou perímetro, já que 

estes conceitos estão relacionados diretamente às profissões selecionadas, 

porém nossa atenção esteve mais voltada para verificar as estratégias de 

cálculo utilizadas pelos alunos em relação aos números decimais presentes 

nas situações propostas.  

Dentro de cada grupo foram realizadas duas maneiras diferentes de 

apresentação das questões: 

  seqüência alternada: que consistia na apresentação de um problema 

do contexto de construção civil,  seguido de um problema do contexto de 

marcenaria e  depois um problema do contexto de agricultura ou um problema 

do contexto de marcenaria, seguido de  um problema do contexto de 

construção civil  e depois um problema do contexto de agricultura, pois a 

seqüência foi iniciada sempre com os problemas relacionados à profissão do 

aluno que estava realizando a atividade. 

  seqüência continua: que consistia na apresentação de quatro 

problemas do contexto de construção civil seguidos dos quatro problemas do 

contexto de marcenaria e depois os quatro problemas do contexto de 

agricultura ou quatro problemas do contexto de marcenaria, seguidos de quatro 

do contexto construção civil e depois quatro do contexto de agricultura, pois a 

seqüência foi sempre iniciada com os problemas relacionados à profissão do 

aluno que estava realizando a atividade. 



 

 Como cada grupo de profissionais foi constituído de quatro participantes, 

para dois deles apresentamos a seqüência alternada dos problemas e para os 

outros dois, apresentamos a seqüência contínua. 

Com estas diferentes seqüências, objetivamos verificar em que medida a 

forma de apresentação dos problemas facilitaria, ou não, a aplicação do 

conhecimento de um problema com contexto conhecido para outros de 

contextos não conhecidos. 

A entrevista foi realizada em dois momentos: no primeiro, foram 

propostos os problemas envolvendo o conceito de números decimais 

relacionado ao conceito de área e no segundo, os problemas envolvendo o 

conceito de números decimais relacionado ao conceito de perímetro, seguindo 

um dos tipos de seqüências (alternada ou contínua).   

 A divisão da entrevista em dois momentos justifica-se no fato que 

durante um estudo-piloto realizado os alunos levaram em média duas horas e 

meia para resolver as seis situações propostas. Como na presente pesquisa 

propusemos 12 questões, optamos pela divisão, no sentido de evitar o cansaço 

do aluno na resolução dos problemas que acarretariam, possivelmente, em 

erros nas resoluções. 

 A seguir nos Quadros 3 e 4, traçamos o esquema de apresentação das 

12 situações-problema realizado com os participantes do grupo de pedreiro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUADRO 3 
Esquema de apresentação das 12 situações-problema na seqüência alternada 

para o grupo dos pedreiros 
 

 

1º momento 

Situações-problema envolvendo o conceito de número decimal 

relacionado ao conceito de área 

           Problema do contexto de construção civil 1 (PC1) 

           Problema do contexto de marcenaria 1 (PM1) 

           Problema do contexto de agricultura  1 (PA1) 

                

                    Problema do contexto de construção civil 2 (PC2) 

           Problema do contexto de marcenaria 2 (PM2) 

           Problema do contexto de agricultura 2  (PA2) 

 

2º momento 

Situações-problema envolvendo o conceito de número de decimal 

relacionado ao conceito de perímetro 

                   Problema do contexto de construção civil 3 (PC3) 

           Problema do contexto de marcenaria 3 (PM3) 

           Problema do contexto de agricultura 3 (PA3) 

                     

                               Problema do contexto de construção civil  4 (PC4) 

            Problema do contexto de marcenaria 4 (PM4) 

            Problema do contexto de agricultura 4 (PA4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUADRO 4 
Esquema de apresentação das 12 situações-problema na seqüência contínua 

para o grupo dos pedreiros 
 

 

1º momento 

Situações-problema envolvendo o conceito de número decimal 

relacionado ao conceito de área 

Problema do contexto de construção civil 1 (PC1) 

Problema do contexto de construção civil 2 (PC2) 

          

                           Problema do contexto de marcenaria 1 (PM1) 

                           Problema do contexto de marcenaria 2  (PM2) 

             

                            Problema do contexto de agricultura 1 (PA1) 

                  Problema do contexto de agricultura 2 (PA2) 

 

2º momento 

Situações-problema envolvendo o conceito de número de decimal  

relacionado ao conceito de perímetro 

                            Problema do contexto de construção civil 3 (PC3) 

                            Problema do contexto de construção civil 4 (PC4) 

 

         Problema do contexto de marcenaria 3 (PM3) 

                            Problema do contexto de marcenaria 4 (PM4) 

             

                 Problema do contexto de agricultura 3 (PA3) 

                 Problema do contexto de agricultura 4 (PA4) 

 

 
 
 A apresentação das situações-problema para o grupo dos marceneiros 

também foi iniciada pela situação do contexto de marcenaria, ou seja, do 

contexto familiar aos participantes, seguida das duas situações de contextos 



 

pouco ou não familiares. No Quadro 5 e 6, traçamos o esquema de 

apresentação das 12 situações-problema nas seqüência alternada e contínua, 

respectivamente, para o grupo dos marceneiros. 

 

QUADRO 5 
Esquema de apresentação das 12 situações-problema na seqüência alternada 

para o grupo dos marceneiros 
 
 

1º momento 

Situações-problema envolvendo o conceito de número decimal 

relacionado ao conceito de área 

           Problema do contexto de marcenaria 1 (PM1) 

                              Problema do contexto de construção civil 1 (PC1) 

           Problema do contexto de agricultura  1 (PA1) 

                    
                               Problema do contexto de marcenaria 2 (PM2) 

                    Problema do contexto de construção civil 2 (PC2) 

           Problema do contexto de agricultura 2  (PA2) 

 

2º momento 

Situações-problema envolvendo o conceito de número de decimal  

relacionado ao conceito de perímetro 

                   Problema do contexto de marcenaria 3 (PM3) 

                              Problema do contexto de construção civil 3 (PC3)            

           Problema do contexto de agricultura 3 (PA3) 

                     
                              Problema do contexto de marcenaria 4 (PM4) 

                              Problema do contexto de construção civil  4 (PC4) 

           Problema do contexto de agricultura 4 (PA4) 

 

 
 
 
 



 

QUADRO 6 
Esquema de apresentação das 12 situações-problema na seqüência contínua 

para o grupo dos marceneiros 
 

 

1º momento 

Situações-problema envolvendo o conceito de número decimal 

relacionado ao conceito de área 

                            Problema do contexto de marcenaria 1 (PM1) 

                 Problema do contexto de marcenaria 2  (PM2) 

 

Problema do contexto de construção civil 1 (PC1) 

Problema do contexto de construção civil 2 (PC2) 

                                               

                            Problema do contexto de agricultura 1 (PA1) 

                  Problema do contexto de agricultura 2 (PA2) 

 

2º momento 

Situações-problema envolvendo o conceito de número de decimal  

relacionado ao conceito de perímetro 

                            Problema do contexto de marcenaria 3 (PM3) 

                            Problema do contexto de marcenaria 4 (PM4) 

 

                            Problema do contexto de construção civil 3 (PC3) 

                            Problema do contexto de construção civil 4 (PC4) 

                  

                 Problema do contexto de agricultura 3 (PA3) 

                 Problema do contexto de agricultura 4 (PA4) 

 
 Todas as situações foram apresentadas por escrito para os 

participantes, que puderam escolher a maneira como iriam resolvê-las: 

verbalizando suas estratégias e/ou registrando em papel, que estava à 

disposição.  



 

 O enunciado de cada situação foi lido pela pesquisadora para o aluno e, 

quando foi necessário, foi lido novamente para que fosse garantida a 

compreensão por parte do entrevistado. Durante as entrevistas foram feitas 

algumas perguntas que possibilitassem ao aluno explicitar mais claramente o 

seu raciocínio e, assim, melhor ser compreendido pela pesquisadora. 

Todas as sessões de trabalho realizadas foram registradas em áudio, 

com a permissão dos entrevistados, bem como foram registradas algumas 

observações necessárias à compreensão das estratégias utilizadas pelo aluno. 

As 12 situações-problema foram organizadas em quatro grupos, 

mediante o seguinte critério: as situações de cada grupo teriam o mesmo 

significado, os mesmos invariantes e as mesmas representações, porém os 

contextos seriam diferentes, ficando assim cada grupo composto por 3 

problemas: um do contexto de construção civil, um do contexto de marcenaria 

e um do contexto de agricultura.  

Abaixo apresentamos o Quadro 7 que indica os quatro grupos básicos 

de situações (que envolviam ora o conceito de área (GI e GII), ora o de 

perímetro (GIII e GIV)). Para cada grupo de situações seis problemas 

diferentes foram elaborados, sendo dois do contexto de construção civil, dois 

de marcenaria e dois de agricultura. No Quadro 7, os problemas são indicados 

por contextos e os itens a), b) e c) são questionamentos distintos dentro de um 

mesmo problema. Assim, PC1 a) indica o primeiro item do primeiro problema 

do contexto de construção civil. Neste item solicitava-se o cálculo da área de 

uma sala de aula e, no item b), solicitava-se que fosse determinada a área de 

seis salas iguais às obtidas em a). 

 
 



 

QUADRO 7 
Caracterização das 12 questões respondidas pelos participantes 

 
GRUPOS DE 

SITUAÇÕES-PROBLEMA 
SITUAÇÕES-PROBLEMA APRESENTADAS 

GI – 3 Situações envolvendo 
o conceito de decimal 
relacionado ao conceito de 
área que envolviam uma 
multiplicação de um valor 
previamente encontrado. 

PC1 - Problema do contexto de construção civil 1 
 a) Cálculo da área de 1 sala de aula  
 b) Cálculo da área de 6 salas     

  
PM1 – Problema do contexto de marcenaria 1 
  a) Cálculo da área de 1 quadro  
  b) Cálculo da área de 8 quadro 
   
PA1 – Problema do contexto de agricultura 1 
  a) Cálculo da área de 1 terreno  
  b) Cálculo da área de 5 terrenos 
 

GII – 3 situações envolvendo 
o conceito de número 
decimal relacionado ao 
conceito de área que 
envolviam adições de 
medidas e posterior 
multiplicação. 

PC2 - Problema do contexto de construção civil 2 
 a) Cálculo do comprimento de uma casa  
 b) Cálculo da largura de uma casa  
 c) Cálculo da área de uma casa   
  

PM2 – Problema do contexto de marcenaria 2 
  a) Cálculo da largura de um guarda-roupa  
  b) Cálculo da altura de um guarda-roupa  
  c) Cálculo da área de um guarda-roupa 
     
PA2 – Problema do contexto de agricultura 2 
  a) Cálculo do comprimento de um terreno 
  b) Cálculo da largura de um terreno 
  c) Cálculo da área de um terreno 

GIII – 3 situações 
envolvendo o conceito de 
número decimal relacionado 
ao conceito de perímetro que 
envolviam a subtração de 
valores de um perímetro total 
obtido.  

PC3 - Problema do contexto de construção civil 3 
  a) Cálculo do perímetro de um terreno  
  b) Cálculo de um muro    
     

PM3 – Problema do contexto de marcenaria 3 
  a) Cálculo do perímetro de um salão  
  b) Cálculo de um rodapé 
     
PA3 – Problema do contexto de agricultura 3 
  a) Cálculo do perímetro de uma roça. 
  b) Cálculo de uma cerca 

GIV – 3 situações 
envolvendo o conceito de 
número decimal relacionado 
ao conceito de perímetro que 
envolviam apenas adição de 
medidas. 

PC4- Problema do contexto de construção civil 4 
  a) Cálculo do perímetro de uma cisterna 

    
PM4– Problema do contexto de marcenaria 4 
   a) Cálculo da moldura de um quadro 

   
PA4 – Problema do contexto de agricultura 4 
   a)Cálculo do perímetro de um cercado 

 

A seguir apresentamos os quatro grupos de problemas, de acordo com o 

esquema da seqüência alternada para o grupo dos pedreiros. 



 

GRUPO I – Situações-problema envolvendo o conceito de número de decimal 

relacionadas ao conceito de área que envolviam uma multiplicação de um valor 

previamente encontrado. 

 
 Problema do contexto de construção civil 1 (PC1) 

O diretor mediu as salas de aula da Escola Conhecer e fez o seguinte 

desenho para mostrar as medidas. Quantos metros quadrados de cerâmica 

serão necessários para revestir o piso de 6 salas? 

 

 

Problema do contexto de marcenaria 1 (PM1) 

Um marceneiro foi contratado para revestir alguns quadros do Colégio Brasil. 

Com as seguintes medidas: 

 



 

 

Quantos metros quadrados de fórmica serão necessários para revestir 8 

quadros? 

 

Problema do contexto de agricultura 1 (PA1) 

 Seu João é agricultor e vai plantar milho em seus terrenos da Fazenda Boa 

Esperança. Quantos metros quadrados ele plantará em 5 terrenos iguais com 

as medidas mostradas abaixo? 

 

GRUPO II – Situações-problema envolvendo o conceito de número de decimal 

relacionadas ao conceito de área que envolviam adições de medidas e 

posterior multiplicação. 

 
 
 
Problema do contexto de construção civil 2 (PC2) 
Seu João quer cobrir de laje sua casa e mostrou para o pedreiro a planta baixa, 

com as medidas de cada cômodo. Observe o desenho abaixo e calcule 

quantos metros quadrados de laje serão necessários para cobrir a casa. 



 

 
 
 
 

Problema do contexto de marcenaria 2 (PM2) 
Um marceneiro foi contratado para revestir as portas e gavetas de um guarda-

roupa com folheado de cerejeira, conforme o desenho abaixo. Quantos metros 

quadrados de folheado serão usados? 

 

 

 

 



 

Problema do contexto de agricultura 2  (PA2) 

Seu Jorge vai limpar sua terra para o plantio da cana-de-açúcar. Para agilizar a 

limpeza ele contratou trabalhadores e marcou a área que cada um limpará do 

terreno, de acordo com o desenho abaixo. Quantos metros quadrados serão 

limpos pelos trabalhadores? 

 
 
 
 

GRUPO III – Situações-problema envolvendo o conceito de número de decimal 

relacionado ao conceito de perímetro que envolviam a subtração de valores de 

um perímetro total obtido. 

 
 
Problema do contexto de construção civil 3 (PC3) 
 Um terreno retangular tem 15,25 metros de comprimento por 8,3 metros de 

largura, conforme desenho abaixo. Quantos metros de muro o pedreiro vai ter 

de construir para cercá-lo? 

 



 

 
 
 
 
 
Problema do contexto de marcenaria 3 (PM3) 
 
 Num salão de festa que tem 17,25 m de comprimento por 10,3m de largura, 

conforme o desenho abaixo, será colocado rodapé de madeira. Quantos 

metros de madeira serão usados no rodapé?  

 

 

 
 
 
 
 
 
Problema do contexto de agricultura 3  (PA3) 



 

 Seu Zezinho vai fazer uma cerca de arame farpado ao redor de sua roça, que 

tem 30,15 de comprimento por 21,40m de largura, como mostrado no desenho 

abaixo. Quantos metros de cerca ele vai fazer? 

 
 
 

GRUPO IV – Situações-problema envolvendo o conceito de número de decimal 

relacionado ao conceito de perímetro que envolviam apenas adição de 

medidas.  

 
 
 
Problema do contexto de construção civil 4 (PC4) 
 
 Seu Pedro está construindo uma cisterna para um prédio e vai fazer o 

cinturão. Tendo a cisterna as medidas abaixo apresentadas, quantos metros de 

cinturão serão construídos? 

 



 

 

 

 
Problema do contexto de marcenaria 4 (PM4) 
Levei à galeria um quadro para colocar moldura com as medidas mostradas a 

seguir. Quantos metros de moldura serão utilizados? 

 

 

 

 

 



 

Problema do contexto de agricultura 4 (PA4) 

 

 Seu Zé tem um sítio e cria cabras. Ele quer fazer um cercado para colocar as 

suas cabras durante a noite, com as seguintes medidas. Quantos metros de 

cercado haverá? 

 

 

 Após a realização de todas as entrevistas, as fitas foram transcritas e 

passamos à organização dos dados coletados para realização das análises 

qualitativa e quantitativa, que serão apresentadas nos próximos capítulos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

4.1. Desempenho geral dos alunos quanto ao cálculo 

relacional e cálculo numérico para a resolução dos problemas 

propostos 

Na Tabela 1, apresentamos o desempenho dos dois grupos de 

participantes (pedreiros e marceneiros) em termos de média geral de acerto e 

de média de acerto em diferentes contextos, considerando a seqüência de 

apresentação (alternada/contínua) dos problemas aos participantes nas seis 

situações-problema que envolvem o conceito de número decimal, relacionado 

ao conceito de área. 

Diferenciamos dois tipos de cálculo envolvidos: numérico e relacional. 

Caracterizamos como cálculo numérico, a realização de contas, aplicação de 

procedimentos e algoritmos propriamente ditos. O cálculo relacional refere-se à 

escolha de estratégias para resolução das situações, ou seja, seleção de 

estratégias e operações a serem realizadas.  

  Podemos observar que a média geral dos grupos de profissionais 

apresentou-se quase constante apenas com pequenas variações, nos 

diferentes contextos no cálculo relacional e no cálculo numérico, o que nos 

aponta, que os participantes demonstraram compreensão do conceito de área 

e bom domínio das operações com números decimais necessárias a resolução 

dos problemas envolvendo este conceito, no caso, a multiplicação e /ou adição. 

O bom desempenho dos participantes na resolução dos problemas em 

todos os contextos,evidencia a influência da prática profissional destes no 

resultado obtido, levando em consideração que o exercício das profissões de 



 

pedreiro e marceneiro envolve diretamente algumas atividades nas quais há 

necessidade do cálculo da área, bem como operações com números decimais 

e que estes alunos ainda não haviam tido experiência formal na escola nestes 

conceitos, pois estavam nos anos iniciais de suas escolarizações. 

O que nos chama a atenção nos resultados é o fato que os participantes 

alcançaram bons desempenhos não só nos problemas em que o contexto lhes 

era familiar, como era previsto, mas também nos outros contextos 

considerados menos ou não familiares, evidenciando a possível aplicação dos 

conceitos construídos na experiência profissional em diferentes contextos.  

Verificamos na análise, que a forma de apresentação dos problemas 

utilizada – alternada ou contínua – não levou a grandes diferenças no 

desempenho.  Constatamos, apenas, que os participantes do grupo dos 

pedreiros que resolveram os problemas na forma alternada de apresentação 

alcançaram médias um pouco melhores do que os participantes pedreiros que 

resolveram na seqüência contínua de apresentação. Entretanto, no grupo de 

marceneiros, nota-se que os participantes que resolveram na seqüência 

contínua de apresentação alcançaram resultados um pouco melhores que os 

participantes na apresentação alternada dos problemas. A análise qualitativa 

destes dados, apresentada a seguir, também reforça que não parece ter tido 

efeito forte da ordem de apresentação dos problemas no desempenho dos 

participantes.   

   

 

 

 

 



 

TABELA 1 
Média de acertos no cálculo relacional (CR) e cálculo numérico (CN) nas seis situações-problema 

envolvendo o conceito de número decimal relacionado ao conceito de área 
 

 
 

 
 

 
CONTEXTOS DAS QUESTÕES 

 
 

 
GRUPOS 

 
CONSTRUÇÃO CIVIL  
(máximo de 5 acertos) 

 
MARCENARIA 

(máximo de 5 acertos) 
 

 
AGRICULTURA 

(máximo de 5 acertos) 

  
CR 

 

 
CN 

 
CR 

 
CN 

 
CR 

 
CN 

 Média 
Geral 

Média 
por  
seq. 

Média 
Geral 

Média 
por 
seq. 

Média 
Geral 

Média 
por 
seq. 

Média 
Geral 

Média 
por 
seq. 

Média 
Geral 

Média 
por 
seq. 

Média 
Geral 

Média 
por 

 seq. 
 
 

Pedreiros 

 
 

4,50 
 

 
A.  5,0 

 
C.  4,0 

 

 
 

3,75 
 

 
A.  3,5 

 
C.  4,0 

 

 
 

4,50 
 

 
A.  5,0 

 
C.  4,0 

 
 

4,00 

 
A.  4,0 

 
C . 4,0 

 
 

4,25 
 

 
A.  4,5 

 
C.  4,0 

 

 
 

4,25 
 

 
A.  4,5 

 
C.  4,0 

 
 
 

Marceneiros 

 
 

4,00 
 

 
A.  3,0 

 
C.  5,0 

 

 
 

4,0 
 

 
A.  3,5 

 
C.  4,5 

 

 
 

4,00 
 

 
A.  3,0 

 
C.  5,0 

 

 
 

4,25 
 

 
A.  4,0 

 
C . 4,5 

 

 
 

4,0 
 

 
A.  3,0 

 
C.  5,0 

 

 
 

4,25 
 

 
A.  3,5 

 
C.  5,0 

 
 

         Tipo de seqüência: 
 A. Seqüência alternada 

C. Seqüência contínua 
 



 

Na Tabela 2, apresentamos o desempenho dos dois grupos de 

participantes (pedreiros e marceneiros) em termos de média geral de acerto e 

de média de acerto considerando a seqüência de apresentação (alternada ou 

contínua) dos problemas aos participantes em seis situações-problema, 

envolvendo o conceito de números decimais relacionado ao conceito de 

perímetro. 

 De forma geral, observamos que os dois grupos de participantes tiveram 

excelente desempenho, demonstrando uma ótima compreensão do conceito de 

perímetro, visto que a média geral dos grupos em todos os contextos foi ou se 

aproximou do valor máximo de acertos (3,0).  

 Observamos que a prática profissional desenvolvida por cada grupo 

influenciou, mais uma vez, o desempenho dos participantes na resolução das 

seis situações-problema, ou seja, os grupos tiveram, aproximadamente, as 

mesmas médias gerais em problemas de contextos familiares e menos ou não 

familiares, bem como possibilitou a realização de operações com números 

decimais envolvidas nas situações, no caso a adição e a subtração. 

De forma geral, houve um ótimo desempenho por parte dos participantes 

tanto na seqüência alternada, como na contínua, não havendo diferenças 

marcantes de acertos nestas duas formas de apresentação dos problemas.



 

TABELA 2 
Média de acertos no cálculo relacional (CR) e cálculo numérico (CN) nas seis situações-problema 

envolvendo o conceito de número decimal relacionado ao conceito de  perímetro 
 
 

   
CONTEXTOS DAS QUESTÕES 

 

 
GRUPOS 

   
CONSTRUÇÃO CIVIL 
(máximo de 3 acertos) 

 
MARCENARIA  

(máximo de 3 acertos) 

 
AGRICULTURA  

(máximo de 3 acertos) 
 

  
CR 

 

 
CN 

 
CR 

 
CN 

 
CR 

 
CN 

 Média 
Geral 

Média 
por seq. 

Média 
Geral 

Média 
por 
seq. 

Média 
Geral 

Média 
por 
seq. 

Média 
Geral 

Média 
por 
seq. 

Média 
Geral 

Média 
por 
seq. 

Média 
Geral 

Média 
por 

 seq. 
 
 

Pedreiros 

 
 

3,00 
 

 
A.  3,0 

 
C.  3,0 

 

 
 

2,25 
 

 
A.  1,5 

 
C.  3,0 

 

 
 

3,00 
 

 
A.  3,0 

 
C.  3,0 

 
 

2,75 

 
A.  2,5 

 
C . 3,0 

 
 

3,00 
 

 
A.  3,0 

 
C.  3,0 

 

 
 

2,50 
 

 
A.  2,0 

 
C.  3,0 

 
 
 

Marceneiros 

 
 

3,00 
 

 
A.  3,0 

 
C.  3,0 

 

 
 

2,75 
 

 
A.  2,5 

 
C.  3,0 

 

 
 

3,00 
 

 
A.  3,0 

 
C.  3,0 

 

 
 

3,00 
 

 
A.  3,0 

 
C . 3,0 

 

 
 

3,00 
 

 
A.  3,0 

 
C.  3,0 

 

 
 

2,75 
 

 
A.  2,5 

 
C.  3,0 

 
 

         Tipo de seqüência: 
          A. Seqüência Alternada 

 C. Seqüência Contínua 
 



 

Nos Gráficos 1 e 2, abaixo, apresentamos o desempenho  de cada 

grupo de participantes (pedreiros e marceneiros) em termos de percentual de 

acertos  no calculo relacional e no cálculo numérico nas  situações-problema, 

que envolvem o conceito de números decimais relacionado aos conceitos de 

área e perímetro nos três contextos: construção civil, marcenaria e agricultura. 

 

GRÁFICO 1 
Percentual de acertos no cálculo relacional e cálculo numérico. 

Grupo: PEDREIROS 

0
20
40
60
80

100

Const.
Civil

Marc. Agric. Const.
Civil

Marc. Agric.

Área
Perímetro

            
____________________       _________________               
     Cálculo Relacional             Cálculo numérico 

 
  

No Gráfico 1, comparando o desempenho dos participantes pedreiros 

nos problemas envolvendo área e perímetro, observamos que houve um 

melhor desempenho do grupos nos problemas envolvendo o conceito de 

perímetro, pois se verifica que em todos os contextos houve 100% de acertos 

no cálculo relacional. Porém é importante ressaltar que o desempenho do 

grupo nos problemas envolvendo o conceito de área foi igual ou acima de 80%, 

o que é também um alto percentual de acertos. 

Em relação ao cálculo numérico, o grupo de pedreiros alcançou 

percentuais de acertos aproximados nos problemas envolvendo área e 



 

perímetro. Verificamos, ainda, que o grupo no cálculo numérico teve 

desempenho um pouco mais baixo do que no cálculo relacional em todos os 

contextos, indicando que muito poucas dificuldades foram evidenciadas na 

elaboração de estratégias de resolução e um pouco mais de dificuldades foram 

observadas na operacionalização das operações para a solução dos 

problemas, que envolviam adições e multiplicações.  

 

GRÁFICO 2 
Percentual de acertos no cálculo relacional e cálculo numérico 
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No Gráfico 2,  observamos que houve também um melhor desempenho 

do grupo de marceneiros no cálculo relacional nos problemas envolvendo o 

conceito de perímetro, mantendo um percentual de 100% de acertos nos três 

contextos, enquanto que nos problemas que envolvem o conceito de área, o 

percentual de acerto foi de 80% em todos os contextos. 

No cálculo numérico, o grupo teve também melhor desempenho nos 

problemas envolvendo perímetro do que nos problemas de área, demonstrando 



 

um maior domínio das operações com números decimais que estão 

relacionadas à resolução dos problemas que envolvem o conceito de 

perímetro, ou seja, cálculo de decimais dentro das estruturas aditivas. 

 

4.2. Cálculo relacional referente aos conceitos de área e 

perímetro 

As médias de acertos no cálculo relacional das situações–problema, que 

envolvem os conceitos de área e perímetro (Tabela 1 e 2), evidenciaram que 

os participantes do presente estudo têm compreensão destes conceitos e por 

isso elaboraram estratégias, em sua maioria, corretas para a resolução dos 

problemas. 

É preciso afirmar que os acertos nos cálculos numéricos evidenciam a 

compreensão dos participantes do conceito de número decimal e das 

operações dentro deste campo numérico, o que será analisado na próxima 

seção quando da análise do cálculo numérico. 

 Como esses participantes eram alunos da Educação de Jovens e 

Adultos, que estavam iniciando sua escolarização, cursando o Módulo I ou 

Módulo II, e não possuíam experiência escolar na aprendizagem dos conceitos 

de área e perímetro, podemos inferir que a compreensão destes conceitos, 

possivelmente, deu-se a partir da prática profissional destes alunos, ou seja, do 

exercício das profissões de pedreiro ou marceneiro. 

 Na resolução dos problemas, foram elaboradas diferentes estratégias 

pelos alunos, que serão apresentadas a seguir. Dentre estas selecionamos, 

como exemplo, um problema envolvendo o conceito de número decimal 

relacionado ao conceito de área, no contexto de marcenaria, que requer para 



 

sua resolução um raciocínio bem elaborado e a mobilização de determinados 

conhecimentos subjacentes, como: a compreensão do enunciado; a leitura da 

figura apresentada; a leitura do retângulo; a compreensão que a área total é 

dada pela soma das partes; a mobilização da fórmula de área em função das 

medidas indicadas na figura, a compreensão do sistema métrico; a 

identificação das operações apropriadas para a resolução do problema; a 

realização de operações com números decimais (adição e multiplicação); 

dentre outros. 

O problema, em pauta, foi resolvido pelo participante M1, utilizando-se 

do cálculo escrito. 

Pesquisadora: O que você está fazendo? 
Aluno: Tô (sic) armando a conta pra ver quanto eu vou gastar de 
folheado. 
 (O aluno arma a conta: 0,72 + 1, 05 + 0,72). 
A: Dois mais cinco, sete, com mais dois, nove. Sete e sete, são 
quatorze. Um mais zero, com mais um, dois. 
P: Quanto deu? 
A: Deu dois virgula quarenta e nove. Dois metros e quarenta e nove de 
largura.  
P: Esse quarenta e nove é o quê? 
A: É (sic) centímetros. 
(Pausa) 
A: Agora, vou somar o comprimento.   
(O aluno arma a conta : 0,22 + 1,30+ 0,58) 
A: Oito mais dois, dez. Cinco mais três, oito, com mais dois, dez, com 
um, onze. Um mais um, dois. Dois metros e dez de comprimento. Dois 
metros e dez centímetros de comprimento. 
P: Queremos saber quantos metros quadrados de folheado serão 
necessários para revestir as portas e gavetas deste guarda-roupa.  
(O aluno arma outra conta: 2,49 X 2,10). 
A: Zero vez (sic) nove, zero. Zero vez (sic) quatro zero. Zero vez (sic) 
dois, zero. Um vez (sic) nove, dá nove . Um vez (sic) quatro, dá quatro. 
Uma vez (sic) dois, dá dois. Dois vez (sic) nove, dezoito. Dois vez (sic) 
quatro, oito, com um, nove. Dois vez (sic) dois , quatro. Zero.... 
P: Me diz como você fez aqui? 
A: Eu somei. 
P: Somou o quê? 
A: Os resultados das outras contas aqui e deu cinco virgula vinte e dois. 
Cinco metros e vinte dois centímetros.  



 

P: Quantos metros quadrados serão usados para revestir as portas e 
gavetas do guarda-roupa? 
A: Cinco metros e vinte e dois centímetros. 
 

 

Figura 1. Problema do contexto de marcenaria (PM2) resolvido por um aluno 

marceneiro.

 



 

Observamos, no exemplo apresentado, o domínio que o aluno possui na 

elaboração da estratégia e nos procedimentos que realizou, e, ainda, que 

demonstrou compreender onde quer chegar quando faz seguinte afirmação: “tô 

armando a conta pra ver quanto eu vou gastar de folheado”.  

Além disso, verificamos que o participante utilizou-se de procedimentos 

formais para resolução deste problema, apresentando um domínio considerável 

dos algoritmos convencionais. Isto nos leva a considerar que procedimentos 

formais podem ser utilizados nas práticas profissionais de marceneiros e 

pedreiros mais freqüentemente do que pensamos.    

Na descrição da entrevista acima apresentada, observamos que o 

participante demonstra saber, sem dúvidas, o caminho que vai seguir para 

chegar à resolução do problema. Isto pressupõe que houve compreensão do 

enunciado do problema e que foi realizada a correta leitura da figura (o guarda-

roupa) e do retângulo que o representa. 

 Na realização da estratégia, inicialmente, ele adiciona as medidas da 

largura da figura, depois da altura da mesma e em seguida multiplica os totais 

encontrados, evidenciando que entende que a área total é dada pela soma das 

partes e que para obter a medida de área se faz necessária a multiplicação da 

largura pela altura, em função das medidas indicadas.   

Fica claro, também, que o aluno identificou com segurança as operações 

apropriadas para a resolução do problema, no caso, a adição e a multiplicação 

de números decimais, bem como demonstrou compreensão do sistema métrico 

decimal e conhecimento em relação ao número decimal no momento em que 

arma e realiza as operações corretamente e interpreta com exatidão o 

resultado obtido. 



 

Observamos, ainda, que o resultado apresentado do problema é 5,229, 

porém, o participante na leitura do resultado não faz referência aos milésimos, 

nem propõe o arredondamento para 5,23 no seu resultado, desconsiderando-

os. 

No protocolo do participante, verificamos que este procedimento foi 

adotado em todos os resultados, ou seja, a não consideração dos milésimos. O 

procedimento, porém, não foi comum a todos os participantes, três deles 

fizeram referência aos milésimos nos resultados dos problemas. 

 Abaixo apresentamos, outro exemplo, um problema envolvendo o 

conceito de número decimal relacionado ao conceito de perímetro, resolvido 

pelo participante P2. Para resolução deste problema, se fez necessária a 

aplicação de alguns conhecimentos subjacentes, como: a compreensão do 

enunciado; a leitura da figura apresentada; a leitura do retângulo; o domínio do 

sistema métrico; a identificação das medidas lineares para o cálculo do 

perímetro; a mobilização da fórmula do perímetro; a realização de operação 

com números decimais (adição) ; dentre outros. 

Aluno: Quatro ponto virgula oitenta e cinco. Essas medidas é (sic) das 
tábuas ou da ferragem? 
Pesquisador: Do cinturão. 
A: Eu tenho de saber se essas medidas aqui é (sic) só da ferragem ou 
se é (sic) das tábuas, que vai (sic) segurar a ferragem. Se for de tábua 
dá mais do que da ferragem. 
P: Pode ser de tábua ou de ferragem. 
A: Então vamos pensar que seja de tábua. 
P: Sim. 
A: Então eu faço quatro virgula oitenta e cinco vezes quatro. 
P: Quatro? 
A: Quatro vez (sic) porque é duas vez (sic) aqui e duas aqui. Que é uma 
vez por dentro e uma por fora. 
P:  E da ferragem? 
A: É uma só. 
P: Então, vamos fazer como se fosse ferragem. 
A: Ai pronto, fica quatro ponto oitenta e cinco vezes dois. 
P: Sim.  



 

(O aluno arma as contas). 
A: Dois vez (sic) cinco, dez, a um. Dois vez (sic) oito, dezesseis e um 
dezessete. Dois vez (sic) quatro oito e um nove . Dá nove ponto setenta. 
Ai vai fazer outra aqui, da outra lateral. Dois virgula vinte vez (sic) dois. 
Dois vez (sic) nada, nada. Dois vez (sic) quatro.  Dois vez (sic) dois é 
quatro. Dá quatro virgula quarenta. Agora eu vou juntar a primeira com a 
segunda. Nove ponto setenta mais quatro ponto quarenta.   
A: Nada, quatro com mais sete é (sic) onze, a um.   Nove com um dez, 
com quatro, quatorze. Dá quatorze metros e dez. 
P: Quantos metros de cinturão serão construídos? 
A: Quatorze metros ponto dez centímetros. 
 

 Figura 2. Problema do contexto de construção civil 3 ( PC3) resolvido por um 

aluno pedreiro 

 

 



 

No exemplo acima, na fala do aluno percebemos que ele busca 

estabelecer claramente uma ponte entre o problema e sua prática profissional, 

para assim propor a estratégia correta para a resolução do problema, ou seja, 

no caso do cálculo de tábuas necessárias para construção do cinturão, a 

operação apropriada seria a multiplicação por quatro, pois haveria tábuas no 

interior e exterior da cisterna. No caso do cálculo da ferragem, a operação 

apropriada seria a multiplicação por dois, uma vez que o ferro estaria no interior 

do cinturão. Em seguida, o aluno efetua duas multiplicações (2 X 4,85 e 2X 

2,20) e uma adição (com os produtos das multiplicações), chegando ao 

resultado correto, demonstrando ter clareza dos procedimentos a realizar para 

calcular a metragem do cinturão. 

Salienta-se que, este aluno, bem como outros, evidenciaram o 

conhecimento de algoritmos formais com números decimais e poucas vezes 

utilizaram procedimentos não convencionais (orais e/ou escritos) quando 

operando dentro deste campo numérico. 

Merece destaque o fato que os participantes tiveram êxito (com 100% de 

acertos) no cálculo relacional em todos os contextos que os problemas lhes 

foram propostos, ratificando assim a compreensão dos conceitos envolvidos.  

Podemos afirmar, fundamentando-nos nos resultados apresentados e na 

análise das entrevistas, que a compreensão dos conceitos de área e perímetro 

se evidenciou nas duas categorias profissionais independente do problema ser, 

ou não, inserido no contexto familiar aos participantes, e que os resultados 

apontam para uma possível confirmação que a práxis profissional dos alunos 

jovens e adultos oportuniza o conhecimento de números decimais, de área e 

de perímetro.  



 

Partindo destas afirmações, queremos ressaltar, que é de grande 

importância que os alunos da EJA recebam um tratamento diferenciado, no que 

diz respeito à introdução formal destes conceitos na escola, uma vez que eles 

demonstram ter um conhecimento já construído e bem elaborado, que precisa 

ser reconhecido, aproveitado em sala de aula e valorizado pela escola. 

Reconhecer o conhecimento já possuído pelos alunos e partir deste para 

possibilitar avanços conceituais deve, portanto, ser alvo prioritário na Educação 

Matemática de Jovens e Adultos. 

 

4.3. Estratégias de realização do cálculo numérico: 

cálculo oral, cálculo escrito e cálculo misto (oral e escrito) 

Na Tabela 3, apresentamos o desempenho dos dois grupos de 

participantes (pedreiros e marceneiros) em termos de total de acerto em 

relação à estratégia de cálculo realizada pelos participantes nas seis situações-

problema, que envolvem o conceito de números decimais relacionado ao 

conceito de área em diferentes contextos. 

Observamos que de forma significativa o cálculo escrito foi a estratégia 

mais utilizada, tanto nos contextos familiares (construção civil ou marcenaria), 

quanto no pouco ou não-familiar (construção civil ou marcenaria e agricultura),  

e com maior número de acertos. É importante enfatizar, que todos os 

participantes utilizaram o cálculo escrito e 50% deles utilizaram o cálculo 

escrito em todas as contas realizadas, mostrando a preferência dos 

participantes por esse tipo de cálculo.  

 



 

TABELA 3 
     Total de acertos por participante em relação ao tipo de cálculo utilizado na resolução de seis situações-problema 

 envolvendo o conceito de número decimal relacionado ao conceito de área 
 

  
CONST. CIVIL  

(máximo de 5 acertos) 
 

 
MARCENARIA 

(máximo de 5 acertos) 

 
AGRICULTURA 

(máximo de 5 acertos) 

 
PARTICIPANTES 

 
CO 

 
CE 

 
COE 

 
CO 

 
CE 

 
COE 

 
CO 

 
CE 

 
COE 

 
P1 

  
4 

   
4 

   
4 

 

 
P2 

  
5 

   
5 

   
5 

 

 
P3 

 
1 

 
2 

  
1 

 
2 

  
2 

 
1 

 

 
P4 

 
1 

 
2 

  
1 

 
3 

  
1 

 
3 

 

 
M1 

  
4 

   
4 

   
5 

 

 
M2 

  
2 

   
3 

  
1 

 
1 

 

 
M3 

  
5 

   
5 

   
5 

 

 
M4 

 
1 

 
4 

  
3 

 
2 

   
5 

 

  
TOTAL 

 
3 

 
28 

 
0 

 
5 

 
28 

 
0 

 
4 

 
29 

 
0 

                      
         Tipos de cálculo: 

                   CO – Cálculo Oral 
                   CE – Cálculo Escrito 
                   COE – Cálculo oral e escrito (estratégia de cálculo mista)



 

O cálculo oral teve menor utilização em todos os contextos, mesmo nos 

contextos familiares aos grupos. Apenas, três dos oito participantes optaram 

pelo cálculo oral em determinadas resoluções dos problemas. 

O cálculo misto (oral e escrito) não foi utilizado por nenhum participante 

em cálculos de áreas. 

Na Tabela 4, apresentamos também o desempenho dos dois grupos de 

participantes em termos de total de acertos em relação à estratégia de cálculo 

nas seis situações-problema, que envolvem o conceito de números decimais 

relacionado ao de perímetro, nos três contextos: construção civil, marcenaria e 

agricultura. 

No cálculo dos problemas, observamos que os participantes optaram por 

realizar estratégias de cálculo diversificadas, porém, verifica-se de forma 

marcante a utilização do cálculo escrito para a resolução dos problemas.  

Observamos também que o cálculo misto, no qual o participante realiza 

uma parte dos cálculos oralmente e outra parte faz por escrito, é a segunda 

estratégia mais utilizada pelos participantes, entretanto sua utilização foi bem 

inferior ao cálculo escrito. 

O cálculo oral teve menor utilização em todos os contextos, o que de 

alguma forma nos surpreendeu, pois tínhamos por hipótese que este tipo de 

cálculo seria o mais usado pelos participantes, em virtude de terem pouco anos 

de escolarização e, ainda, porque pensávamos ser o calculo oral mais usado 

na prática profissional. 

 

 

   



 

TABELA 4 
     Total de acertos por participante em relação ao tipo de cálculo utilizado na resolução de seis situações-problema 

 envolvendo o conceito de número decimal relacionado ao de perímetro 
 

 
 
 

 
CONST. CIVIL 

(máximo de 3 acertos) 

 
MARCENARIA 

(máximo de 3 acertos) 

 
AGRICULTURA 

(máximo de 3 acertos) 
PARTICIPANTES   

CO 
 

CE 
 
COE 

 
CO 

 
CE 

 
COE 

 
CO 

 
CE 

 
COE 

 
P1 

  
1 

 
1 

  
1 

 
1 

  
2 

 

 
P2 

  
3 

   
3 

   
3 

 

 
P3 

 
1 

 
2 

  
1 

 
2 

  
1 

 
2 

 

 
P4 

   
1 

 
1 

  
2 

   
2 

 
M1 

  
3 

   
3 

   
3 

 

 
M2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
M3 

   
2 

  
2 

 
1 

   
2 

 
M4 

 
1 

 
2 

  
1 

 
2 

  
1 

 
2 

 

 
TOTAL 

 
3 

 
12 

 
5 

 
4 

 
14 

 
5 

 
3 

 
13 

 
5 

                             
        Tipos de cálculo: 

                 CO – Cálculo Oral 
                 CE – Cálculo Escrito 
                 COE – Cálculo oral e escrito (estratégia de cálculo mista)



 

Observamos que em sua maioria os participantes utilizaram o cálculo 

escrito e realizaram também outro tipo de calculo (oral/ oral e escrito) para 

resolver os problemas de perímetro. Apenas dois dos oito participantes 

utilizaram em todas as contas o cálculo escrito.  

 Comparando os tipos de cálculo numérico realizado pelos participantes 

nos problemas envolvendo área e perímetro, observa-se que o cálculo misto 

(cálculo oral e escrito) foi utilizado apenas nos problemas envolvendo perímetro 

e que, tanto para a área quanto para perímetro, predominou a preferência pelo 

cálculo escrito sobre o uso de alguma forma de cálculo oral. 

 

4.4. Estratégias de cálculo numérico com números 

decimais. 

Nesta pesquisa observamos também o desempenho dos participantes 

nas operações com números decimais. Como já apresentado na Tabela 1 e 2, 

a média geral de acertos no cálculo numérico foi alta, principalmente, nos 

problemas envolvendo o conceito de perímetro. 

 Para a resolução dos problemas se fez necessária a realização de várias 

operações: multiplicação, adição e subtração com números decimais, que 

foram operacionalizadas de diversas maneiras pelos participantes. 

 Durante as entrevistas foi dada aos participantes a livre escolha de como 

proceder na resolução dos problemas, que poderia ser por meio do calculo oral 

ou escrito ou oral e escrito.  

 Observando os protocolos, em analise qualitativa, percebemos que 

houve uma predominância do algoritmo convencional na realização das 

operações e também do cálculo escrito, como apresentado na tabela de total 



 

de acertos por participante em relação ao tipo de cálculo utilizado nas seis 

situações envolvendo o conceito de números decimais e área (Tabela 3) e na 

tabela de total de acertos por participante em relação ao tipo de cálculo 

utilizado nas seis situações envolvendo o conceito de números decimais e 

perímetro (Tabela 4). 

 Estes resultados podem se justificar em virtude das entrevistas terem 

sido realizadas no contexto escolar e também na forma escrita de 

apresentação dos problemas, bem semelhante às atividades realizadas em 

sala de aula pelos alunos com outros conceitos e com números decimais. O 

que se pode destacar é que os alunos podiam optar por qualquer forma de 

cálculo e um grande número optou pelo algoritmo convencional, evidenciando o 

conhecimento e bom domínio do mesmo.   

 Indagamos a alguns dos participantes o porquê da escolha do cálculo 

escrito e eles alegaram considerá-lo mais seguro, com menos probabilidade de 

erros, principalmente quando lidavam com ‘números grandes’. Abaixo 

transcrevemos uma parte de uma entrevista, na qual tratamos a opção de 

cálculo do participante P3.  

 

Pesquisadora: O senhor prefere fazer cálculo oral (de cabeça) ou prefere 
o cálculo escrito? 
Aluno: Escrever. 
P: Por que o senhor prefere escrever? 
A: Porque de cabeça a gente pode errar e fica perdido, né? (sic), o 
tempo, o trabalho e no lápis é certeza. 
P: E no seu trabalho diário, o senhor usa mais o cálculo oral (de cabeça) 
ou usa mais o cálculo escrito? 
A: Eu uso mais o escrito. Eu me sinto mais seguro. 

  

Nos protocolos, verificamos que em algumas resoluções os participantes 

utilizaram outras formas de fazer as contas (não convencionais) por meio do 



 

cálculo oral e escrito. Abaixo apresentamos alguns exemplos que demonstram 

a criatividade e o conhecimento dos alunos em operar com números decimais 

de formas alternativas.  

 Os exemplos seguem a seguinte seqüência: cálculo numérico da 

multiplicação; cálculo numérico da adição e cálculo numérico da subtração. 

 

4.4.1. Cálculo numérico da multiplicação 

 No exemplo que segue, para resolver o problema, o aluno P3 calculou 

primeiro quantos metros de fórmica eram necessários para revestir um quadro 

(cálculo da área de um quadro) e, em seguida, com o resultado da conta 

calculou os metros de fórmica necessários para revestir oito quadros (cálculo 

da área de oito quadros).  

Abaixo apresentamos a multiplicação realizada pelo aluno, por meio do 

cálculo oral. No exemplo, o aluno calcula oito vezes três metros e nove 

centímetros (8 X 3,09) . Três virgula nove, foi o resultado obtido no cálculo da 

área de um quadro, realizado incorretamente pelo participante (1,4 + 2,05 = 

3,09). Partir-se-á desta adição incorreta para evidenciar uma correta 

multiplicação oral. 

Pesquisadora: Então quantos metros quadrados serão necessários para 
revestir oito quadros? 
Aluno: São oito quadros. Oito quadros... .são oito vez (sic) nove 
centímetros. Dez vez nove, noventa, sem dezoito, setenta e dois 
centímetros. Setenta e dois centímetros. Oito vez (sic) três ... oito vez 
(sic) três dá vinte quatro. Vinte quatro ... vinte quatro e setenta e dois 
centímetros. Pronto. 
P: Então, quantos metros quadrados serão necessários para revestir oito 
quadros de fórmica? 
A: Vinte quatro metros e setenta e dois. 
P: Setenta e dois o quê? 
A: Setenta e dois centímetros. 

 



 

Figura 3. Problema do contexto de marcenaria 1 (PM1) resolvido por um aluno 

pedreiro 

 

Um marceneiro foi contratado para revestir alguns quadros do Colégio Brasil. 

Com as seguintes medidas: 

 
 

Quantos metros quadrados de fórmica serão necessários para revestir 8 
quadros? 
 
 

 Neste exemplo o aluno utiliza procedimentos não convencionais para 

realização da multiplicação. Observamos que para o cálculo de oito vezes três 

virgula zero nove (8 X 3,09), inicialmente, ele multiplica dez vezes nove 

centímetros e chega ao resultado de noventa centímetros (10 x 9 cm  = 90 cm). 

Dos noventa centímetros subtrai dezoito centímetros (as duas unidades a mais 

consideradas), chegando ao produto de setenta e dois centímetros (90 cm – 

18cm = 72 cm). Depois, multiplica oito vezes três metros obtendo o resultado 

de vinte e quatro metros (8 X 3 =24). Em seguida, junta os produtos obtidos, 

obtendo o resultado de vinte quatro metros e setenta e dois centímetros (24,72 

m). Se sua operação anterior estivesse correta, o resultado desta multiplicação 

seria adequado para o problema proposto.  



 

Sabendo-se que o participante é pedreiro, inferimos que há grande 

possibilidade que esta forma de operacionalização com números decimais 

tenha sido desenvolvida no exercício da sua prática profissional. Esta 

inferência se baseia no fato que o participante, que resolveu esta multiplicação, 

tem 17 anos de experiência profissional e é aluno do Módulo I com apenas um 

ano de escolarização, sem ainda ter tratado números decimais na escola. 

Embora o problema envolva cálculo de área, o aluno refere-se a 

unidades lineares, metro e centímetro, ao invés de metros e centímetros 

quadrados. Há evidências, porém, de que outros alunos que se referiram a 

unidades lineares em problemas de área sabiam que não se tratava de 

medidas lineares. Esta questão de unidades será retomada mais adiante.   

Ainda em relação à multiplicação, observamos nos protocolos que 

alguns participantes ao realizarem o algoritmo desta operação, usaram também 

uma forma não convencional de realização da conta. Percebemos que isto 

ocorria quando o multiplicador era um número maior que seis.  

 No problema, que se segue, é solicitado ao participante M3 que calcule 

os metros de laje necessários para cobrir uma casa. Em sua estratégia de 

resolução, ele efetua uma adição com as medidas das larguras dos cômodos, 

depois efetua uma adição com as medidas dos comprimentos dos cômodos, 

nas quais obtém os seguintes resultados: 17,21m de comprimento e 9,89m de 

largura, e faz uma multiplicação com os totais das adições (17,21m X 9,89m) 

para o cálculo da área da casa. No exemplo, apresentamos o algoritmo da 

multiplicação realizado pelo participante. Apesar de um pequeno erro em sua 

adição, pois deveria ter obtido 17,22 como resultado do comprimento, 

acompanharemos a multiplicação posteriormente efetuada. 



 

Figura 4. Problema do contexto de construção civil 2 (PC2) resolvido por um 

aluno  marceneiro. 

  

Depois de fazer as contas de adição, o aluno faz a multiplicação.  

Aluno: nove vez (sic) um, nove. Nove vezes dois, dezoito. Nove vezes 
sete... três vezes sete, vinte um, seis vezes sete, quarenta e dois. 
Quarenta e dois mais vinte e um é (sic)... sessenta e três, sessenta 
e quatro. Nove vezes um, nove, com seis, quinze. 

 

É possível observar neste inicio do cálculo da multiplicação, que o 

participante utiliza procedimentos não convencionais na operação do algoritmo 

convencional. Neste caso, há divisão do multiplicador maior em multiplicadores 

menores e depois a soma dos produtos para obtenção do produto desejado. 



 

Tal procedimento é bem claro quando o participante deseja multiplicar nove 

vezes sete. Ele divide em três vezes sete, igual a vinte um, e em seis vezes 

sete, igual a quarenta e dois. Em seguida adiciona os resultados (21 + 42) e 

chega ao produto de nove vezes sete, igual a sessenta e três. O procedimento 

se repete no cálculo da multiplicação do oito por sete (em negrito).  

 

Aluno ; Agora, oito vezes um, oito. Oito vezes dois, dezesseis, sobe... 
oito vezes sete... dá cinqüenta ...  seis vez (sic) oito quarenta e oito, 
com sete é cinqüenta e seis. Cinqüenta e seis com um cinqüenta e 
sete. Aí, oito vezes um, oito e cinco, treze. Nove vezes um, nove. Nove 
vezes dois, dezoito. Nove vezes sete, sessenta e três, com um, sessenta 
e quatro. Sessenta e quatro, sobe seis. Ai, nove vezes um, nove, com 
seis, quinze. Nove, oito e oito, dezesseis. Sobe um. Ai vem, nove com 
seis, quinze, com quatro, dezenove, e um, vinte. Sobe dois. Oito com 
sete, quinze, com cinco, vinte,com dois, vinte e dois.  Quatro e três, sete, 
com um, oito, com dois, dez. Cinco e um, seis, um, sete. Um. 
Pesquisadora: Quantos metros quadrados de laje serão necessários 
para cobrir a casa? 
A: Dezessete, né (sic)? Não!...Cento e setenta virgula vinte. 
P: O quê? 
A: Cento e setenta metros virgula vinte centímetros. 

 

Observamos um pequeno erro no cálculo realizado pelo aluno, ao 

realizar a multiplicação por oito: seis vezes oito, quarenta e oito, mais sete, 

igual a cinqüenta e cinco (e não cinqüenta e seis). Na realidade o aluno 

desejava adicionar ‘mais oito’ e embora tenha expressado oralmente de forma 

incorreta, ele já havia efetuado corretamente o cálculo mental e por isso 

chegou ao resultado correto da multiplicação. 

 O uso de formas não convencionais ao longo da operação do algoritmo 

convencional da multiplicação foi comum entre os participantes, ou seja, 

mesmo utilizado o algoritmo convencional da multiplicação, alguns alunos 

introduziram alguns procedimentos de cálculo que pensamos advindos da sua 

prática profissional.  



 

4.4.2. Cálculo numérico da adição 

 No cálculo numérico da adição, observamos que os alunos optaram, em 

sua maioria, pelo cálculo escrito e o algoritmo convencional, mas os 

procedimentos não convencionais realizados por meio do cálculo oral foram 

também empregados por alguns alunos na resolução dos problemas. 

 No exemplo que apresentamos a seguir, o participante M4 realizou uma 

operação de adição utilizando procedimentos não convencionais por meio do 

cálculo oral, que corresponde ao cálculo da altura do guarda-roupa. 

Figura 5. Problema do contexto de marcenaria 2 (PM2) resolvido por um aluno  

marceneiro 

 

Um marceneiro foi contratado para revestir as portas e gavetas de um 

guarda-roupa com folheado de cerejeira, conforme o desenho abaixo. Quantos 

metros quadrados de folheado serão usados? 

 

 
 

 



 

Pesquisadora: Agora você está calculando o quê? 
Aluno: A altura. Vinte dois mais cinqüenta e oito, vai dar oitenta 
centímetros, num (sic) é isto? Mais cento e trinta, vai dar duzentos e dez 
centímetros. 
P: Me explica como você fez esta conta. 
A: Vinte dois mais cinqüenta e oito. Dois com cinco, setenta, dois com 
oito dez. Vai dar oitenta. Oitenta mais cento e trinta, vai dar duzentos e 
dez. 
P: E como você pensou? 
A:. Tiro o vinte do trinta e boto no oitenta, que vai dar cem, não é isto? E 
o dez que vai sobrar do trinta vem pro lado, né (sic)? Significa cem mais 
cem, duzentos e dez.  
P: Duzentos e dez o quê? 
A: Duzentos e dez centímetros. 
P: E em metros? 
A: Em metros, daria dois metros e dez centímetros de altura. 

 

 Os procedimentos de cálculo realizados nos revelam que a prática 

profissional pode levar o participante a realizar cálculos por arredondamento 

que busquem facilitar as operações a serem realizadas. Podemos observar 

claramente os arredondamentos realizados, através de adições que foram 

feitas pelo participante: dois (vinte) mais cinco (cinqüenta) igual a setenta; dois 

mais oito igual a dez; setenta mais dez, oitenta; vinte mais oitenta igual a cem; 

cem mais cem igual a duzentos, mais dez, duzentos e dez.   

 Observamos também que para realizar as operações, este participante 

transforma as medidas de metros para centímetros. Perguntamos a ele o 

porquê desta transformação, já que este foi um procedimento usado na 

resolução da maioria dos problemas por este aluno. Ele nos deu a seguinte 

resposta:  

“Eu acho mais fácil, porque sai mais rápido. Até na cabeça a conta sai mais 
rápido. Em metro assim, eu me complico. Eu fazia minhas contas assim na 
marcenaria”. 

 

Ao lidar com números decimais, este participante, e outros, mantinha em 

mente a natureza dos números com os quais estava lidando, numa clara 



 

evidência de compreensão de como centímetros e metros se relacionam. Ao 

referir-se a ‘dois mais cinco igual a setenta’ ele evidencia compreender que o 

‘dois’ e o ‘cinco’ referem-se a ‘vinte’ e a ‘cinqüenta’ centímetros, 

respectivamente. A retirada momentânea da vírgula é um procedimento para 

facilitação de cálculos e não há esquecimento de que se trata de número 

decimal.   

 

4.4.3. Cálculo numérico da subtração. 

 Em relação ao cálculo numérico da subtração, diferindo das outras 

operações (multiplicação e adição), os participantes, em sua maioria, optaram 

em utilizar procedimentos não convencionais e o cálculo oral na realização das 

contas. Poucos participantes realizaram o algoritmo convencional e, entre eles, 

alguns não alcançaram êxito. As dificuldades na compreensão do algoritmo 

desta operação parecem ser o motivo que levou os participantes a buscarem 

outras estratégias alternativas. 

 Apresentaremos, a seguir, dois exemplos que julgamos muito 

interessantes pela forma de procedimentos realizada pelos alunos, que 

revelam grande habilidade nos cálculos e conhecimento de decimais.  

 Na resolução do primeiro exemplo, o aluno precisa subtrair a medida do 

portão do perímetro da roça, para chegar ao resultado de quantos metros de 

cerca serão feitos. Ao realizar a subtração, o participante M2 utilizou 

procedimentos não convencionais e o cálculo oral. 

 

Aluno: Aqui eu vou fazer feito os outros dois (referindo-se aos os 
problemas do contexto de marcenaria e de construção civil já 
resolvidos), vou tirar logo os dois e meio. 
Pesquisadora: Vai tirar o quê? 



 

A: O portão de trinta ponto quinze. Ai no caso vai ser... vinte e oito.. 
P: O que você fez? 
A: De trinta tirou dois, vinte e oito. Agora tem de tirar os quinze dos vinte 
oito. Vinte e oito e quinze vou tirar quinze. 
P: Repete para mim. 
A: Trinta tirei dois, vinte e oito e quinze. 
P : Agora? 
A: O cinqüenta. Tinha trinta tirei os dois, ficou vinte e oito e quinze, tirei 
quinze, fiquei com vinte e oito.  
P: Vinte oito. 
A: Ainda tem de tirar trinta e cinco (pausa). Vou ficar com vinte sete 
metros e sessenta e cinco centímetros.  Eu me baseei nos problemas 
que a gente fez. Eu, tirei vinte e cinco ficou setenta e cinco, ai se eu tirei 
mais dez, fica sessenta e cinco. Porque eu precisava tirar trinta e cinco.  
Fica vinte e sete metros e sessenta e cinco centímetros. 

 

Figura 6. Problema do contexto de agricultura 3 (PA3) resolvido por um aluno 

marceneiro. 

 

Seu Zezinho vai fazer uma cerca de arame farpado ao redor de sua roça, que 

tem 30,15 de comprimento por 21,40m de largura, como mostrado no desenho 

abaixo. Quantos metros de cerca ele vai fazer? 

 

 



 

 Observamos que ao realizar a subtração, o participante opera com a 

parte inteira dos números, subtrai dois dos trinta metros e quinze e obtém o 

resultado de vinte oito e quinze (30,15 – 2= 28,15m). Em seguida, opera com a 

parte de decimal: subtraiu os quinze centímetros, ficando com vinte e oito 

metros (28,15 – 0,15= 28m). Depois o participante alega que tem ainda de 

subtrair trinta e cinco centímetros (visto que o portão a ser retirado mede dois 

metros e cinqüenta centímetros) e, assim, subtrai dos vinte oito metros, trinta e 

cinco centímetros: diminui primeiro vinte e cinco centímetros, e depois subtrai 

mais dez, chegando à diferença de vinte e sete metros e sessenta e cinco 

centímetros.    

 Este processo de operacionalização da subtração mostra claramente o 

conhecimento que o participante tem sobre os números decimais, pois 

demonstrou compreender que, ao lidar com números decimais, deve-se 

considerar tanto sua parte inteira, como a parte decimal no cálculo e, ainda,  

demonstra compreender as regras do sistema métrico, ao realizar o cálculo 

vinte e oito metros  menos trinta e cinco centímetros. Mesmo sem explicitar, 

percebemos que ao realizar a subtração, o participante mentalmente realizou 

uma transformação de um metro em cem centímetros para que conseguisse 

chegar ao resultado de vinte e sete metros e sessenta e cinco centímetros.  

 Observamos, ainda, que o participante buscou formas de 

arredondamento dos números no processo de realização da conta, pois 

sabemos que com os números ‘redondos’ torna-se mais fácil e ágil para o 

processamento oral dos cálculos.  

 No segundo exemplo, o participante M4 resolve um problema de 

contexto de construção civil, no qual utiliza procedimentos não convencionais e 



 

o cálculo oral na operação da subtração. O aluno inicia a resolução subtraindo 

a medida do portão (2,50m) do comprimento de um dos lados do terreno 

(15,25m). 

 

Figura 7. Problema do contexto de construção civil 3 (PC3) resolvido por um 

aluno marceneiro. 

 

Um terreno retangular tem 15,25 metros de comprimento por 8,3 metros de 

largura, conforme desenho abaixo. Quantos metros de muro o pedreiro vai ter 

de construir para cercá-lo? 

 

 

Aluno: De cabeça, na minha cabeça, ela vai dar mil duzentos e setenta 
e cinco. Não é isso? Mil duzentos setenta e cinco. 
Pesquisador: Me explica como você pensou para chegar até este mil 
duzentos e setenta e cinco. 
A: Como eu penso? 
P: Sim 
A: Mil quinhentos e vinte e cinco menos duzentos e cinqüenta. Eu tiro 
duzentos e cinqüenta dos quinhentos, não é? Ai, vai ficar mil duzentos e 
cinqüenta, mas sobrou vinte e cinco. Ai, vai ficar mil duzentos e setenta 
e cinco. 
P: Mas, mil duzentos e setenta e cinco o quê? 
A: Centímetros.  Doze metros e setenta e cinco centímetros. 

  



 

Observamos que, o participante faz a conversão da unidade para 

centímetros ao longo da operação, demonstrando ter domínio ao lidar com o 

sistema métrico.  Ele transforma quinze metros e vinte e cinco centímetros em 

mil quinhentos e vinte e cinco centímetros. Em seguida, ele subtrai dos 

quinhentos duzentos e cinqüenta, obtendo mil duzentos e cinqüenta. Depois, 

soma os vinte e cinco aos cinqüenta e chega ao resultado de mil duzentos e 

setenta e cinco. Finalizando, o participante faz a conversão para doze metros e 

vinte e cinco centímetros.   

Estes procedimentos evidenciam a compreensão dos participantes de 

operações com números decimais, mantendo os significados dos números 

envolvidos. 

 

4.5. Erros relacionais e numéricos mais comuns nas 

resoluções 

Neste tópico, apresentamos as categorias em relação aos erros no 

cálculo relacional, descrevendo as estratégias erradas elaboradas pelos 

alunos, e em seguida, as categorias em relação aos erros no cálculo numérico, 

descrevendo os erros cometidos ao realizar as operações com números 

decimais nas resoluções dos problemas propostos.  

  Não ocorreram erros de cálculo relacional nos problemas envolvendo 

conceito de números decimais relacionado ao conceito de perímetro, por isso, 

todos os exemplos que serão apresentados são de problemas envolvendo os 

conceitos de números decimais e de área. 

 

 



 

4.5.1. Erros de cálculo relacional 

ER1. Utilização de procedimento aditivo, ao invés de multiplicativo, para o 

cálculo de área.  

 Nesta categoria, apresentamos quatro diferentes estratégias elaboradas 

pelos participantes P3 e M4 para o cálculo da área de uma superfície e 

multiplicação desta área por uma quantidade. 

As estratégias A e D foram elaboradas pelo participante M4 e foram 

aplicadas, respectivamente, nas seguintes situações: a primeira, nos 

problemas PC2, PM2 e PA2; a segunda, na resolução dos problemas PC1, 

PM1 e PA1.  

A estratégia B foi elaborada pelo participante P3 e aplicada na resolução 

dos problemas PC1 e PM1, e a estratégia C, também elaborada pelo mesmo 

participante, na resolução do problema PA1. 

 Abaixo, descrevemos cada estratégia elaborada pelos alunos e 

apresentamos um exemplo. 

 Estratégia A: Adição das medidas das larguras e adição das medidas 

dos comprimentos em centímetros. Adição dos totais para cálculo da área 

(casa, guarda-roupa, terreno).  

 No exemplo que segue, o cálculo relacional realizado pelo participante 

M4 ao calcular a área da casa a ser recoberta de laje, como solicitado na 

situação-problema PC2 . 

 

 

 

 



 

Figura 8. Problema do contexto de construção civil 2 (PC2) resolvido por um 

aluno marceneiro. 

 

Aluno: Eu vou fazer a largura aqui, quanto é que vai dar, né (sic)? 
Pesquisadora: Como você vai fazer? 
A: Eu vou fazer seiscentos e cinqüenta e três mais quatrocentos e trinta 
mais duzentos cinqüenta e sete mais trezentos e oitenta e dois. 



 

(O aluno arma a conta) 
A: Agora eu vou somar. Três mais sete, dez, com mais dois, doze. Vem 
dois, sobe um. Cinco mais cinco, dez, onze, vinte e um, vinte e dois. 
Vinte e dois, vem dois, sobe dois. Aí aqui, dez, quatro mais seis, dez, 
com mais cinco, quinze, com mais dois, dezessete. Dezessete ... 
dezessete. Aqui dá dezessete metros e vinte e dois centímetros. 
P: Isto é o cálculo da...? 
A: Agora, da largura. 
P: Vai fazer o cálculo da largura? 
A: Isso, da largura. Vou botar aqui de lado, quarenta e cinco... 
quatrocentos e cinqüenta mais quinhentos e trinta e nove centímetros.   
(O aluno arma a conta) 
A: Zero mais nove, vai dar nove. Oito, cinco mais três vai dar oito e cinco 
mais quatro vai dar nove. Então vai dar nove metros e oitenta e nove 
centímetros. 
P: Quantos metros quadrados de laje serão necessários para cobrir a 
casa? 
A: Total, todinho né (sic)? Vou botar aqui dezessete metros e vinte e 
dois centímetros mais nove metros e oitenta e nove centímetros. 
(o aluno arma a conta) 
A: Ai, aqui vai dar nove mais dois, vai dar onze, vem um, sobe um. Sete 
mais nove, vai dar dezesseis com mais um, dezessete, vem sete, sobe 
um. Um mais um dois, que vai dar vinte e sete metros e onze 
centímetros. 
P: Então quantos metros quadrados de laje serão necessários para 
cobrir a casa? 
A: Vinte e sete metros e onze centímetros. 
 
 

 Observamos na fala, que o participante faz a conversão de todas as 

medidas para centímetros para, então, efetuar as operações. Após realizar, 

corretamente, as somas das larguras e dos comprimentos dos cômodos da 

casa, o participante adiciona os totais obtidos (17,22 + 9,89) para cálculo da 

área de uma sala. Embora o cálculo numérico esteja correto, o cálculo 

relacional é incorreto ao se adicionar valores para obtenção de uma área. 

 

Estratégia B: Adição das duas medidas (largura e comprimento) 

apresentadas em metro para o cálculo de área de uma superfície e 

multiplicação pela quantidade de superfícies (salas de aula e quadros).  



 

No exemplo a ser apresentado, o cálculo relacional realizado pelo 

participante P3, utilizando-se do cálculo oral, na resolução da situação-

problema PM1.  

 

Figura 9. Problema do contexto de construção civil 2 (PC2) resolvido por um 

aluno pedreiro 

 

Um marceneiro foi contratado para revestir alguns quadros do Colégio Brasil. 

Com as seguintes medidas: 

 

 

 

 

Quantos metros quadrados de fórmica serão necessários para revestir 8 

quadros? 

 

Pesquisadora: Então como você faria para calcular quantos metros quadrados 
de fórmica serão necessários para revestir oitos quadros? 
Aluno: dois, quatro, seis...Esse é um quadro só? (referindo-se ao desenho) 
P: Aí é o desenho de um quadro só. 
A: Três metros e noventa. 
P: Como foi que você calculou? 
A: Um com dois é três. Só sobra esse centímetro. Esse é um quadro 
pequeno Agora, tem quatro centímetros. Quatro com cinco, nove. Então, 
três metros e nove centímetros.  



 

 
 Na fala (em negrito) o participante adiciona, inicialmente, a parte inteira 

das medidas apresentadas no problema (1,4m e 2,05m) e, em seguida, 

adiciona as partes decimais para o cálculo da área de um quadro. Observamos 

que, além no erro de cálculo relacional, o participante comete um erro de 

cálculo numérico (analisado mais à frente). Concluindo sua estratégia, o 

participante calcula a metragem da fórmica para revestir os oitos quadros, 

realizando uma multiplicação de oito vezes três metros e nove centímetros, 

chegando ao resultado de vinte e quatro metros e setenta e dois centímetros. 

 
 

Estratégia C: Adição das duas medidas (largura e comprimento) 

apresentadas em metro para o cálculo da área de uma superfície. Adição 

repetida para o cálculo pela quantidade de superfícies (terrenos).  

No exemplo que segue, o aluno P3 elabora da estratégia descrita acima 

para resolver o problema PA1, no qual é solicitado o cálculo da área de cinco 

terrenos para o plantio de milho. 

 



 

Figura 10. Problema do contexto de agricultura 1 (PA1) resolvido por um aluno 

pedreiro

 

 
 

Aluno: Vou fazer logo por um, certo? Depois eu faço por tudinho (sic), 
certo? Tem cinco desse, né (sic)?  
Pesquisadora: Sim. 
A: Pronto. Tá (sic) certo. Posso começar? 



 

P: Pode. 
A: Oito metros e cinco centímetros e dezesseis metros e um centímetro. 
Dezesseis metros virgula um. Vinte quatro metros e seis centímetros. 
P: Me diga: como você pensou? 
A: Porque dezesseis com oito vai dar vinte quatro, ai sobra cinco 
centímetros. Sobra cinco com um centímetro dá seis centímetros.Vinte 
quatro metros e seis centímetros 
P: Esta é a medida ... 
A: De um quadro. Aí depois eu faço dos cinco. Peraí (sic) que eu vou 
fazer um negócio aqui. 
(O aluno escreve 246, 246, 246, 246, 246) 
A: Pronto, agora vamos somar. Seis e seis, doze. Três vez (sic) seis, 
dezoito. Quatro vez (sic) seis , vinte e quatro e seis , trinta. Trinta 
centímetros. Vou bota aqui mesmo.  Agora , vamo (sic), quatro, oito, 
doze, dezesseis, vinte. Vinte. Zero. Agora, dois com dois, quatro, seis, 
oito, dez, doze. Aqui eu boto doze. Oxente (sic), botar o pontinho! Doze 
metros e três centímetros.... Será? Aqui é o zero, aqui é doze metros, 
né(sic)? E... 
P: Quantos metros quadrados ele plantará em cinco com essas mesmas 
medidas, iguais a este que está desenhado?  
A: Tá (sic) errado alguma coisa aqui. Doze metros e trinta centímetros. 
P: Leia bem direitinho como você colocou aqui.(O aluno havia registrado 
120,30) 
A: O que ta (sic) errado? É que cento e vinte metros. Eu tava fazendo as 
contas aqui (apontando pra cabeça). Cinco vez(sic) vinte dá cem metros,  
a vinte, porque cinco vez quatro vinte e trinta centímetros.. Eu me 
confundir com isso na contagem 
P: Quantos metros quadrados ele plantará em cinco terrenos? 
A: Cento e vinte metros e trinta centímetros, pronto. 
 

Observamos na estratégia realizada pelo aluno, que ele adiciona as 

medidas da largura e do comprimento apresentadas. Inicia adicionando as 

partes inteiras do número (16m + 8m = 24m) e depois as partes decimais (5 + 

1=6) para o cálculo da área de um terreno, chegando ao total de vinte quatro 

metros e seis centímetros. O erro numérico cometido pelo participante nesta 

operação será tratado mais adiante, quando analisaremos este tipo de erro. Em 

seguida, o participante realiza uma adição de parcelas repetidas, chegando ao 

total de cento e vinte metros e trinta centímetros 

  



 

Estratégia D: Adição das duas medidas (largura e comprimento) 

apresentadas convertidas em centímetros para o cálculo da área de uma 

superfície e multiplicação pela quantidade de superfícies (salas de aula, 

quadros e terrenos).  

No exemplo abaixo, o cálculo relacional apresentado foi realizado pelo 

participante M4 ao resolver o problema PC1, no qual é solicitado o cálculo dos 

metros quadrados de cerâmica que são necessários para revestimento de seis 

salas de aula.  

 
 
 
 
Aluno: Aqui é? 
Pesquisadora: Aqui é dois vírgula oito.  
A: Duzentos e oitenta centímetros mais quatrocentos e cinco 
centímetros. 
P: Centímetros? 
A: Em centímetros, vamos supor, em metro, né (sic)? Mas agora só que 
eu tô (sic) fazendo a conta de cem, entendeu? Vamos supor, eu num 
(sic) tô (sic) fazendo aqui duzentos e oitenta e quatrocentos e cinco? 
P: Sim! 
A: Pra depois dar em metro. Entendeu, agora? Ele vai dar no total, vai 
dar seiscentos e oitenta e cinco centímetros, seis metros e oitenta e 
cinco centímetros. 
P: Como você fez? 
A: Quatrocentos mais duzentos vai dar seiscentos, com oitenta 
mais cinco, que vai dar seiscentos e oitenta e cinco e no total vai 
dar seis metros e oitenta e cinco. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 11. Problema do contexto de construção civil 1 (PC1) resolvido por um 

aluno marceneiro. 

 

 
 Observamos na fala (em negrito) que o participante faz a conversão das 

medidas para centímetros para, então, efetuar a soma para cálculo da área de 

uma sala. Embora o cálculo numérico esteja correto, o cálculo relacional é 

incorreto ao se adicionar valores para obtenção de uma área. Em seguida, o 



 

aluno procede à multiplicação do resultado obtido por seis (6,85 x 6)  e chega 

ao resultado de quatro mil cento e dez centímetros ou quarenta e um metros e 

dez centímetros.  Destacamos mais uma vez que a dificuldade do aluno não é 

o de efetuar uma multiplicação, mas sim de considerar a adição de medidas 

como possível estratégia de cálculo de área. 

Esta estratégia (adição das medidas da largura e do comprimento para 

calculo de área) nos mostra que, possivelmente, o participante tem dificuldade 

na compreensão do conceito de área, pois demonstra entendê-la quanto 

medida linear e não enquanto medida de uma região. È importante mencionar 

que este aluno tinha apenas quatro anos de experiência profissional como 

marceneiro, e no momento não estava trabalhando, sendo ainda o participante 

de menor experiência entre os oito.  

 

ER2. Ampliação das medidas lineares pelo número de superfícies.  

     Estratégia: Multiplicação da medida do comprimento pela quantidade de 

superfícies (salas de aula, quadros e terrenos) e multiplicação da medida da 

largura pela quantidade de superfícies. Multiplicação dos produtos obtidos para 

cálculo da área. 

No exemplo abaixo, o cálculo relacional apresentado foi realizado pelo 

participante M2 ao resolver o problema PM1, no qual é solicitado o cálculo dos 

metros quadrados de cinco terrenos para o plantio de milho. Esta mesma 

estratégia foi aplicada pelo participante em outros dois problemas: PC1 e PA1. 

 
 
 
 
 
 



 

Figura 12.  Problema do contexto de marcenaria 1 (PM1) resolvido por um 

aluno marceneiro 

 
 
 
A: Um metro e quatro centímetros. Deixa eu ver... (pausa) 
P: Você está calculando? 
A: É. 
P: Como você está pensando? 
A: Pensei aqui, né (sic)? Na largura num (sic) é dois? Ai, eu ponho os 
outros dois. Dois, mais dois, mais dois dá seis . Dá dezesseis. São oito? 
Com mais cinco centímetros. Dezesseis metros com mais cinco 
centímetros dá... cinco, dez, quinze, vinte.. mais vinte, dezesseis metros 
e quarenta centímetros,de largura 
P: Sim 
A: Altura, agora. A altura dá...  oito alturas. Contei primeiro os metros. 
Deu oito, com os centímetros, se fosse cinco dá vinte. Oito metros e 
vinte e quatro centímetros! Oito metros e vinte oito e trinta e dois 
centímetros. 



 

P: Quanto? 
A: Oito metros e trinta e dois centímetros, de altura. 
E: Queremos saber quantos metros quadrados de fórmica para revestir 
oito quadros? 
(o aluno arma a conta) 
A: Dois vez (sic) zero, zero. Dois vez (sic) quatro, oito. Dois vez (sic) seis 
doze, vai um, aqui. Dois vez (sic) um, dois, com um, três. Três vez (sic) 
zero, três vez (sic) quatro, doze. Três vez (sic) seis, dezoito com um 
dezenove. Três vez (sic) um três, com um quatro. Zero. Quatro vez (sic) 
oito dá... dezesseis com dezesseis , trinta e dois. Oito vez (sic) seis.. 
seis... quarenta e oito com três , cinqüenta e um . Oito vez um , oito com 
cinco, dá treze.  Desce o zero, oito. Dois e dois , quatro. Nove, dez, 
onze, quatorze. Vai um. Quatro mais um cinco e um seis. Desce o treze. 
E: Quantos metros quadrados serão necessários para revestir oito 
quadros? 
A: Treze metros e sessenta e quatro centímetros.  

 

Observamos que o participante inicia sua estratégia multiplicando cada 

medida (da largura e da altura) por oito. Ele realiza os seguintes cálculos: soma 

da parte inteira (da largura e da altura) de acordo com a quantidade de quadros 

e soma da parte decimal, também, de acordo com a quantidade de quadros, 

chegando aos resultados de dezesseis metros e quarenta centímetros de 

largura e oito metros e trinta e dois centímetros de altura. Observamos que o 

participante realizou o cálculo numérico de oito vezes um virgula quatro de 

forma incorreta, porém analisaremos o erro de cálculo numérico mais à frente.  

Dando continuidade à resolução, ele realiza o cálculo da área total dos 

oito quadros e chega ao resultado de treze metros e sessenta e quatro 

centímetros. 

 Ao utilizar esta estratégia, o participante obteve uma área oito vezes 

maior, como apresentada na figura a seguir, do que a solicitada no problema, 

demonstrando que interpretou incorretamente que o cálculo oito quadros pode 

ser obtido multiplicando-se por oito cada uma das medidas lineares. A área a 



 

ser corretamente obtida corresponde à parte em vermelho da Figura 13 e a 

parte excedente encontra-se em azul.  

 

Figura 13. Representação da estratégia realizada participante M2 na resolução 

do problema PM1 

 

 

ER3. Duplicação da medida da largura para o cálculo da área do retângulo 

Estratégia: Adição das medidas das larguras e adição das medidas dos 

comprimentos. Multiplicação da medida da largura por dois e multiplicação dos 

resultados da largura e do comprimento para o cálculo da área. 

 Apresentamos o exemplo da estratégia realizada pelo participante M2 ao 

solucionar o problema PM2, que também foi aplicada aos problemas de 

contextos pouco ou não familiares: PC2 e PA2. 

 

 

 

 



 

Figura 14. Problema do contexto de marcenaria 2 (PM2) resolvido por um 

aluno marceneiro 

 
Iniciando a estratégia, o participante calcula a medida total da largura e 

da altura do guarda-roupa, adicionando as medidas.  

Aluno: Esse tá (sic) mais complicado um pouquinho! 
Pesquisadora: Você está calculando o quê ? 



 

A: A largura das portas, depois as larguras das gavetas.  
(O aluno arma a conta: 0,72 ; 072  e 1, 05) 
A: Deu dois metros e quarenta e nove. 
(O aluno arma a conta: 0,22 ; 1,30 e 0,58) 
A: Aqui no caso é a largura... é o tamanho das portas e das gavetas. 
Dois metros e dez. Aqui é a largura (o aluno escreve “L” ao lado da 
operação), aqui a altura (o aluno escreve “A” ao lado da operação). Dois 
metros e quarenta e nove centímetros 
   
Antes de realizar o cálculo da área a ser revestida no guarda-roupa, o 

participante multiplica a medida da largura por dois, alegando que são duas 

larguras, de acordo com a fala destacada abaixo. 

Aluno: Vou multiplicar a largura das gavetas e a largura das portas. Dois 
metros e quarenta e nove (o aluno arma a conta 2,49 X 2 ). Quatro 
metros e noventa e oito, é as larguras dele.  
Pesquisadora: Por que você multiplicou? 
A: Porque...é (sic) as larguras das gavetas e das portas. Como é a 
mesma eu multipliquei pra ficar um número só pra fazer a conta. 
 

 Concluindo a estratégia, o participante realiza a multiplicação de dois 

virgula dez por quatro virgula noventa e oito (2,10 X 4,98) e chega ao resultado 

que serão necessários dez metros e quarenta e cinco centímetros e oitenta 

milímetros de folheado para revestir as portas e gavetas do guarda-roupa. 

  Ao realizar esta estratégia, o participante apresentou dificuldade de 

compreensão em relação a uma característica básica do retângulo, que 

consiste em ter os lados opostos congruentes. 

 

4.5.2. Erros de cálculo numérico 

 Para resolver os problemas propostos, os alunos realizaram as 

operações de: adição, subtração e multiplicação com números decimais. Ao 

realizar estas operações, alguns dos participantes cometeram erros, que foram 

categorizados. A seguir, apresentamos estas categorias, na seguinte 



 

seqüência: erros de cálculo na adição, erros de cálculo na subtração e erros de 

cálculo na multiplicação. 

 

4.5.2.1 Erros de cálculo na adição 
 EN1. Desconsideração das ordens dos números. 

Ao realizar o calculo de algumas das adições, os participantes P3 e P4 

somaram a parte inteira com a decimal, ou dezenas com unidades, ou, ainda, 

os décimos com os centésimos.  

 No exemplo   que segue, o participante P3 ao resolver o problema PC1, 

soma a parte decimal do número com a parte inteira para atender a uma 

expectativa de resposta antecipada. Entretanto, queremos dizer, que este 

mesmo participante teve um bom desempenho nas outras operações de 

adição, em que realizou, utilizando-se, principalmente, do cálculo oral.  

 

Figura 15. Problema do contexto de construção civil 1 (PC1) resolvido por um 

aluno pedreiro. 

O diretor mediu as salas de aula da Escola Conhecer e fez o seguinte desenho 

para mostrar as medidas. Quantos metros quadrados de cerâmica serão 

necessários para revestir o piso de 6 salas? 

 



 

 
 
 

Aluno: Primeiro só de uma, né (sic)? 
Pesquisadora: Você está fazendo primeiro só de uma sala ? 
A: Só de uma. 
(O aluno demonstra estar calculando mentalmente) 
P: O que você está pensando? 
A: Eu pensei, mais ou menos assim, porque eu tenho uma sala com 
quatro metros e trinta por dois e setenta, então dá na sala onze metros e 
quarenta. Nos meus cálculos dava doze metros e quarenta. Eu já tinha 
aumentado mais um pouquinho,  moi (sic) dos trinchos, que eu ia botar 
nos rodapé da casa. (...) Eu já falei desse assunto já com Biu (referindo-
se a um colega de trabalho). A soma dele dava onze metros e quarenta, 
nos meus cálculos era doze e quarenta (...).  
P: E aqui, nesta sala, como você pensa... 
A: Assim ... porque se fosse quatro e trinta por dois e setenta seria onze 
metros e quarenta. Vai dar numa faixa de doze metros. A coisa 
(referindo-se a sala) que é grande, grande. 

  

 

Podemos observar pela parte da entrevista transcrita, que o participante 

busca referência em uma experiência de cálculo de área realizada em seu 

trabalho e a partir desta referência, faz uma estimativa para a área de uma sala 

de aula, solicitada no problema. Ele estima que serão necessários 12 metros 

para o revestimento de cerâmica da sala de aula proposta. Continuando, a 

resolução o aluno realiza o cálculo da adição. 

 

Pesquisadora: Doze metros. Mas, como você pensou para chegar até 
esses doze metros? 
Aluno: Quatro (apontando para o 4 dos 4,05)  mais oito (apontando para 
o 8 dos 2, 8) , doze metros. 
 

 



 

 Terminando a sua estratégia, o participante procede à multiplicação da 

área encontrada (6 X 12m) e chega ao resultado que serão necessários 72 

metros de cerâmica para o revestimento das seis salas de aula. 

 É importante salientarmos que a estimativa do aluno está correta, visto 

que, aproxima-se da metragem correta da área de uma sala de aula, que neste 

caso é de 11,34 metros quadrados. Considerando, ainda, no cálculo os trinchos 

e o rodapé, justifica-se o arredondamento para 12 metros de cerâmica, previsto 

pelo aluno. Isto nos mostra que o participante demonstra ter a noção correta 

das dimensões das medidas envolvidas no cálculo e, por isso, é capaz de 

projetar corretamente a área de uma sala de aula. Esta habilidade de fazer 

estimativa, apresentada pelo aluno nesta resolução, foi, provavelmente, 

desenvolvida a partir de sua experiência profissional. 

Para justificar sua resposta, porém, o participante aponta para uma 

realização incorreta da adição: soma a parte inteira da medida da largura com 

a parte decimal da medida do comprimento. A resposta obtida, no entanto, 

satisfaz plenamente o resultado estimado pelo participante, embora para isto 

tenha se valido de uma estratégia incorreta para cálculo de área (a adição) e 

tenha adicionado parte inteira com parte decimal.  

  No segundo exemplo, que apresentamos a seguir, o mesmo participante 

P3 realiza uma adição incorreta na resolução do problema PA1. 

 

Aluno: Vou fazer logo por um, certo? Depois eu faço por tudinho (sic), 
certo? Tem cinco desse, né (sic)?  
Pesquisadora: Sim. 
A: Pronto. Tá (sic) certo. Posso começar? 
P: Pode. 
A: Oito metros e cinco centímetros e dezesseis metros e um centímetro. 
Dezesseis metros virgula um. Vinte quatro metros e seis centímetros. 
P: Me diga como você pensou? 



 

A: Porque dezesseis com oito vai dar vinte quatro, ai sobra cinco 
centímetros. Sobra cinco com um centímetro dá seis centímetros.Vinte 
quatro metros e seis centímetros 
P: Esta é a medida ... 
A: De um quadro. Aí depois eu faço dos cinco. 

 

Figura 16. Problema do contexto de agricultura 1 (PA1) resolvido por um aluno 

pedreiro. 

 



 

 O aluno conclui a sua estratégia, fazendo uma adição de parcelas 

repetidas, chegando ao total de 120 metros e 30 centímetros. Novo erro é 

cometido pois deveria ter obtido 123 metros, o que evidencia a dificuldade 

deste participante em adicionar decimais mantendo a ordem de unidades e 

décimos. 

 No cálculo da adição realizado, o participante adiciona as partes inteiras 

(16m + 8m = 24m). Em seguida, adiciona cinco com um, desconsiderando que 

um é décimo e cinco são centésimos, chegando ao total de vinte e quatro 

metros e seis centímetros.  Isto vem ratificar a dificuldade do participante em 

considerar as ordens dos números ao operar a adição, além de estar utilizando 

uma estratégia incorreta para o cálculo de área. 

Os dois participantes que cometeram este tipo de erro o fizeram 

adicionando parte inteira com parte decimal, ou dezenas com unidades, ou, 

ainda, décimos com os centésimos, numa clara evidência de não respeito às 

ordens dos números.  

4.5.2.2 Erros de cálculo na subtração 

EN2: Desconsideração da necessidade de transformar um inteiro em dez 

décimos  

 No exemplo que segue, o participante P1 realiza o algoritmo 

convencional da subtração ao resolver o problema PM3.  

Iniciando a estratégia de resolução, o participante adiciona as medidas 

das larguras e dos comprimentos e obtém o resultado de 55,10m e, em 

seguida, realiza a subtração. 

 
Aluno: Cinqüenta e cinco metros e dez centímetros de madeira, de 
rodapé. 
Pesquisadora: Sim. 



 

A: Ah... mas, tem porta né (sic)? Tem que descontar essa porta. De 
diminuir, né (sic)? 
 (O aluno arma a subtração). 
A: Zero.Cinco para dez, cinco, a um . Um com dois, três. Dois, cinco. 
P: Quantos metros de madeira serão usados no rodapé? 
A: Do total, aí deu cinqüenta e dois metros e cinqüenta centímetros. 

 

Figura 17. Problema do contexto de marcenaria 3 (PM3) resolvido por um 

aluno pedreiro 

 



 

 Observamos no procedimento de realização da operação, que o 

participante subtrai cinco décimos de um décimo, obtendo o resultado de cinco.   

Ele demonstra, neste caso, não compreender que, para efetuar esta subtração, 

se faz necessário a transformação de uma unidade (dos 55) em 10 décimos, 

para assim proceder à subtração de onze décimos menos cinco, igual a seis 

décimos  

   O participante repetiu este mesmo procedimento em todas as 

subtrações que realizou nas resoluções dos problemas PA3 e PC3, 

evidenciando ser uma dificuldade que precisa ser superada e não apenas um 

descuido eventual. 

 

EN3: Consideração do numero maior na realização da subtração. 

 No cálculo numérico da subtração, o participante M3 considerou o maior 

número para a efetuar as diminuições, não considerando se este maior número 

estava no minuendo ou no subtraendo.  

 No exemplo abaixo, apresentamos os procedimentos de cálculo do 

participante ao resolver o problema PA3. 

 O participante inicia sua estratégia adicionando as medidas das larguras 

e dos comprimentos e obtém o resultado de 103,10 m. Em seguida realiza a 

subtração. 

Aluno: Deu cento e três metros e dez centímetros. Agora o portão. 
Vamos tirar o portão, dois metros e cinqüenta centímetros.  
(O aluno arma a conta). 
A: Ai zero menos zero, zero. Cinco menos um, quatro. Três menos 
dois, um. Zero, um. 
Pesquisadora: Quantos metros de cerca Seu Zezinho vai construir? 
A: Cento e um metros e quarenta centímetros.  

 



 

Figura 18. Problema do contexto de agricultura 3 (PA3) resolvido por um aluno 

marceneiro 

 

 Observando os procedimentos de realização da subtração, percebemos 

que diante do impasse de ter de subtrair um número maior de um menor, o 

participante opta pela inversão dos valores, ou seja, de subtrair o número 

menor do maior.  Este tipo de erro é cometido também por algumas crianças ao 

lidarem com a subtração no campo dos números naturais. 



 

 Vale salientar que este procedimento foi efetuado duas vezes por um 

único participante do estudo e, certamente, não se constitui prática comum 

entre alunos adultos, principalmente entre aqueles que lidam com operações 

aritméticas em suas práticas profissionais.  

 Concluindo esta abordagem sobre a subtração, observamos nesta 

pesquisa, que os participantes que optaram em utilizar heurísticas pessoais na 

resolução da subtração alcançaram melhor desempenho do que os que 

optaram em realizar o algoritmo convencional, evidenciando a necessidade da 

escola buscar conhecer e ensinar outras formas de fazer a subtração, já 

vivenciadas no dia-a-dia das pessoas. 

 
4.5.2.3 Erros de cálculo na multiplicação 

 

EN4: Não consideração da ordem dos resultados das multiplicações 

 O participante M2 ao resolver os problemas PC1, PM1 e PA1, que 

envolviam o cálculo de área e a multiplicação desta área por uma quantidade, 

cometeu o erro de não considerar a ordem dos resultados na multiplicação. A 

seguir, apresentamos o cálculo realizado por este participante, quando 

resolveu o problema PC1. 

O participante iniciou sua estratégia, multiplicando a largura da sala de 

aula por seis. Depois, multiplicou o comprimento também por seis e finalizou 

sua estratégia multiplicando os produtos obtidos para o calculo da área (esta 

estratégia foi analisada no tópico que tratamos sobre os erros de cálculo 

relacional). 



 

 Ao realizar a primeira multiplicação (6 x 4,05), o participante chega ao 

produto de 24,30m. Abaixo apresentamos o restante dos cálculos realizados 

pelo participante, no caso, a multiplicação de 2,8 por 6. 

Aluno: Agora, o comprimento das seis salas, né (sic)? 
Pesquisadora: Como você está pensando? 
A: Pensei nas seis.  Dois, dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Ai dá doze 
metros. Agora os centímetros. 
P: Quantos centímetros? (referindo-se ao 2,8m) 
A: Oito centímetros. 
(Pausa) 
A: Ai dá oito vez cinco... quarenta com mais oito. Dá doze metros e 
quarenta e oito centímetros. 

 

Figura 19. Problema do contexto de construção civil 1 (PC1) resolvido por um 

aluno marceneiro 

 



 

 Observamos nesta parte da entrevista, o participante realiza a leitura 

incorreta da parte decimal (oito centímetros ao invés de 80 centímetros), e, ao 

realizar a multiplicação, ele atribui um valor errado a este resultado, ou seja, o 

resultado de seis inteiros por oito décimos deveria ser quatro inteiros e oito 

décimos (quatro metros e oitenta centímetros) e não 48 décimos (neste caso, 

48 centímetros), como o participante considerou. Assim, ao invés de obter 12 

metros e 48 centímetros, deveria-se ter obtido 16 metros e 80 centímetros.  

 Finalizando sua estratégia, o participante realiza a multiplicação dos 

produtos obtidos da largura (24,30m) e do comprimento (12,48m), utilizando-se 

do algoritmo convencional e chega ao seguinte resultado: 

Pesquisadora: Então, quantos metros quadrados serão necessários 
para revestir as seis salas de aula? 
Aluno: Trinta metros, trinta e dois centímetros e sessenta e quatro 
milímetros. 

  

Ao realizar a leitura do resultado do problema, o aluno faz, 

possivelmente, um ajuste em relação à ordem de grandeza dos números, já 

que a leitura correta do resultado seria absurda (no caso, 303,264 m2), 

evidenciando que havia preocupação por parte do participante com a coerência 

dos resultados. Este procedimento – de levar em consideração a ordem de 

grandeza possível do resultado – foi aplicado pelo participante nas leituras dos 

resultados de outros dois problemas. 

 

EN5. Não consideração das ordens das parcelas obtidas na multiplicação 

 Ao realizar o algoritmo convencional da multiplicação, os participantes 

P1, P4, M1 e M2 não consideraram, por vezes, as ordens do Sistema 

Numeração Decimal na soma das parcelas da multiplicação.   



 

 No exemplo, que segue, apresentamos o cálculo numérico da 

multiplicação realizado pelo participante M1 na resolução do problema PM1.  

 

Figura 20. Problema do contexto de marcenaria 1 (PM1) resolvido por um 

aluno marceneiro 

 

 
Aluno: Professora, pra resolver este problema eu tenho que multiplicar. 
Pesquisadora: Multiplicar o quê? 
A: Um virgula quatro, de largura, dois virgula cinco, de comprimento.  
P: Me explique como você fez essa conta. 



 

A: Eu peguei cinco vezes quatro, deu vinte, subiu dois. Cinco vez (sic) 
um, deu cinco, com dois que foi, sete.  Sete, zero.... Zero vez (sic) 
quatro, deu zero. Zero vez (sic) um, deu zero também. Ai, dois vezes 
quatro, deu oito. Dois vez (sic) um, deu dois. Ai, agora, eu vou somar. 
Descer o zero. Oito mais sete, deu quinze. Subiu um. Dois mais um 
deu três. Deu três metros virgula cinqüenta centímetros. 

 

Em seguida, o participante finaliza sua estratégia realizando a 

multiplicação de uma área (3,50m) por oito, chegando ao resultado que serão 

necessários 28 metros quadrados de fórmica para revestir os quadros. 

 Na parte da entrevista transcrita, o participante procede corretamente à 

multiplicação, porém erra quando soma sete centésimos mais oito décimos. 

Este erro sugere que a questão da necessidade de respeito às regras de 

funcionamento do Sistema de Numeração Decimal não está clara para o 

participante. 

 Vale salientar que mesmo realizando um procedimento incorreto a 

resposta obtida (3,5) mantém a mesma ordem de grandeza da resposta correta 

(2,87), o que indica que o conhecimento profissional dos participantes os 

conduz a obtenção de respostas coerentes, mesmo quando incorretas. 

 

EN6. Desconsideração da parte decimal do multiplicador na operação. 

 O participante P3 ao realizar o cálculo numérico da multiplicação, 

considerou apenas a parte inteira do multiplicador. No exemplo a seguir 

apresentamos o cálculo da multiplicação por ele realizado na resolução do 

problema PM2. 

 Ao iniciar a estratégia de resolução do problema, o participante 

adicionou as medidas das larguras e as medidas do comprimento do guarda-



 

roupa. Em seguida realizou a multiplicação dos totais obtidos (2,49m x 2,10m) 

para o cálculo da área a ser revestida do guarda-roupa.   

 
Figura 21. Problema do contexto de marcenaria 2 (PM2) resolvido por um 

aluno pedreiro 

 



 

Aluno : Duas vez (sic) dois é quatro, quatro vez quatro, né (sic)? Não, 
duas vez (sic) quatro é oito. Duas vez (sic) quatro, oito. Duas vez 
(sic)nove... Duas vez nove, dezoito. Dezoito, eu boto tudo né (sic)?   
Pesquisadora: Você que sabe.  
A: Essa conta ai eu tô (sic) apanhando dela. Não sou acostumado com 
esse negócio.  É outra profissão, né (sic)? 
P: Sim. Quantos metros de folheado serão necessários para revestir o 
guarda-roupa? 
(Pausa). 
A: É...é quatro metros e oitenta e um centímetro. No meu cálculo, uma 
média de cinco metros.  
P : Cinco metros por quê? 
A: Porque o espaçozinho dele é grande! Eu ia pedir cinco metros pra 
forrar ele. 
 
Destaca-se que, além de desconsiderar a parte decimal do multiplicador, 

o participante efetuou o produto incorretamente, pois 2,49 por 2 resulta em 4,98 

e não 4,81 como apontado pelo aluno. O erro, porém, não se afasta em muito 

da ordem de grandeza da resposta correta da questão. 

Observa-se, apesar do erro cometido, que parece haver influência da 

prática profissional na resolução apresentada por este pedreiro. Embora o 

problema seja de um contexto pouco ou não familiar ao participante, como ele 

mesmo destaca em sua fala, o pedreiro realizou as contas como possivelmente 

o faz em sua prática: arredondando os valores. Ao invés de multiplicar 2,49 por 

2,10, efetua a operação apenas por 2 ,mas procura arredondar para mais no 

resultado, compensando os 0,10 desconsiderados na conta. É também uma 

prática comum arredondar para mais para não se correr o risco de se ter 

material de menos. O preferível na prática é arredondar para mais, mesmo que 

sobre um pouco de material. Este procedimento, embora incorreto do ponto de 

vista matemático, é uma prática comum e que não acarreta em erro no 

exercício prático de algumas profissões.    

EN7: Desconsideração da reserva na soma das parcelas da multiplicação 



 

 Este erro foi cometido pelos participantes P1 e P4. No exemplo que 

segue, o participante P4 realiza o cálculo da multiplicação na resolução do 

problema PM2. 

Figura 22. Problema do contexto de marcenaria 2 (PM2) resolvido por um 

aluno pedreiro 

 



 

Em sua estratégia de resolução do problema, o participante adiciona as 

medidas das larguras e as medidas do comprimento do guarda-roupa. Em 

seguida realiza a multiplicação dos totais obtidos (2,49m x 2,10m) para o 

cálculo da área a ser revestida.   

Aluno: Dois e quarenta e nove por dois e dez. 
Pesquisadora: Você está armando que conta? 
A: De dividir! Não, é de multiplicar. De multiplicar. Zero vez (sic), nove, 
nove. Não, zero. Zero vez (sic) quatro, zero. Zero vez (sic) dois, zero. 
Uma vez nove, nove. Uma vez quatro, quatro. Uma vez dois, dois. Dois 
vez (sic) nove, dezoito, a um. Dois vez (sic) quatro, oito e um , nove. 
Dois vez (sic) dois, quatro. Zero, nove. Quatro e oito, doze, a um. Dois 
com nove, onze, a um. Cinco.  
(O aluno coloca virgula: 51, 290) 
A: Cinco metros... 
 (O aluno corrige a virgula: 5,1290) 
A: Cinco metros, doze centímetros e noventa milímetros. 

 

Embora tenha errado ao desconsiderar uma vez a reserva, o valor obtido 

pelo participante aproxima-se muito do valor correto do problema (5,229). Este 

erro parece ter sido resultado de uma distração momentânea. Outro destaque 

sobre esta resolução seria o de que, embora não tenha sido instruído na escola 

sobre a multiplicação de decimais, o participante acerta na posição da vírgula. 

Este acerto não pode ser baseado no uso de uma regra aprendida na escola 

(somando-se o número de casas decimais dos fatores) mas parece ser 

fortemente influenciada pela ordem de grandeza esperada, habilidade esta que 

deve ter sido desenvolvida no exercício da prática profissional. 

No cálculo numérico da multiplicação ocorreram quatro tipos de erros. 

Isto evidencia que é nesta operação que os participantes têm, provavelmente, 

mais dificuldade de compreensão, dentre as operações envolvidas neste 

estudo.  



 

Em relação ao cálculo numérico da subtração, observamos que os erros 

foram cometidos pelos participantes ao realizarem o algoritmo convencional, 

evidenciando a dificuldade de compreensão por parte destes em relação às 

regras peculiares ao algoritmo desta operação, bem como em relação as 

regras do Sistema de Numeração Decimal envolvidas. A partir daí reafirmamos 

a necessidade de se buscar conhecer formas de realização subtração 

desenvolvidas nas atividades de diversos profissionais. 

Os erros aqui analisados nos mostram que apesar dos participantes, de 

forma geral, terem demonstrado um conhecimento amplo, já construído, em 

relação ao conceito de números decimais, algumas dificuldades precisam ser 

trabalhadas pela escola no sentido de fazer com que estas sejam superadas, e, 

principalmente, no sentido de que um maior aprofundamento no campo dos 

números decimais seja alcançado pelos alunos, a partir dos seus 

conhecimentos atuais. 

 

4.6. Unidades de medidas utilizadas pelos alunos nos 

resultados dos problemas. 

Na Tabela 5 apresentamos as unidades de medidas utilizadas pelos 

participantes para expressar o resultado das resoluções dos problemas 

envolvendo o conceito de números decimais relacionado ao de área. 

Podemos observar que as unidades “metro e centímetro” foram 

utilizadas na maioria dos resultados pelos participantes, enquanto que a 

unidade “metro quadrado” foi utilizada apenas por um participante em um 

resultado.   



 

Apesar dos participantes não usarem explicitamente os metros e 

centímetros quadrados em seus resultados, alguns deles demonstraram que 

sabiam que há uma medida padrão para área e outra para perímetro.   

O participante P1, ao resolver o problema PA3, no qual é solicitado o 

cálculo do perímetro de uma roça, fez a seguinte afirmação: 

Aluno: É do mesmo jeito, num (sic) muda nada, tem de somar também.  
Depois, só tirar esse vão aqui (o aluno aponta para o portão) e tá (sic) 
feita a medida, num (sic) é?Porque aqui é... digamos é metro lineal (sic). 
Pesquisadora: Metro, o quê? 
A: Lineal (sic), é só corrido, num é? É lineal (sic), corrido. Diferente 
daquele de cerâmica que a gente fez, aquele é outra coisa. Esse aqui é 
só lineal (sic). 
 

TABELA 5 
Unidades de medidas utilizadas pelos participantes nos resultados das seis 

situações-problema envolvendo o conceito de números decimais relacionado à área 
 

 
PARTICIPANTES 

 
m 

 

 

 
m² m², cm² 

(metro 
quadrado 

e 
centímetro 
quadrado) 

 
m. cm. 

 
(metro e 

centímetro) 
 

 
m²., cm².,  

mm² 
(metro 

quadrado) 
(metro) (metro 

quadrado,  
centímetro 
quadrado 

e milímetro 
quadrado) 

 
m., cm.,  

mm 
(metro,  

centímetro 
e 

milímetro) 
 

  
P1 

   
6 

  

 
P2 

    
4 

  
2 

 
P3 

  
2 

  
4 

  

 
P4 

    
4 

  
2 

 
M1 

  
1 1 

  
4 

  

 
M2 

    
2 

  
4 

  
M3 

   
6 

  

  
M4 

   
6 

  

 
Total 

 
1 

 
3 

    
0 37 0 8 



 

 
A fala deste participante evidencia que o não uso da expressão “metro 

quadrado” não implica que os participantes não sejam capazes de diferenciar 

as medidas de área das de perímetro.  

Observamos, ainda, que os participantes utilizaram as unidades “metro, 

centímetro e milímetro”, conjuntamente, e o “metro” isoladamente, porém seus 

usos foram bem inferiores. 

Em relação às unidades de medidas utilizadas nas resoluções de 

problemas envolvendo perímetro, em todos os resultados os participantes 

utilizaram as unidades “metro e centímetro”. 

Destaca-se que o uso correto de unidades e subunidades de medida, 

evidencia que a prática profissional pode influenciar na sua compreensão da 

relação entre unidades e subunidades de medidas. 

 

4.7. Aplicação do conhecimento sobre números decimais 

em diferentes contextos. 

 Como já expomos, na realização das entrevistas, o primeiro problema 

apresentado ao participante era de um contexto relacionado à sua prática 

profissional. Em seguida, eram apresentados outros problemas de contextos 

pouco ou não familiares, objetivando observar a possibilidade de aplicação dos 

conhecimentos da experiência profissional dos alunos (pedreiros e 

marceneiros) para outras situações-problema, que envolviam diferentes 

contextos. 

 Através da análise das estratégias elaboradas para resolução dos 

problemas, observamos que houve a aplicação do conhecimento de um 

contexto familiar para os contextos pouco ou não familiares, pois a mesma 



 

estratégia realizada no primeiro problema era, em geral, transferida para a 

resolução dos outros problemas, que tinham os mesmos significados, os 

mesmos invariantes, as mesmas representações, porém os contextos eram 

diferentes. Por isso, durante a realização das entrevistas foram comuns 

afirmações dos alunos, como:  

“Quase o mesmo problema da primeira pergunta. É, é. Só muda que 
aqui é que vou trabalhar como pedreiro”. (M1)  
 
“Vou ter de fazer a mesma conta. È, a mesma conta que estava fazendo 
na cerâmica”. (P2) 
 
“Aqui eu vou fazer feito os outros dois, vou tirar logo o portão”. (M2) 
 
“Do mesmo jeito do outro. Não muda nada, tem de somar também“. (P1) 

  

Durante a apresentação dos problemas pouco ou não familiares, 

buscamos garantir ao participante a compreensão da linguagem usada nos 

problemas, pois algumas palavras poderiam ter diferentes significados quando 

aplicadas no contexto de uma profissão ou mesmo serem não conhecidas pelo 

participante. No exemplo abaixo desejávamos saber se o participante (do grupo 

dos marceneiros) sabia o que era um “cinturão”, por ser uma palavra que tem 

significado diferente do convencional no contexto da construção civil. 

Pesquisadora: Você sabe o que é “cinturão”? 
Aluno: Cinturão é como se fosse uma laje de concreto ao redor, né 
(sic)? È como se fosse uma moldura também, né (sic)?  
P: Uma moldura? 
A: Uma moldura de concreto, mais resistente, né (sic)? 
P: Sim! Uma moldura de concreto. 

 

 O exemplo acima nos apresenta uma aplicação de conhecimento de 

contexto familiar para um não familiar bem interessante realizada pelo aluno 

M2. Este marceneiro comparou um cinturão – objeto comum do contexto de 

construção civil – a uma moldura – objeto comum na marcenaria, numa clara 



 

evidência de reconhecimento de elementos em comum nas diferentes 

profissões.  

O que nos chamou atenção na fala do aluno é que utilizando uma 

palavra comum ao seu contexto de trabalho, no caso “moldura”, ele explica o 

significado da palavra “cinturão” 4, que é usada pelos pedreiros.  Ele define 

“cinturão” como sendo “uma moldura de concreto”. Esta aplicação de 

conhecimento lhe facilitou a compreensão do enunciado do problema e a sua 

resolução, quando possibilitou ao aluno estabelecer relações entre a fórmula 

de cálculo de moldura de um quadro (PM4) e o cálculo da metragem do 

cinturão (PC4) a ser construído. 

Observamos que, em sua maioria, os alunos quando acertavam o 

cálculo relacional (CR) e o cálculo numérico (CN) no problema relacionado à 

sua prática profissional também acertavam nos outros contextos e quando 

erravam no problema relacionado à sua prática, também erravam nos outros 

contextos. 

A seqüência de resolução dos problemas PC3, PM3 e PA3 (problemas 

dos contextos de construção civil, marcenaria e agricultura, respectivamente), 

que apresentamos em seguida, foi realizada pelo participante P3, que cursava 

o Módulo I da EJA, e evidencia a aplicação do conhecimento construído na 

práxis profissional em problemas que são relacionados e não relacionados a 

esta prática.  

Os problemas envolvem o conceito de perímetro e para as resoluções 

requerem os seguintes conhecimentos subjacentes: a compreensão do 

                                                 
4 Cinturão, de acordo com os pedreiros, é uma viga de concreto construída sobre as paredes 

de uma cisterna, de uma casa para dar sustentação à laje.  



 

enunciado; a leitura da figura apresentada; a leitura do retângulo; o domínio de 

sistema métrico; a identificação das medidas lineares para o cálculo do 

perímetro; a mobilização da fórmula do perímetro; a realização da operação 

com números decimais (adição e subtração); dentre outros. 

Os problemas foram apresentados ao participante na seqüência 

contínua – todos do contexto de construção civil (familiar ao participante), todos 

dos contextos de marcenaria e de agricultura (pouco ou não familiares ao 

participante) – e para a resolvê-los o aluno inicia a resolução do problema 

fazendo uma adição e a efetua corretamente, por meio do algoritmo 

convencional. 

Figura 23. Problema do contexto de construção civil 3  (PC3) resolvido por um 

aluno pedreiro. 

  



 

 
Aluno: Vou somar. È melhor somar? 
Pesquisadora: Você que sabe.  
(O aluno arma a conta). 
A: Oito virgula três e agora esse (referindo-se ao oito virgula três da 
outra lateral). Esse de cima (referindo-se ao quinze virgula vinte e cinco 
do comprimento) e agora de novo. Agora vou dar uma somada, né (sic)? 
Dez... cinco, dez .Quatro, sete, nove com dois onze, a um. Nove e oito 
dezessete, dezessete com cinco, vinte e dois com cinco vinte sete. Três, 
quatro .Quatro. Aqui deu quarenta e sete metros e um virgula zero.  
P: Quarenta e sete metros e... quanto? 
A: Dez. Dez né (sic)? Quarenta e sete e dez... quarenta e sete metros e 
dez centímetros. 

  

Em seguida, o aluno pensa um pouco e diz que ”vai tirar dois metros e 

cinqüenta, porque é o lugar do portão”. Pensa mais uma vez e diz que vai fazer 

o cálculo “de cabeça”.  

 

A: Se fosse quarenta e sete menos dois e cinqüenta ficava quarenta e 
quatro e cinqüenta. 
O aluno repensa a resposta e faz o cálculo oral, novamente. 

Aluno: Perai (sic) viu! Quarenta e cinqüenta, no caso quarenta e quatro 
e sessenta, mais ou menos. 
Pesquisadora: Como chegou você neste resultado? 
A: Eu pensei por causa do portão lá, né (sic)? Quarenta e sete menos 
dois e cinqüenta ai fica quarenta e quatro e cinqüenta, mais os dez fica 
quarenta e quatro e sessenta5. 
P: Então quantos metros de muro o pedreiro vai construir? 
A: Quarenta e quatro metros e sessenta centímetros. 

  

Resumidamente, a estratégia do aluno foi uma adição com os quatro 

lados do retângulo, demonstrando compreender que o retângulo tem os lados 

opostos congruentes e que o perímetro se refere ao contorno (medida linear) 

de uma região, e uma subtração, para o cálculo da diferença entre o perímetro 

                                                 
5   47 - 2,50  =  44, 50 

44,50  +  0,10  =  44, 60 

 



 

do terreno e a medida do portão. Esta diferença é a medida do muro a ser 

construído.  

Na resolução do problema o aluno inicia realizando uma adição, 

utilizando-se do algoritmo convencional, corretamente, demonstrando ter 

conhecimento das regras de operação deste algoritmo com números decimais, 

embora que em algumas resoluções realizadas por este mesmo participante  

ele tenha cometido alguns erros operacionalização da adição, já apresentados 

no tópico de erros de cálculo numérico 

Para resolver a subtração, no entanto, o participante optou pelo não uso 

do algoritmo convencional e elaborou uma estratégia não convencional, 

utilizando-se do cálculo oral. Ele inicia a estratégia subtraindo, quarenta e sete 

metros menos dois metros e cinqüenta centímetros (47m – 2,50m), chegando à 

diferença de 44 metros e 50 centímetros. Em seguida, soma os 10 centímetros 

, que haviam sido deixados dos 47,10, aos 44 metros e 50 centímetros (44,50 + 

0,10) e obtém o resultado de 44 metros e 60 centímetros de muro a ser 

construído.  

O que percebemos de interessante na estratégia do participante, é que 

diferindo do algoritmo convencional que é aprendido da escola, que leva o 

aluno a conceber a subtração e adição como operações distintas, a operação 

de adição aqui é utilizada conjuntamente à subtração, mostrando que estas 

operações podem ser complementares. 

 Após a resolução dos problemas familiares, foram propostos ao aluno os 

problemas de contextos pouco ou não familiares, primeiro os problemas do 

contexto de marcenaria e depois o de agricultura.  

 



 

Figura 24. Problema do contexto de marcenaria 3 (PM3) resolvido por um 

aluno pedreiro. 

 
( O aluno arma a conta: 10,3 +10,3+ 17,25+ 17,25 ) 
Aluno: Encerrou um, dois, três, quatro (conferindo as parcelas da 
conta). Agora, somo, né (sic)? Cinco e cinco, dez. Dez a um. Quatro com 
três, sete, nove, dois, onze. Oito com sete, quinze, a um. Dois, três, 



 

quatro, cinco. Cinco. Pronto. Cinqüenta e cinco metros e dez 
centímetros. Isso ai é o quê? Sim...  
Pesquisadora: Você vai fazer o quê? Me  explica. 
A: Cinqüenta e cinco metros e dez centímetros agora tem o menos de 
dois metros e cinqüenta.  
P: Sim. 
A: Ai, no caso , fica cinqüenta e dois metros e sessenta, no caso. 
P: Me explica como é que dá cinqüenta e dois metros e sessenta.  
A: É que no caso deu cinqüenta e cinco e dez menos dois cinqüenta ... 
na minha cabeça... fica cinqüenta e dois metros e sessenta, mais ou 
menos.  Foi assim... cinqüenta e cinco metros  tirei dois metros e 
cinqüenta, dá cinqüenta e dois metros e cinqüenta  mais dez, cinqüenta 
e dois e sessenta. 
P: Então, quantos metros de madeira serão usados no rodapé? 
A: Cinqüenta e dois metros e sessenta centímetros. 
 

Podemos observar, claramente, que o participante utilizou as mesmas 

estratégias que haviam sido empregadas na resolução da situação-problema 

do contexto de construção civil (anteriormente apresentada) para resolver esta 

situação-problema do contexto de marcenaria.  

Na resolução da situação de contexto de marcenaria, como na situação 

de contexto de construção civil, o participante inicia realizando uma adição, 

utilizando-se do algoritmo convencional e, em seguida, na realização da 

subtração, emprega a mesma estratégia não convencional, utilizando-se 

também do cálculo oral. Ele inicia a estratégia, subtraindo cinqüenta e cinco 

metros menos dois metros e cinqüenta centímetros (55m - 2,50m), chegando à 

diferença de cinqüenta e dois metros e cinqüenta centímetros. Em seguida 

soma os dez centímetros aos cinqüenta centímetros (10cm + 50cm) e obtém o 

resultado de cinqüenta metros e sessenta centímetros de madeira a ser 

utilizados no rodapé. 

 Achamos importante enfatizar que o participante que realizou esta 

seqüência é pedreiro e por isso a primeira situação apresentada (a construção 

de um muro) era de contexto familiar a ele. A segunda situação (a colocação 



 

de rodapé), porém, é de contexto não familiar ao participante, porque 

consideramos que ela não está relacionada à prática profissional do pedreiro e 

sim do marceneiro. O contexto desconhecido, no entanto, não foi empecilho 

para que o participante resolvesse a situação, como poderíamos supor. 

O que percebemos, comparando as estratégias empregadas na 

resolução das duas situações, é que houve uma aplicação do conhecimento da 

situação de contexto familiar para a de contexto pouco ou  não familiar, ou seja, 

o participante foi capaz de perceber que utilizando a mesma estratégia seria 

possível a resolução do problema.  

Foi observado procedimento semelhante na resolução deste pedreiro de 

um problema do contexto de agricultura que possuía a mesma estrutura dos 

anteriormente apresentados. 

 

Aluno: Vou somar logo, né (sic)? Como os outros (...) É número alto. 
(o aluno arma a conta). 
Aluno: Eu vou somar tudo isso aqui (referindo–se às medidas). Vinte e um, já 
botei e agora os lá de cima... zero , zero, cinco e cinco, dez. Zero, a um. Cinco, 
nove, dez, onze. Um e um. Um , dois, um três. Não sobe nada. Dois, quatro, 
sete e três, dez. Aqui eu boto tudo. Agora eu dizer...dez metros e trinta e dez 
centímetros. 
Pesquisador: Por favor, leia de novo! 
A: Cento e ... três metros e dez centímetros menos dois metros e cinqüenta do 
portão.  No caso se fosse cento e três metros descontando dois e cinqüenta 
ficava cem metros e cinqüenta, mas tem o dez centímetros... 
P: Então vai ficar quanto? 
A: Cem metros e sessenta. 
P: Então, quantos metros de cerca ele vai fazer? 
A: Cem metros e sessenta centímetros. 
  

 

 

 

 



 

Figura 25. Problema do contexto de agricultura 3 (PA3) resolvido por aluno 

pedreiro 

 



 

Observamos claramente que o aluno aplica a mesma estratégia de 

resolução nesta situação de contexto de agricultura, contexto que podemos 

considerar sem nenhuma relação com o seu trabalho e, por isso, não familiar 

ao participante. 

Em relação operacionalização da adição, o que nos chama a atenção é 

que mesmo estando no inicio de sua escolarização, o participante optou na 

resolução dos três problemas pelo o uso do algoritmo da adição convencional, 

ensinado na escola, e o realiza em todos os problemas com sucesso, 

demonstrando domínio na operacionalização do mesmo e que possivelmente 

esse algoritmo seja socializado em outros contextos, e não apenas no contexto 

escolar. 

 Em relação à subtração, o participante emprega mais uma vez a mesma 

estratégia: subtrai dois metros e cinqüenta centímetros dos cento e três metros 

e à diferença encontrada adiciona dez centímetros, chegando ao resultado de 

cem metros e sessenta centímetros de cerca a ser construída. 

 Esta seqüência de problemas evidencia, claramente, a possibilidade de 

alunos de determinada profissão transferirem seus conhecimentos para 

situações presentes em outras atividades profissionais. O conhecimento de 

área, perímetro e decimais dos alunos não ficou, portanto, restrito aos 

contextos de suas profissões mas foi utilizado em outros contextos pouco ou 

não familiares. 

Os resultados desta pesquisa nos levam a inferir a possibilidade de que 

a aplicação do conhecimento da prática profissional dos alunos da EJA em 

relação aos conceitos matemáticos pode ultrapassar o seu contexto de origem 

e ser aplicado em outros contextos, no momento que evidenciou-se que 



 

conhecimentos extra-escolares não são limitados apenas às experiências dos 

alunos, mas que os invariantes de uma situação podem ser reconhecidos em 

outras menos familiares. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONCLUSÔES E IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS 
 

 
 Como já expomos no capitulo anterior da Revisão da Literatura, muitos 

estudos no campo dos números decimais têm apontado que os alunos, em 

geral, apresentam dificuldades em compreender os significados e lidar com 

números decimais. A natureza destas dificuldades foi investigada por diversos 

pesquisadores, sob diferentes enfoques e observando diferentes realidades. 

Segundo Brousseau (1983), as dificuldades com decimais estão 

relacionadas à tentativa por parte dos alunos de ajustar as regras do campo 

dos números naturais ao campo dos racionais. Faz-se, necessário, no entanto, 

aceitar novas propriedades invariantes deste campo numérico, bem como 

observar quais relações dos naturais são mantidas quando se está inserido no 

campo dos números racionais. 

Pesquisas brasileiras anteriormente realizadas (Silva, Silva, Borba, 

Aguiar e Lima, 2000; Rodrigues, 2003; Cunha e Magina, 2004; Selva e Borba, 

2005) confirmam que alunos do Ensino Fundamental apresentam dificuldades 

quando lidam com números decimais, antes ou mesmo após o ensino formal 

deste conteúdo. Estes dados evidenciam que o trabalho com decimais que é 

realizado na escola nem sempre tem oportunizado aos alunos avançarem na 

sua compreensão deste campo numérico. 

O estudo de Rodrigues (2003), por exemplo, revela que ao longo do 

Ensino Fundamental os alunos avançam pouco na superação dos obstáculos 

em relação à aprendizagem do conceito de números decimais. Estes 

obstáculos se evidenciam, dentre outras situações, na comparação de números 

decimais, por exemplo, quando os alunos não consideraram a vírgula e 

‘transformam’ o número decimal em natural; ou na escrita de valores 



 

monetários, quando os alunos não utilizam a representação decimal; ou, ainda, 

na ordenação de números decimais realizada pelos alunos baseada nas regras 

dos números naturais; dentre outras dificuldades.  

O estudo de Silva, Silva, Borba, Aguiar e Lima (2000) também revela 

uma grande dificuldade dos alunos em relação aos números decimais no que 

diz respeito, principalmente, à identificação das ordens da parte decimal do 

número ao empregar o zero para ocupar ordens no sistema de numeração 

decimal. Pelos resultados apresentados na pesquisa, foi possível observar que, 

dentre os subconstrutos dos números racionais trabalhados (a fração ordinária, 

o número decimal e a percentagem), o número decimal foi o subconstruto que 

os alunos obtiveram menor percentual de acertos após as intervenções, 

demonstrando que as dificuldades inicialmente diagnosticadas foram 

superadas apenas parcialmente com o ensino realizado. 

De acordo com Brousseau (1983), a superação destes obstáculos 

implica em uma constante interação entre o aluno e diversas situações-

problema, nas quais seja possível ao aluno aplicar seu conhecimento atual, 

submetendo este conhecimento a uma revisão, podendo assim modificá-lo, 

complementá-lo ou mesmo rejeitá-lo, para, a partir de então, formar uma nova 

concepção. Esta superação implica também na escolha de situações didáticas 

adequadas, que possibilitem o debate, a troca de idéias em torno das 

dificuldades de aprendizagem. 

A pesquisa Selva e Borba (2005) sobre uso de diferentes 

representações na resolução de divisão inexata apresenta também que as 

dificuldades de aprendizagem podem ser superadas por meio do trabalho com 

diferentes representações, ou seja, o professor poderá oportunizar ao aluno 



 

resolver situações envolvendo números decimais  utilizando-se  das diferentes 

representações (oral , escrita,  uso da calculadora, uso de  material 

manipulativo), possibilitando que este possa refletir sobre e comparar formas 

diversificadas de resoluções. 

Considerando, ainda, a questão da aprendizagem do conceito de 

números decimais, o estudo realizado por Silva (2006) sobre o conhecimento 

de alunos (crianças do Ensino Fundamental e jovens e adultos da EJA) antes e 

após o ensino formal do número decimal, comprovou que, ao iniciar sua 

escolarização o aluno da Educação de Jovens e Adultos já possui um 

conhecimento maior do que as crianças do Ensino Fundamental com 

escolaridade neste conceito, resultante possivelmente das suas experiências 

de vida. Observando o pouco avanço no conhecimento dos alunos após o 

aprendizado na escola, Silva concluiu que o ensino realizado em números 

decimais em sala de aula não parece estar contribuindo muito na 

aprendizagem deste conceito.   

Os resultados da pesquisa de Silva (2006) nos alertam e nos mostram, 

especialmente, o quanto a experiência vivenciada pelo aluno no seu cotidiano 

pode ser significativa para a compreensão dos conceitos matemáticos, ou seja, 

o quanto a experiência dos alunos da EJA pode ser importante para uma 

melhoria de suas aprendizagens.  

Vygotsky (1998) afirma que as relações sociais são fundamentais para o 

desenvolvimento e a construção de conceitos pelo ser humano. Logo, a 

experiência social não pode ser negada pela escola. Ao contrário, como 

educadores temos de voltar os nossos olhos para esta experiência, no sentido 

de torná-la objeto de estudo pois conhecer como os alunos lidam com os 



 

números decimais em seu dia-a-dia pode ser uma das alternativas que 

oportunize a superação dos obstáculos à aprendizagem deste conceito. 

O estudo aqui apresentado concretizou este pensamento, ao investigar a 

como a prática profissional de alunos jovens e adultos pode ter efeito na 

compreensão de números decimais. Apresentamos, a seguir, a síntese dos 

principais resultados da pesquisa e a relação destes com estudos anteriores. 

• Os participantes demonstraram boa compreensão de situações nas 

quais o número decimal se fez presente e significativo. Este resultado 

reforça o de Silva (2006) que evidenciou também melhor conhecimento 

de decimais por parte de alunos jovens e adultos, quando comparado 

com o conhecimento de crianças escolarizadas, ou não, neste campo 

numérico.  

• Os profissionais que participaram do estudo também evidenciaram um 

excelente entendimento dos conceitos de área e de perímetro, 

demonstrado pela compreensão implícita nos problemas, quando 

elaboraram corretamente estratégias de resoluções (cálculo relacional) e 

para isto buscaram referência nas suas práxis. No estudo de 

Schliemann (1988), os marceneiros, também, buscaram encontrar 

referência em sua experiência diária, buscando sempre uma solução 

viável para a situação proposta, bem como alcançaram excelente 

desempenho resolvendo uma atividade envolvendo as operações 

aritméticas, no contexto de marcenaria.  Outro aspecto comum foi o uso 

da multiplicação nas resoluções dos problemas. Schliemann (1988) 

afirma que apesar da multiplicação ser um tipo de operação mais 

avançado do que a adição e que parece depender mais fortemente da 



 

instrução escolar, os resultados de sua pesquisa (e também desta) 

demonstraram que, através da prática, a multiplicação transforma-se 

num instrumento útil para a resolução de problemas, e, por isso, 

freqüentemente utilizada pelos profissionais pesquisados. 

• Essa compreensão não se limitou às situações de contexto familiares, 

mas foi aplicada também às situações pouco familiares ou não familiares 

aos participantes, como também apresentado no estudo realizado por 

Magalhães (1990), no qual os participantes conseguiram transferir as 

estratégias quando a seqüência de apresentação iniciava-se pela 

situação de contexto familiar ao grupo.  Em nossa pesquisa a ordem de 

apresentação dos problemas não afetou o desempenho dos 

participantes, ou seja, havia reconhecimento de similaridade de 

estruturas dos problemas, fossem eles apresentados imediatamente 

após o problema num contexto conhecido, seja espaçado deste. No 

estudo de Magalhães (1990), a seqüência da apresentação dos 

problemas levou a diferenças no desempenho dos participantes, ou seja, 

os participantes demonstraram dificuldade em realizar a transferência de 

estratégia, quando a seqüência iniciava por uma situação de contexto 

não familiar.  

 Especificamente em relação às operações com números decimais, foco 

deste estudo, queremos enfatizar alguns resultados que se mostram bastante 

significativos, pois confirmam o pensamento que ao longo deste trabalho temos 

defendido: a necessidade de resgate do conhecimento construído pelo aluno a 

partir de sua experiência profissional, a consideração deste conhecimento na 

escola  e a relação dos saberes da prática profissional com os saberes 



 

escolares. Podemos comprovar com bases nos resultados que alunos que 

exercem as profissões de pedreiro e de marceneiro têm desenvolvido em seu 

exercício profissional estratégias de resolução de situações dentro do campo 

numérico dos decimais. Em sua maioria, os participantes utilizam 

procedimentos formais, como algoritmos convencionais, o que foi 

surpreendente, como já falamos. Este resultado nos aponta que, 

possivelmente, o algoritmo convencional que julgávamos ser ensinado e 

utilizado apenas no contexto escolar, tenha ultrapassado os limites da escola e 

tenha chegado a alguns contextos relacionados à prática profissional e esteja 

sendo socializado nestes. Para algumas situações, porém, eles desenvolvem 

algumas heurísticas, ou seja, procedimentos próprios para lidar com situações 

específicas. Essas heurísticas se fizeram presentes, principalmente, em 

resoluções nas quais o profissional opta por arredondamentos que facilitem o 

cálculo. 

Aliado ao uso de algoritmos convencionais, muitos dos participantes do 

estudo faziam uso de estimativas para acompanhar se seus resultados obtidos 

estavam dentro da ordem de grandeza esperada. Muitas destas estimativas 

estavam amparadas nas experiências profissionais dos participantes, que 

buscavam relacionar a situação proposta a alguma situação vivenciada na sua 

prática.   

Em relação aos procedimentos orais, estes se fizeram mais presentes 

quando da realização das operações de adição e, principalmente, na 

subtração. Os participantes que utilizaram procedimentos orais demonstram 

compreensão e habilidade na realização dos cálculos. A opção pelo cálculo 

oral na subtração indica, no entanto, para uma possível dificuldade destes em 



 

relação ao algoritmo formal desta operação, apontando para a necessidade da 

intervenção da escola, no sentido de possibilitar aos alunos a aquisição  deste 

conhecimento e, assim, ampliar o seu leque de opções de estratégias de 

cálculo  numérico. 

Poucos profissionais utilizaram cálculos orais quando resolvendo 

multiplicações. Os mesmos afirmaram que, neste caso, o algoritmo 

convencional lhes dava mais segurança quanto à exatidão dos resultados e por 

possibilitar a revisão dos cálculos realizados.  

Em relação aos erros cometidos, de forma geral, foram poucos e se 

mostraram: 

• No cálculo relacional, quando alguns participantes adicionaram as 

medidas apresentadas na situação para o cálculo da área de uma 

superfície ao invés de multiplicá-las; quando um participante ampliou as 

medidas lineares pelo número de superfícies e duplicou a medida da 

largura para o cálculo da área do retângulo. 

• No cálculo numérico, no qual ocorreu a maior parte dos erros. Estes 

foram cometidos, principalmente, na multiplicação e na subtração, 

quando na operacionalização do algoritmo convencional. Alguns 

participantes, por exemplo, na realização da multiplicação, 

desconsideraram a parte decimal do número na operação; 

desconsideraram a ordem dos números resultantes da multiplicação; ou, 

ainda, desconsideraram a reserva na soma das parcelas da 

multiplicação. Em relação à subtração, apenas um participante não fez 

as transformações necessárias à operacionalização da conta, quando 

existia um número maior a ser subtraído do menor e outro considerou o 



 

maior número ao realizar a operação, desconsiderando se o número 

estava no minuendo ou subtraendo. Outros erros também foram 

observados no cálculo numérico relacionados: à incompreensão das 

ordens na parte decimal dos números (décimos e centésimos); à leitura 

errada dos resultados obtidos; e, ainda, à não diferenciação explicita das 

unidades lineares e de superfícies.  

• Com maior incidência de erros numéricos que relacionais, verifica-se 

que os profissionais compreendiam bem as situações propostas e 

sentiam um pouco mais de dificuldade em operacionalizar com os 

decimais, do que em escolher estratégias adequadas para lidar com 

este campo numérico. Sendo as dificuldades mais de natureza numérica 

também evidenciou-se pelo maior número de tipos de erros numéricos 

dos que erros relacionais.  

O conjunto de resultados obtidos no presente estudo leva a implicações 

educacionais, no que se refere ao ponto de partida de ensino de decimais, pois 

o aluno jovem e adulto pode trazer conhecimento significativo deste campo 

numérico antes da introdução formal do conceito. Logo, ao introduzir este 

conteúdo, o professor poderá identificar as concepções, os conceitos e modos 

de calcular que os estudantes possuem a partir de suas experiências extra-

escolares e a partir daí estabelecer um diálogo entre as diferentes idéias e 

conhecimentos, abrindo espaço para uma rica produção.   

 Outra implicação está relacionada à evidência que o conhecimento do 

jovem e adulto diferencia-se do conhecimento da criança e do adolescente do 

Ensino Fundamental. Estudos anteriores com alunos do Ensino Fundamental 

ressaltam as dificuldades, que estes apresentam, antes e após o ensino formal 



 

de números decimais e comprovam que alunos adultos, como observado em 

Silva (2006) e neste estudo, demonstram conhecimento dos decimais antes do 

ensino formal deste conceito, resultante, possivelmente, das suas práticas 

profissionais e das relações sociais travadas no cotidiano, de modo geral.  

Na Educação de Jovens e Adultos deve-se reconhecer que há 

conhecimentos que estes alunos desenvolvem fora da sala de aula, em 

particular o conhecimento de decimais, por meio de práticas profissionais. O 

reconhecimento dos conhecimentos dos alunos profissionais pode conduzir à 

utilização dos mesmos como mediadores do conhecimento menos 

desenvolvido de outros alunos. Estes podem interagir com colegas cujo 

conhecimento não seja tão desenvolvido e auxiliá-los nos seus avanços 

conceituais. 

Embora possa haver conhecimento anterior do jovem e adulto quanto às 

operações com números decimais, a escola deve considerar que há 

dificuldades a serem superadas pelos alunos, tais como, a incompreensão dos 

algoritmos da subtração e multiplicação com decimais; a falta de ampla 

compreensão de décimos e centésimos na representação decimal; a não 

associação da representação decimal com a regularidade do Sistema de 

Numeração Decimal e a não explicitação da unidade de superfície, o metro 

quadrado; dentre outras. 

A partir deste estudo, recomenda-se a realização de outras pesquisas 

relacionadas às operações com números decimais, devido à escassez de 

estudos que tratem sobre o tema e por estas serem tão presentes no cotidiano 

das pessoas. Estudos, em particular sobre a divisão de decimais, podem 

confirmar conhecimentos anteriores de jovens e adultos deste campo numérico 



 

e não foram aqui tratados por se fazerem pouco presentes na prática de 

marceneiros e pedreiros.  

 Recomenda-se, ainda, a realização de mais pesquisas voltadas para 

Educação de Jovens e Adultos no diz respeito às suas especificidades (sua 

identidade sócio-cultural, seu potencial cognitivo e afetivo), uma vez que 

grande tem sido o contingente de jovens e adultos que têm retomado seus 

estudos nos diversos níveis de ensino. A inclusão destes jovens e adultos é, 

hoje, um dos grandes desafios que a escola tem enfrentado. Reconhecer 

potencialidades e limites dos alunos desta modalidade de ensino pode ser um 

excelente ponto de partida no ensino formal de jovens e adultos.  
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