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RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa, realizada em uma das escolas do município da cidade do 
Natal/RN, teve como objetivo investigar conhecimentos matemáticos produzidos e/ou utilizados 
pelos estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA em suas profissões. Para alcançar tal 
objetivo, apoiadas nas concepções d’ambrosianas de Etnomatemática e na Resolução de 
Problemas na concepção de Lourdes Onuchic (2015). Para tanto, fez-se necessário ao longo do 
corpo desta pesquisa, partir dos conhecimentos empíricos, bem como, conhecimentos 
adquiridos a partir do senso comum, por vezes baseados na experiência desses alunos, os quais 
devem permanecer em sintonia com os conhecimentos escolares. Quanto à abordagem 
metodológica, fez-se uso dos procedimentos da Etnografia, como o diário de campo, a entrevista 
semiestruturada, aplicação de questionários e a observação participante, os quais nos auxiliaram 
nas análises das concepções dos conhecimentos matemáticos utilizados e/ou produzidos pelos 
estudantes da EJA em suas profissões. A partir das análises dos dados coletados, produzimos 
um material didático, denominado de Produto Educacional, produção técnica indispensável para 
a conclusão do Mestrado Profissional em Ensino do PPGECNM – Programa de Pós-Graduação 
em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da UFRN, devendo ser uma ferramenta de 
natureza educacional, que deverá ser disseminado, analisado e utilizado por outros professores. 
Esse produto foi composto por situações-problema relacionados à vivência profissional de um 
dos discentes da escola com o qual se realizou a pesquisa, uma vez que nela foi possível 
perceber ideias matemáticas presentes, em diversos momentos na execução de sua atividade 
profissional. 
 
Palavras chave: Etnomatemática. Resolução de Problemas. EJA. 
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ABSTRACT 
 
Our research work, carried out in one of the schools of the city of Natal/RN, aimed to 
investigate mathematical knowledge produced and/or used by students of EJA in their 
professions. In order to achieve this goal, we support ourselves in the Ambrosian conceptions of 
Ethnomathematics and in Problem Solving in the conception of Lourdes Onuchic (2015). In 
order to do so, it was necessary throughout the body of this research, starting from the empirical 
knowledge, as well as knowledge acquired from common sense, sometimes based on the 
experience of these students, who must remain in tune with the school knowledge. As for the 
methodological approach, we used the Ethnography procedures, such as field diary, semi-
structured interview, questionnaire application and participant observation, which helped us to 
analyze the conceptions of mathematical knowledge used and / or produced by EJA students In 
their professions. Based on the analysis of the data collected, we produced a didactic material, 
called the Educational Product, an indispensable technical production for the conclusion of the 
Professional Master in Teaching of PPGECNM - Post-Graduation Program in Teaching of 
Natural Sciences and Mathematics of UFRN. An educational tool that should be disseminated, 
analyzed and used by other teachers. This product was composed of problem situations related 
to the professional experience of one of the students of the school to which we conducted the 
research, in which we could perceive present mathematical ideas, at various moments in the 
execution of their professional activity. 
 
Keywords: Ethnomatematics, problem solving, EJA. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Inicia-se este trabalho discorrendo sobre a abordagem do conceito da 

Etnomatemática, bem como, o Programa Etnomatemática, pois, este é o eixo central da 

presente pesquisa, a qual vislumbra em seu corpo a Etnomatemática em uma sala de 

aula de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), na busca de investigar através das profissões 

dos alunos e/ou pais deles, quais são as matemáticas utilizadas e/ou produzidas por eles 

em suas atividades profissionais, tendo em vista que esses alunos utilizam a Matemática 

em seu dia a dia, embora muitas vezes nem percebam que esta está inserida em sua 

vivência. Diante de tantas matemáticas, almeja-se ainda usá-las para produzir um 

caderno de situações problemas (CSP).  

Para alcançar os objetos utilizamos alguns instrumentos de pesquisas, tais como, 

questionários, entrevistas, observações e imagens. Inicialmente foi realizada a aplicação 

de questionários para sondar e analisar os pesquisados, a fim de conhecer o perfil da 

turma, para o desenvolvimento das atividades conhecendo o meio social, cultural e 

profissional os quais os alunos encontram-se inseridos. Após a análise de todos os 

instrumentos de pesquisa, foi feita a produção de um material didático voltado para os 

professores da EJA, que apresenta algumas possibilidades para ensino-aprendizagem da 

Matemática. Tal material é chamado Produto Educacional, produção técnica 

indispensável para a conclusão do Mestrado Profissional em Ensino, sendo um processo 

ou ferramenta de natureza educacional que pode ser disseminado, analisado e utilizado 

por outros professores. Nesse caso é o CSP supracitado. 

A atuação ocorreu em turmas no programa EJA, da Escola Municipal Ulisses de 

Góis, situada no Bairro de Nova Descoberta em Natal, apoiados em uma das Tendências 

da Educação Matemática, a saber, a Etnomatemática, por tratar-se de um Programa que 

busca entender as matemáticas produzidas e/ou executadas por um determinado grupo 

de indivíduos. A seguir apresentar-se-á a problematização da pesquisa. 

 

1.1 PROBLEMATIZANDO NOSSA PESQUISA 

 

O caráter da supracitada é qualitativo/quantitativo, pois trata de uma 

investigação em que se busca mostrar dados não apenas como quantificadores, mas sim 

dados a serem analisados e trabalhados para fins de aprimoramento educacional, tendo 

um bom grau de rigor. 



17 
 

Para tanto, usamos entrevistas semiestruturadas que, de acordo com Manzini 

(1990/1991: 154), “a entrevista semiestruturada está focalizada em um assunto sobre o 

qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras 

questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista.” Tais questões apontam 

para a evasão escolar, repetência em Matemática, motivos de desistências, necessidade 

de saber Matemática, profissões exercidas entre outros fatos. 

A partir dessa análise providenciaram-se meios para trazer a esses alunos melhor 

rendimento escolar não só em Matemática como também nas outras disciplinas, 

mostrando também que a Matemática não é um bicho de sete cabeças e pode se tornar 

bem divertida e prazerosa. Utilizou-se a Etnomatemática, pois através dela o aluno 

percebe que a Matemática não é só produzida em sala de aula, mas também no seu 

cotidiano, muitas vezes até sem perceber que esta está sendo utilizada a todo o 

momento. Podendo citar como exemplo, um dos trabalhos desta mesma pesquisadora 

(SOUSA; PEREIRA: 2010) que trata de conhecimentos matemáticos de povos não 

letrados na construção de cestos, barcos e outros. 

Assim sendo, a pesquisa está pautada na Matemática praticada pelo grupo de 

estudantes da EJA, grupo este que possui seus próprios códigos, jargões e símbolos. 

Como afirma o Documento Base Nacional Curricular Comum, 

 
 

A EJA, historicamente, tem-se caracterizado por tentar articular 
processo de aprendizagem que ocorrem na escola, segundo 
determinadas regras e lógicas do que é saber e conhecer, com 
processos que acontecem com homens e mulheres por toda a vida — 
em todos os espaços sociais, na família, na convivência humana, no 
mundo do trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, em 
entidades religiosas, na rua, na cidade, no campo, nos movimentos 
sociais e organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais, 
nos ambientes virtuais multimídia etc., cotidianamente, e o tempo 
todo. (BRASIL, 1998). 
 
 

Nesta perspectiva, houve a necessidade de uma coleta de dados, a fim de 

conhecer as características social, cultural e profissional de cada aluno, além de 

conhecimentos matemáticos pré-estabelecidos para desempenhar sua profissão, assim 

como motivos que os fizeram desistir de estudar e retornar a sala de aula, após um 

determinado tempo, elucidando todos os motivos de abandono e retorno aos estudos. 

Tendo em vista que é muito alto o grau de evasão escolar, como ressalta o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice de analfabetismo vem crescendo entre as 
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pessoas de 15 anos ou mais de idade, nos anos de 2011 e 2012. Situação muito 

preocupante em nossa região, Nordeste, que registrou a taxa de analfabetismo de 17,4% 

em 2012, um pouco acima da taxa de 2011 (16,9%). 

 Nesse sentido é que nós buscamos a abordagem Etnomatemática, visto que ela 

traz em seu conceito, pontos referentes, a cultura, linguagens, buscando conhecer e 

entender os diversos contextos. 

Pode-se observar que Ubiratan D’Ambrósio (ver imagem 1), traz em sua 

definição o significado para programa Etnomatemática, segundo a etimologia da 

palavra, conforme segue: 

 
 
Etno: É hoje algo muito amplo, referente ao contexto cultural e, 
portanto inclui considerações como linguagem, jargão, códigos de 
comportamento, mitos e símbolos; Matema: É uma raiz difícil, que vai 
à direção de explicar, conhecer, entender; Tica: Vem sem dúvidas de 
Tchne, que é a mesma raiz de arte ou técnica de explicar, de conhecer, 
de entender os diversos contextos culturais. (D’AMBROSIO, 1990, p. 
5) 
 
 

Atualmente, é difícil encontrar esses termos - Etno, Matem e Tchne - na 

literatura da Educação Matemática. A expressão Etnomatemática acabou por englobá-

los, pois todos os termos citados anteriormente representam manifestações de uma 

cultura ao apropriar-se ou produzir o conhecimento. 

Assim, apoiados no termo Etnomatemática que tem englobado termos que 

representam manifestações de uma cultura e à luz da definição de D’Ambrosio de 

Etnomatemática, busca-se mostrar as manifestações profissionais e matemáticas 

existentes no grupo explicitado, a saber, alunos da EJA dessa escola, enfatizando seu 

contexto social e cultural e particularmente, profissional. 

Ancorados nesses referenciais teóricos e em alguns dados estatísticos acerca da 

Educação no Brasil e do currículo escolar dos alunos da EJA, nós nos fazemos as 

seguintes indagações: quais seriam os motivos que os levaram a abandonar a escola? 

Por que retornar depois de um determinado período de tempo? Será que o seu trabalho 

influencia em seus estudos ou vice-versa? A matemática escolar está presente na prática 

pessoal e profissional do discente?  

Diante do exposto, surge a seguinte questão norteadora: 

Como a Matemática está presente na vida profissional de estudantes, ou 

familiares da Educação de Jovens e Adultos, EJA? 
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Ao longo de nossa pesquisa buscou-se investigar esta questão, a fim de sondar 

suas possibilidades e limitações pedagógicas. Para tanto, apontando nossos objetivos 

para que seja possível a concretização dessa questão. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Diante das justificativas apresentadas e da questão norteadora, temos o objetivo 

geral de investigar através das profissões dos alunos e/ou pais deles, quais são as 

matemáticas utilizadas e/ou produzidas por eles em suas atividades profissionais para 

então construir o produto educacional, utilizando da Etnomatemática das profissões e da 

Resolução de Problemas como ferramentas de intervenção no ensino e aprendizagem da 

Matemática na Educação de Jovens e Adultos – EJA, em uma escola do município de 

Natal/RN.  

Para alcançar tal objetivo, dispomos de algumas etapas as quais veremos a 

seguir:  

1. Identificar as profissões exercidas e as matemáticas praticadas nas profissões de 

alunos da EJA ou de seus familiares, em uma das escolas municipais da cidade do 

Natal; 

2. Analisar as ferramentas matemáticas utilizadas pelos alunos da EJA tendo como 

referência a matemática formal; 

3.   Elaborar situações-problema utilizando o contexto das profissões mencionadas 

pelos alunos da EJA em sintonia com a matemática formal; 

4. Organizar um produto educacional, constituído de um Caderno de Situações 

Problemas (CSP), com base no contexto desta pesquisa. 

 

1.3. DISPOSIÇÃO DA DISSERTAÇÃO  

 

 Esta dissertação está organizada em sete capítulos, além das referências e 

apêndices, organizados da seguinte forma: 

O primeiro capítulo referente a esta INTRODUÇÃO apresenta a 

problematização que motivaram a pesquisa, bem como os objetivos do trabalho e a 

organização de toda a dissertação. 

O segundo capítulo, nomeado ETNOMATEMÁTICA E RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS faz um passeio pela história da Etnomatemática, mostrando o seu 
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surgimento e evidenciando também a Resolução de Problemas no ensino aprendizagem. 

Além disso, traz as ideias gerais da aliança da Resolução de Problemas, enquanto 

metodologia de ensino, com a Etnomatemática. 

 O terceiro capítulo denominado DESENHO DA PESQUISA faz uma 

contextualização geral da modalidade de ensino envolvida no estudo, EJA, assim como 

relata uma experiência vivenciada junto aos alunos da escola envolvida neste trabalho, 

mostrando a realidade sociocultural/profissional investigada. Além disso, mostra os 

aspectos metodológicos adotados e as estratégias de organização e análise de dados 

coletados. 

 O quarto capítulo, intitulado por CONTEXTO DA PESQUISA, refere-se ao 

capítulo que situa o leitor quanto ao público alvo da pesquisa, caracterizando o bairro, a 

escola e os alunos que participaram da proposta da pesquisa.  

 O quinto capítulo trata da REALIZAÇÃO E ANÁLISE DE ENTREVISTAS, 

em que discorre sobre os momentos de entrevistas com alguns dos alunos e suas 

respectivas análises. A fim de identificar a matemática nas profissões. 

 O sexto capítulo está intitulado por PROPOSTA EDUCACIONAL. Este 

capítulo traz a experiência educacional vivenciada na pesquisa, assim como, orientações 

para futuros pesquisadores e/ou professores que farão uso do material produzido.  Indica 

a elaboração e desenvolvimento da proposta educacional as quais são pautadas nos 

referenciais da Etnomatemática e da Resolução de Problemas.  

Finalizando com o sétimo capítulo, CONSIDERAÇÕES FINAIS. Este capítulo 

faz uma retomada das ideias centrais discutidas, elucidando as contribuições, lacunas, 

limitações e possibilidades trazidas pela presente pesquisa.  
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2 ETNOMATEMÁTICA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Neste capítulo, serão versados elementos relacionados ao Programa 

Etnomatemática, este que é tido como um Programa relativamente novo e definido por 

vários autores. Por este motivo faremos um escorço histórico da apropriação de 

conceitos de alguns pesquisadores, porém, nossa pesquisa se apoiará nas concepções de 

D’Ambrosio, por ser a que melhor caracteriza nosso trabalho. Também dialoga sobre a 

utilização e formulação da Resolução de Problemas no ensino e aprendizagem da 

Matemática aliada a Etnomatemática. 

Imagem 1 – D’Ambrósio 

 
Fonte: http://cmais.com.br/educacao/home/para-alem-dos-numeros-a-matematica-em-um-

contexto-atual 
 

2.1 ESCORÇOS HISTÓRICOS DA ETNOMATEMÁTICA 

 
Em toda área de conhecimento existe uma relação de fatos, datas e nomes, que 

são divulgados e reconhecidos por meio de registros, os quais podem ser de natureza 

muito diversa, podendo ser eles memórias, práticas, monumentos e artefatos, escritos e 

documentos. Essas são as chamadas fontes históricas. Na área da Educação Matemática 

não poderia ser diferente. Todo o conhecimento está atrelado a uma história, a história 

de diversos grupos, famílias, comunidades, que tem sua própria identidade. Diversos 

grupos praticaram por muitos anos suas matemáticas, pelas necessidades existenciais 

em suas comunidades, necessidades de medir, dividir, agrupar, entre outras 

necessidades da vida diária. Sob este olhar, discorreu-se sobre a construção do conceito 

da Etnomatemática. 

Inicialmente, no ano de 1986, ocorreu a criação do Grupo Internacional de 

Estudos em Etnomatemática (IGSEm) que tinha como principal objetivo propagar as 
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ideias da Etnomatemática. No primeiro boletim desse grupo é possível encontrar a 

“zona de confluência entre a Matemática e a antropologia cultural” (FERREIRA 1997: 

4) como uma definição para Etnomatemática, baseada ainda nas metáforas de 

Matemática no Contexto Cultural. Frente a esta definição, outras vêm surgindo ao longo 

da história, em virtude dos diferentes trabalhos calcados no fato que a Etnomatemática 

atenta para as conexões da Educação Matemática com o mundo social, mais amplo, 

através das diferentes ideias e práticas desenvolvidas por diversas culturas, no qual o 

cidadão está inserido.  

Conforme as ideias etnomatemáticas iam se espalhando, diversos pesquisadores 

tentaram encontrar uma terminologia que as identificasse. Antes que a teoria de 

D’Ambrosio ganhasse notoriedade mundial, é possível ver a seguir algumas dessas 

concepções.  

Segundo Borba (1993), a expressão Etnomatemática é uma expressão de traços 

de uma cultura que busca identificar seus próprios problemas e soluções culturais, 

identificando suas atividades geratrizes, ou seja, “uma forma matemática que expressa 

traços de uma dada cultura, na tentativa de resolver problemas que são expressão desta 

cultura”. (BORBA 1993: 56) 

Para Knijnik (2001), a Etnomatemática investiga práticas que desenvolvem 

habilidades tais como decodificação de conhecimentos, 

 
 
A investigação das tradições, práticas e concepções matemáticas de 
um grupo social subordinado (quanto ao volume e composição social, 
cultural e econômico) e o trabalho pedagógico de que o grupo: 
interprete e decodifique seu conhecimento; Adquira o conhecimento 
produzido pela matemática acadêmica, estabeleça comparações entre 
o seu conhecimento acadêmico, analisando as relações de poder 
envolvido no uso destes dois saberes. (KNIJNIK 2001: 88). 
 
 

 Tem-se anteriormente um conceito com conotações claramente político sociais 

interagindo com a formação do saber matemático e mostrando a importância da 

matemática em nossas vidas. 

 Já para Ferreira (1997: 22), a Etnomatemática é vista como uma “matemática 

codificada no saber-fazer” em que o papel do professor é procurar novas estratégias 

para desenvolver projetos relacionados à Matemática que tenha importância para o seu 

contexto social em vários sentidos, pois, qual a finalidade de aprender algo, se não irá 
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servir na vida social e cultural? Com esta ideia o professor exerce o papel de ativo 

pesquisador e interpretador nas regiões a serem trabalhadas. 

 Citado por Ferreira (1997:22), Ascher define a Etnomatemática como sendo “a 

matemática de povos não-letrados, reconhecendo, como pensamento matemático, 

noções que de alguma maneira correspondem ao que temos em nossa cultura”. Assim, 

sendo para cada povo, ou grupo, exerce sua Matemática de forma diferente e proveitosa, 

passando de geração em geração. 

 Para o saudoso Paulus Gerdes (1991: 32), a Etnomatemática é um programa de 

pesquisa em permanente evolução; pois “talvez seja provisoriamente melhor falar de um 

acento Etnomatemático na investigação da educação matemática, ou de um movimento 

Etnomatemático.” 

 Na concepção de Scandiuuzi (2002: 53) “a Etnomatemática é colocada como a 

que valoriza a matemática dos diferentes grupos socioculturais e propõe uma maior 

valorização dos conceitos matemáticos informais construídos pelos alunos através de 

suas experiências, fora do contexto da escola”. 

 Esta diversidade de conceitos não nos mostra uma Etnomatemática diferente, 

mas sim em andamento e aperfeiçoamento, que abraça diversos grupos sociais e 

culturais, cada grupo com suas especificidades e conhecimentos. Na verdade a 

Etnomatemática vem surgindo como um grande desafio entre aqueles que à estudam, 

pois requer um maior esforço, por envolver diversas realidades e propor estudar toda 

parte histórica, bem como, o contexto educacional, cultural e social de cada grupo 

sociocultural específico. 

Seguindo este escorço histórico vê-se que, em geral, o termo Etnomatemática 

está relacionado aos conhecimentos presentes nas práticas cotidianas de diferentes 

grupos. Esse conhecimento não é isolado, pois se integra ao cotidiano, possuindo um 

aspecto abrangente. 

A partir desse princípio foram realizadas, inicialmente, pesquisas em sociedades 

marginalizadas e grupos diversos, tais como os indígenas, com a expectativa de que 

suas práticas reflitam sobre o conhecimento matemático, muitas vezes adquirido sem 

possuir um nível de escolaridade formal.   

Nesta perspectiva, de acordo com D’Ambrosio (1990: 7), “poderíamos dizer que 

a etnomatemática é um programa que visa explicar os processos de geração, 

organização e transmissão de conhecimento em diversos sistemas culturais e as forças 

interativas que agem nos e entre os três processos”. O referido autor traz a 
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Etnomatemática como um programa de pesquisa, justamente por se tratar de processos 

do saber/fazer matemático de uma cultura, processos esses que estão abertos a 

mudanças de acordo com o conhecimento e comportamento, tendo em vista que o 

homem ao modificar o meio, modifica a si mesmo e vice e versa.  

Tendo esses conceitos em vista, pode-se afirmar que a Etnomatemática vem a 

ser uma tendência de ensino na sala de aula de Matemática para o professor desenvolver 

suas atividades, fazendo a conquista das potencialidades existentes em seus alunos, 

como muito bem ressalta D’Ambrosio (1990:5), “é importante reconhecer na 

Etnomatemática um programa de pesquisa que caminha juntamente com uma prática 

escolar”. 

Para tanto, esta pesquisa traz em seu corpo a presença da Etnomatemática como 

um programa de pesquisa que esteve presente na vida dos nossos antepassados e que 

continua presente em nossas vidas. D’Ambrosio presenteia a todos com um exemplo 

muito interessante de como surge a Etnomatemática, em decorrência de um pensamento 

matemático de nossos antepassados, 

 
 

Na hora em que esse australopiteco escolheu e lascou um pedaço de 
pedra, com o objetivo de descarnar um osso, a sua mente matemática 
se revelou. Para selecionar a pedra, é necessário avaliar suas 
dimensões, e, para lascá-la o necessário e o suficiente para cumprir os 
objetivos a que ela se destina, é preciso avaliar e comparar dimensões. 
Avaliar e comparar dimensões é uma das manifestações mais 
elementares do pensamento matemático. Um primeiro exemplo de 
etnomatemática é, portanto, aquela desenvolvida pelo australopiteco. 
(D’AMBROSIO, 2011: 33). 

 

Por este motivo, tomaremos como ponto de partida, para tal temática, as 

concepções de D’Ambrosio, o qual vislumbra o Programa Etnomatemática em três 

aspectos:  

 
 
Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da 
história, criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, de 
observação, instrumentos materiais e intelectuais [que chamo ticas] 
para explicar, entender, conhecer, aprender para saber e fazer [que 
chamo matema] como resposta a necessidade de sobrevivência e de 
transcendência em diferentes ambientes naturais, sociais e culturais 
[que chamo etnos]. (D’AMBROSIO, 2011, p. 60, grifos do autor). 
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Amparados nas concepções de D’Ambrosio, vemos que, desde tempos passados, 

a Matemática já é praticada, pois, nossos antepassados necessitavam de respostas a 

necessidade humana, necessidade de sobrevivência e transcendência, necessidade de 

contar, medir, pesar, partilhar, entre outras. Embora a Matemática ainda não fosse 

conhecida como Matemática científica, a qual “tem sido conceituada como a ciência dos 

números e das formas, das relações e das medidas, das inferências, e suas características 

apontam para a precisão, rigor, exatidão.” (D’AMBROSIO 2011:74), esta já era 

produzida e utilizada. Assim sendo, existem alguns esboços históricos do surgimento do 

Programa Etnomatemática, mostrando a relação do mesmo com a Matemática, desde o 

início da humanidade até os dias atuais. De fato, desde o início das civilizações o 

homem está em decorrente processo de assimilação e acomodação, no qual sempre se 

busca instrumentos e técnicas que facilitem sua vida.  

Segundo Orey e Rosa (2005), há seis fatos importantes para a consolidação do 

Programa Etnomatemática. O primeiro consiste na publicação, em 1973, do livro de 

Cláudia Zaslavsky intitulado África Counts: Number and patterns in África Culture; O 

segundo fato ocorre três anos depois, com a conferência organizada por D’Ambrosio 

durante o 3º ICME (Congresso Internacional de Educação Matemática) em Karlsruhe, 

Alemanha, intitulada por why Teach Matematics? Posteriormente, em 1977, 

D’Ambrosio utiliza pela primeira vez o termo Etnomatemática durante uma palestra no 

encontro Anual da Associação Britânica para o avanço da ciência. Contudo, tal termo é 

consolidado internacionalmente numa outra palestra do mesmo autor proferida em 

1984, durante o 5º ICME em Adelaide, Austrália. Em 1985 ocorre o penúltimo fato, este 

foi marcado pela escrita da obra-prima de D’Ambrosio, chamada Etnomathematics and 

its Place in the History and Pedagogyof Mathematics. Por fim, merece destaque a 

criação do grupo ISGEm (Grupo Internacional de Estudos sobre Etnomatemática), em 

1985. Desde então tem ocorrido vários eventos internacionais e nacionais de 

Etnomatemática, e no Brasil o número de pesquisas de teses e dissertações nesta área 

vem aumentando. 

Esse conceito inicial está ligado à configuração da identidade cultural de uma 

região ou comunidade, de fato, os trabalhos na área referem-se a grupos culturais 

identificáveis, como tribos, profissionais, crianças de mesma faixa etária e outros 

incluindo memória cultural, códigos, jargões, símbolos e até maneiras de raciocinar, 

tendo assim cada grupo códigos, jargões e símbolos diferentes. Como ressalta Monteiro 

e Pompeu Jr. (2001: 46) ao afirmar em que, 
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Na maioria das vezes, seu uso está aliado a soluções de problemas, 
que é pensada dentro de um conjunto de valores, crenças e saberes que 
lhe dão significado, não havendo, assim, na resolução desses 
problemas, uma preocupação disciplinar.  
 

 

Vale salientar que, para conhecer estes diferentes modos de cultura, 

necessitamos conhecer o contexto histórico, social e cultural de cada uma delas, para 

que possamos aliar as situações problema com as especificidades do grupo. Para tanto, 

lança-se mão do Programa Etnomatemática, pois, este atenta para diversas dimensões, a 

saber, a dimensão conceitual, a dimensão histórica, a dimensão cognitiva, a dimensão 

epistemológica, a dimensão política, a dimensão educacional e ainda os desafios do 

cotidiano. Deteremo-nos na dimensão educacional da Etnomatemática, que segundo 

Bandeira (2009: 97), esta tem o objetivo de, 

 
 
Levar o aluno a se conscientizar que já pensa matematicamente e, 
portanto, pode aprender matemática. Conduzi-lo também a um novo 
modo de conceber esse campo do conhecimento, tendo em vista que 
os aspectos socioculturais de seu meio ambiente sejam incorporados 
ao processo de ensino-aprendizagem da matemática 
institucionalmente aceita pela sociedade vigente. 
 

  
Pensar matematicamente nem sempre é uma tarefa fácil, muitas vezes, em 

situações do cotidiano o indivíduo é induzido a praticar Matemática, porém a mente não 

faz a devida associação do processo que está executando. No processo de ensino e 

aprendizagem é importante que o aluno saiba por que e para quê de cada fenômeno 

apreendido. Para isso, é importante estabelecer uma relação com o meio social e cultural 

do indivíduo, que “justamente o essencial da etnomatemática é incorporar a matemática 

do momento cultural, contextualizada, na educação matemática” (D’AMBROSIO 2011: 

4). Assim sendo e como posto, esta pesquisa está pautada na Matemática praticada pelo 

grupo de estudantes da EJA, grupo este que possui seus próprios códigos, jargões e 

símbolos.  

Neste sentido é que se propõe trabalhar com a dimensão educacional da 

Etnomatemática, na qual “a proposta pedagógica da Etnomatemática é fazer da 

Matemática algo vivo, lidando com situações reais no tempo [agora] e no espaço [aqui], 

e através da crítica questionar o aqui e o agora” (D’AMBROSIO 2011: 46, 47). 
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A fim de aprimorar a relação do ensino e aprendizagem do indivíduo com o 

meio social ao qual está inserido, utilizar-se-á a Resolução de Problemas, pois esta trata 

de contextualizar diversas situações matemáticas de acordo com o cotidiano, trazendo 

uma gama de possibilidades para a solução de dificuldades encontradas no cotidiano de 

nossos pesquisados. Nesta perspectiva D’Ambrosio (2004: 51) vislumbra que: 

 
 
O acesso de um maior número de instrumentos e de técnicas 
intelectuais dá, quando devidamente contextualizado, muito maior 
capacidade de enfrentar situações e problemas novos, de modelar 
adequadamente uma situação real para, com esses instrumentos, 
chegar a uma possível situação ou curso de ação.  
 

 
Assim, foram utilizadas as concepções da cooperação investigativa, para 

formar a conexão entre a Etnomatemática e a Resolução de Problemas. Segundo Alro e 

Skovsmose (2010: 53) a cooperação investigativa é tida “como uma forma particular 

de interação aluno-professor ao explorarem conjuntamente um cenário de investigação”, 

esta ação requer a participação do aluno no processo investigativo, proporcionando a 

oportunidade de lidar com situações reais ou semirreais para resolver ou formular 

problemas. 

Pautados nestas ideias, busca-se realizar atividades voltadas à redescoberta do 

conhecimento, através de feedbacks de conceitos matemáticos já praticados pelos 

alunos, pois de acordo com Mendes (2009: 83), 

 
 

O professor deve propor situações que conduzam os alunos a 
redescoberta do conhecimento a partir do levantamento e testagem de 
suas hipóteses acerca de alguns problemas investigados, pois nessa 
perspectiva metodológica, espera-se que eles aprendam ‘o que’ e 
‘porque’ fazem/sabem desta ou daquela maneira, para que assim 
possam ser criativos, críticos, pensar com acerto, colher informações 
por si mesmos face à observação concreta e usar o conhecimento com 
eficiência na solução dos problemas do cotidiano. 
 
 

Partindo deste princípio, pensamos na elaboração do produto educacional em 

criar situações-problema, a partir do contexto deles, que permitam ao aluno pensar, 

solucionar e socializar suas respostas, de modo que eles próprios construam seus 

conhecimentos, no que diz respeito à Matemática utilizada em cada uma das profissões 

por eles exercidas, e/ou de seus familiares.  
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Assim, faz-se necessário dialogarmos sobre o uso da Resolução de Problemas no 

ensino e aprendizagem da Matemática. 

 

2.2 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 Desde tempos passados as civilizações buscam resolver diversos problemas, 

principalmente, relacionados às situações de seu cotidiano. Atualmente, nos deparamos 

com situações dessa mesma natureza, pois a sociedade continua sempre a resolver 

problemas, a procurar soluções para diversas situações, desde situações sociais gerais, 

como por exemplo, os assuntos de repercussões nacionais, tais como, segurança, saúde 

e educação, até situações pessoais, tais como moradia, relacionamentos, entre outros. 

Como nos afirma Dante (2009: 14), 

 
 
Resolver problemas é da própria natureza humana. Podemos 
caracterizar o homem como o ‘animal que resolve problemas’; seus 
dias são preenchidos com aspirações não imediatamente alcançáveis. 
A maior parte de nosso pensamento consciente é sobre problemas; 
 
 

 Não é diferente em sala de aula, especificamente de Matemática, sempre se ter 

uma situação a resolver, um cálculo a fazer, uma resposta a se encontrar.  Nos últimos 

anos a Resolução de Problemas tem estado mais presente no ensino-aprendizagem das 

ciências. Em Matemática resolver problemas já é algo habitual, pois, para muitos alunos 

falar em Matemática é sinônimo de problemas. Mas o que é realmente um problema? 

Segundo Nuñez (2004: 151), 

 
 
Problema é uma palavra de caráter polissêmico, tendo como noções 
mais comuns, na linguagem cotidiana, uma dificuldade, uma questão 
por resolver, um obstáculo, um conflito, um dano, a causa de uma 
situação não desejada, etc. Nessas noções, implícita ou explicitamente, 
o termo problema se associa a algo difícil, cuja resposta é 
desconhecida. 
 
 

 Há alguns anos, a Resolução de Problema tem se tornado um dos campos de 

pesquisa das Tendências em Educação Matemática e diversos pesquisadores veem 

apontando o ensino de Matemática pela Resolução de Problemas. Polya (1887-1985) foi 

um dos primeiros matemáticos a falar sobre a Resolução de Problemas, em sua obra 

intitulada por a arte de resolver problemas, na qual diz que “um problema é uma 
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situação quantitativa ou não, que pede uma solução para a qual os indivíduos 

implicados não conhecem meios ou caminhos evidentes para obtê-la.” (POLYA 1997: 

42). 

 Diante do exposto por Polya (1997), observa-se que, para um problema existir, é 

necessário que não se conheça estratégias evidentes que o solucione. Esta é uma 

diferença existente entre problema e exercício, pois nos exercícios já há o conhecimento 

de todos os passos a serem executados para chegar uma solução, ou seja, o algoritmo já 

é conhecido. Vale salientar também, que um determinado problema, pode ser problema 

para uns e para outros não. Outra particularidade dos problemas é que estes não 

possuem um método correto para resolver, uma única solução, há uma diversidade, 

pois, sua solução depende primeiramente de sua interpretação, uma vez que, 

 
 
Um problema é definido aqui como qualquer tarefa ou atividade na 
qual os estudantes não tenham nenhum método ou regra já receitados 
ou memorizados e nem haja uma percepção por parte dos estudantes 
de que haja um método ‘correto’ específico de solução. (VAN DE 
WALLE, 2009: 57). 
 
 

 Ainda segundo este autor, um problema voltado à aprendizagem matemática 

possui três características vistas a seguir. 

 Primeiro, o problema deve começar onde os alunos estão, ou seja, o problema 

deve ser uma tarefa que faça sentido para o estudante, para que este compreenda o 

problema e consiga buscar soluções.  

 Em seguida, o aspecto problemático deve estar relacionado com a Matemática 

que os alunos vão aprender, não basta apenas ser uma situação interessante para o aluno, 

mas este deve dar sentido a Matemática envolvida, para que haja o desenvolvimento da 

compreensão das ideias matemáticas. 

 E por fim, a aprendizagem matemática deve requerer justificativa e explicações 

para as respostas dos problemas, assim como para os conteúdos, pois, os alunos devem 

possuir autonomia para analisar se as soluções, por eles encontradas, são coerentes com 

o que o determinado problema busca, pois de acordo com Onuchic e Allevato (2004: 

240) o ideal é que “mais condições se deem aos discentes para pensar e testar uma ideia 

emergente, maior é a chance de essa ideia ser formada corretamente e integrada numa 

rica teia de ideias e de compreensão relacional”. Utilizando seus conhecimentos devem 

se questionar com relação à validade de suas soluções, discutindo com os colegas, a fim 
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de socializar os conhecimentos adquiridos, além de argumentar os motivos pelos quais 

acreditam que suas soluções sejam plausíveis aos determinados problemas, construindo 

assim o conhecimento coletivo, aprendendo a aprender, condição em que o estudante 

assume conscientemente a construção do conhecimento e compreende como fazê-lo. 

Na etapa de solucionar o problema, Polya (1997), ressalta que há três fases a 

serem executadas. A primeira fase diz respeito à compreensão do problema. Nela deve-

se inicialmente compreender o problema, para em seguida executar a segunda fase, 

buscar conexões entre os dados dispostos e os incógnitos presentes no mesmo. Após 

essas duas fases, tem-se em mente um plano, o qual deve ser executado a fim de 

solucionar o problema, mediante essa execução deve-se examinar a solução obtida, para 

verificar se o problema foi resolvido.  

Nesta perspectiva, o aluno ao resolver um exercício está reproduzindo 

mecanicamente um método de solução, sem pensar produtivamente, e ao resolver um 

problema, o aluno é induzido a pensar procurando meios para solucionar o problema, 

pois este não dispõe de uma solução única. 

Para Polya, resolver um problema é encontrar um caminho onde nenhum outro é 

conhecido de antemão, ou seja, 

 
 
Resolver um problema é encontrar os meios desconhecidos para um 
fim nitidamente imaginado. Se o fim por si só não sugere de imediato 
os meios, se por isso temos de procurá-los refletindo conscientemente 
sobre como alcançar o fim, temos de resolver um problema. Resolver 
um problema é encontrar um caminho onde nenhum outro é conhecido 
de antemão, encontrar um caminho a partir de uma dificuldade, 
encontrar um caminho que contorne um obstáculo, para alcançar um 
fim desejado, mas não alcançável imediatamente, por meios 
adequados. (POLYA 1997: 1) 
 
 

Em linhas gerais, uma situação problema é uma situação a qual não se conhece a 

solução, é uma situação que causa inquietações, buscando-se chegar a uma solução, ou 

seja, a solução do problema. O problema existe dentro da situação problema, por isso, 

“É importante que essa situação se baseie em uma problemática de interesse para o 

aluno, no sentido de que possibilite organizar o problema, como estado psicológico” 

(NUÑEZ 2004: 147). Assim, de acordo com o autor mencionado, o ensino por 

problemas compreende quatro categorias, são elas: A situação-problema, a 

problemática, o problema e as tarefas problema. 



31 
 

Observa-se no esquema a seguir que os problemas de ensino organizam-se em 

diferentes maneiras de fazer o aluno pensar acerca de uma determinada situação, tendo 

que levar em consideração os seguintes passos: observação de uma situação cotidiana 

(situação-problema) e identificação de um problema, algo a ser resolvido, porém não de 

forma trivial; em seguida, o processamento mental e dialético entre os conhecimentos 

adquiridos na escola e os conhecimentos prévios; a busca de soluções práticas, em que 

se devem levantar hipóteses e essas devem ser analisadas de forma a verificar se resolve 

ou não o problema, e por fim, a resolução do problema. O uso de problemas envolve os 

esquemas mentais e a (re) significação de saberes na busca de solução de problemas da 

vida prática (saber/fazer).  

 

Esquema 1 – Categorias do ensino por problemas

 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 
Dante (2009) aponta para quais são os objetivos a serem alcançados quando se 

trabalha com resolução de problemas. Estes são os oito que seguem: 

1. Fazer o aluno pensar – este é um dos principais objetivos da Resolução de 

Problemas, pois requer que o aluno aprenda a pensar e não apenas a reproduzir, como 

acontece na resolução de exercícios, a saber, são estratégias diferentes; 

 2. Desenvolver o raciocínio do aluno – muitos não percebem que há uma 

diferença entre pensar e raciocinar, pois pensar é formar ideias, refletir sobre algo. 

Categorias do 
ensino por 
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Raciocinar também é pensar, porém, pensar com lógica. Ou seja, “é preciso desenvolver 

no aluno a habilidade de elaborar raciocínios lógicos e fazer uso inteligente e eficaz dos 

recursos disponíveis, para que ele possa propor boas soluções às questões que surgem 

em seu dia a dia ou fora dela.” (DANTE 2009: 19); 

3. Ensinar o aluno a enfrentar situações novas – vive-se em um mundo que está 

em decorrentes mudanças, assim nosso aluno deve estar preparado para enfrentar 

situações novas a cada dia, para tanto, não é eficaz se prender a ensinar um único 

conceito, uma única habilidade e um único procedimento;  

4. Dar ao aluno a oportunidade de se envolver com as aplicações de Matemática 

– Não adianta conhecer os mecanismos da Matemática e não saber usar em situações do 

cotidiano, assim é de grande valia que faça associações da Matemática com situações 

diárias da vida dos alunos, para que estes percebam qual é a importância de aprender 

Matemática; 

5. Tornar as aulas de Matemática mais interessantes e desafiadoras – A 

Resolução de Problemas vem trazer ao aluno uma forma interessante de ver a 

Matemática, a partir da investigação e do desafio, pontos estes que desenvolvem o 

interesse do aluno, além disso, o fato de procurar uma solução para comparar com o 

colega que também chegou à solução por caminhos diferentes, desperta a curiosidade no 

mesmo; 

6. Equipar o aluno com estratégias para resolver problemas – Para se resolver 

um problema é necessário que haja um procedimento, um caminho a ser percorrido, ou 

seja, é necessário pensar, raciocinar, planejar e executar, desta forma os alunos estão se 

formando cidadãos mais críticos e seres verdadeiramente pensantes;  

7. Dar uma boa base matemática às pessoas – A sociedade procura pessoas que 

tenham raciocínios rápidos, que saibam resolver problemas que se encontram ao seu 

redor, neste sentido “é necessário formar cidadãos matematicamente alfabetizados, que 

saibam como resolver, de modo inteligente, seus problemas domésticos, de economia, 

administração, engenharia, medicina, previsão do tempo e outros da vida diária.” 

(DANTE 2009: 22); 

8. Liberar a criatividade do aluno – Aprofundar o pensamento e liberar a 

criatividade é um dos principais objetivos da Matemática no Ensino Fundamental. A 

formulação de Resolução de Problemas vem aumentando a probabilidade de alcançar 

este objetivo, tendo em vista que, na resolução busca-se sempre uma nova alternativa de 

resolução por não haver uma única. 
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2.3 ETNOMATEMÁTICA ALIADA À RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

 A Etnomatemática, como já foi mencionada, surgiu da necessidade dos seres 

vivos resolverem problemas diários, encontrados em suas próprias casas, locais de 

trabalhos entre outros. Assim, a Etnomatemática está intimamente ligada a Resolução 

de Problemas, conforme, D’Ambrosio (2010: 6) comenta que, 

 
 
A matemática é quase tão antiga quanto a espécie humana. Bem antes 
da invenção dos números, os primeiros homens tiveram que 
desenvolver métodos para resolver problemas cotidianos, como 
localizar-se no tempo e no espaço, e para tentar descrever e explicar o 
mundo físico. Eles criaram maneiras de comparar, classificar e 
ordenar, medir, quantificar, inferir- elementos fundamentais que a 
tradição cultural ocidental nomeia matemática. 
 
 

Para tanto, o indivíduo está em decorrente processo de Resolução de 

Problemas. Como já foi dito, os problemas devem ser de interesse dos indivíduos, pois 

se deve procurar um estímulo para a busca da resolução das situações-problema, que só 

serão de estímulo se estiver dentro do contexto dos alunos, fazendo parte de sua 

necessidade. 

O esquema 2, mostra o ciclo de funcionamento que permite o ser humano 

interagir com o meio em que vive, transformando o meio e a si próprio por intermédio 

de suas necessidades e ações. 
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Esquema 2 – Interação do ser com o meio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: D’Ambrosio (2011, p.52) 
 

 O esquema 2 mostra a interação do ser humano com o meio natural, 

sociocultural, por meio dos fatos, artefatos1 e mentefatos2, ou seja, suas experiências e 

pensamentos, os quais informam ao indivíduo as necessidades existentes. O indivíduo 

por sua vez processa a informação e através dela são definidas as estratégias para 

execução da ação para se revolver a situação inicial. A ação a ser executada requer 

alguns conhecimentos, pois deve estar bem articulada, a fim de se averiguar se foi ou 

não bem sucedida, para dessa forma serem inseridos novos fatos na realidade, por meio 

da solução desse problema, ou por meio do fracasso na solução do mesmo, buscando 

novos fatos que o ajude a solucionar a situação. Este ciclo, não está ligado apenas à 

necessidade de sobrevivência da espécie, mas sim, a consciência do saber/fazer, 

realizando cada ação que perpassa da realidade para o indivíduo que executa a ação e 

retorna a realidade, ou seja, sabe por que está praticando cada ação e sabe para que está 

fazendo. Neste tocante a Resolução de Problemas e a Etnomatemática andam juntas, 

pois ambas requerem o conhecimento prévio e prezam pelo saber/fazer do individuo. 

 Diante do exposto veremos a seguir como será desenvolvido o caminhar de 

nossa pesquisa, pautada nestas duas tendências. 

  

                                                           
1Capacidade sensorial, que responde ao material. 
2Imaginação, muitas vezes chamada criatividade, que responde ao abstrato. 
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3 DESENHO METODOLÓGICO 
 

Neste capítulo descreve-se o percurso metodológico para chegar aos resultados 

pretendidos. Inicialmente, por se tratar de um trabalho científico, sabemos que neste 

devem ser utilizados diversos instrumentos que serviram de guia para trilhar o caminho 

metodológico da pesquisa. 

Conforme dito, o trabalho de pesquisa é voltado para o ensino e aprendizagem 

da Matemática e tem como principal objetivo utilizar a Etnomatemática e a Resolução 

de Problemas como ferramentas de intervenção pedagógica no ensino e aprendizagem 

da Matemática na Educação de Jovens e Adultos – EJA, em uma escola do município 

de Natal/RN. A partir da matemática e suas profissões. 

Para tanto, a pesquisa foi desenvolvida sob o caráter Etnográfico, que segundo 

Fetterman (1989), busca descrever uma cultura ou grupo, descrever eventos que 

ocorrem na vida de um grupo e a interpretação de significado destes eventos para a 

cultura desse mesmo grupo. O trabalho de campo é a essência desse tipo de pesquisa e 

muitas técnicas estão associadas à realização desse tipo de pesquisa.  

Assim, faz-se necessário ao longo do corpo deste texto, partir dos conhecimentos 

empíricos, bem como, conhecimentos adquiridos a partir do senso comum, por vezes 

baseado na experiência desses alunos os quais devem permanecer em sintonia com os 

conhecimentos escolares. Deste modo, fazemos considerações acerca das matemáticas 

utilizadas e/ou produzidas pelos estudantes da EJA em suas profissões. 

Assim, a pesquisa se enquadra dentro da perspectiva da pesquisa qualitativa e 

exploratória, a qual é composta por observação, levantamento e análise de dados, dados 

não probabilísticos, bem como entrevista e analise destas. De acordo com Marconi e 

Lakatos (2010), esse tipo de pesquisa busca o levantamento de dados, não apenas 

numéricos, mas a caracterização e valorização do ser, de modo que os dados 

caracterizam os seres participantes da pesquisa, evidenciando seus detalhes 

socioculturais. 

A seguir, veremos o esquema 3 que descreve as etapas da pesquisa. Estas estão 

divididas em duas. 

 

 

 

 



 

 

A fim de alcançar 

bibliográfica, pautada em livros, teses e dissertações de autores que discutem as teorias 

utilizadas nesta pesquisa a fim d

campo, cuja finalidade era 

É basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo 

estudado e de entrevistas com os participantes para captar as explicações e 

interpretações do que ocorre naquela realidade, e por fim e 

atuação com os alunos alvo de nossa pesquisa

Seguindo com a etapa 

etapa 1, e, em seguida, elaborou

Cada uma dessas etapa

que as etapas possam ser reali

instrumentos a serem utilizados em cada etapa.

 

 

Etapa 1: Estudo

Esquema 3 – Etapas da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

A fim de alcançar dos objetivos, inicia-se o trabalho com 

bibliográfica, pautada em livros, teses e dissertações de autores que discutem as teorias 

a fim de respaldá-la teoricamente. Utilizou-

 o aprofundamento de uma determinada realidad

É basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo 

estudado e de entrevistas com os participantes para captar as explicações e 

interpretações do que ocorre naquela realidade, e por fim e ainda compondo a e

com os alunos alvo de nossa pesquisa, realizando as observações, entrevistas

com a etapa 2, em que analisou-se todo material adquirido durante a 

elaborou-se as atividades que compõem o produto educacional

etapas da pesquisa requer uma organização e instrumentos para 

ser realizadas. Já o esquema 4 trará essa organização e 

instrumentos a serem utilizados em cada etapa. 

  

Estudo de campo

Etapa 2: Análises de dados e
elaboração das atividades

36 

 

com a pesquisa 

bibliográfica, pautada em livros, teses e dissertações de autores que discutem as teorias 

-se do estudo de 

o aprofundamento de uma determinada realidade específica. 

É basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo 

estudado e de entrevistas com os participantes para captar as explicações e 

ainda compondo a etapa 1, 

, realizando as observações, entrevistas. 

todo material adquirido durante a 

compõem o produto educacional. 

da pesquisa requer uma organização e instrumentos para 

trará essa organização e 
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Esquema 4 – Instrumentos e organização das etapas 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 
 

Cumpre ainda observar que pesquisa, na etapa 1, é denominada por  estudo de 

campo e bibliográfica. Esta fase é compreendida pelo aprimoramento do referencial 

teórico, o levantamento de dados acerca de informações sobre a modalidade EJA, bem 

como pela contextualização dos participantes da pesquisa. Para tanto, no decorrer de 

nossa pesquisa, fizemos uso da pesquisa bibliográfica a fim de conhecer a política 

educacional que regulamenta a EJA. Esta etapa foi realizada de forma a sondar seus 

conceitos e as indicações que as políticas educacionais indicam para os alunos 

regularmente matriculados na EJA, além de mostrar quais são os intuitos da criação 

desta modalidade de ensino. 

Para a realização dessa etapa, utilizou-se também o estudo de campo, o qual,  

 
 
[...] focaliza uma comunidade, que não é necessariamente geográfica, 
já que pode ser uma comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou 
voltada para qualquer outra atividade humana. Basicamente, a 
pesquisa é desenvolvida por meio da observação direta das atividades 
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do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar suas 
explicações e interpretações do que ocorre no grupo. Esses 
procedimentos são geralmente conjugados com muitos outros, tais 
como a análise de documentos, filmagem e fotografias. (GIL 2002: 
53) 
 
 

Esta fase foi realizada após o estudo bibliográfico, para que o pesquisador tenha 

um bom conhecimento sobre o assunto, pois é nesta etapa que definimos os objetivos da 

pesquisa, as hipóteses, e o meio de coleta de dados, assim como, tamanho da amostra e 

como os dados foram tabulados e analisados. De acordo com Marconi e Lakatos (2010) 

as pesquisas de campo podem ser de três tipos, de acordo com seus objetivos, sendo, 

quantitativo–descritivas, exploratórias e experimentais. Lançando mão do tipo 

exploratório que tem como finalidade aprofundar o conhecimento do pesquisador sobre 

o assunto estudado. Através dela buscou-se o primeiro contato com a situação a ser 

pesquisada, sendo o objetivo geral, a descoberta. Como instrumentos de coleta de 

dados, utilizamos os questionários, entrevistas semiestruturadas, imagens e a 

observação participante, para então categorizar os alunos de acordo com a sua profissão, 

ou de seus familiares. 

Segundo Laville e Dionne (1999), a pesquisa, institui todas as informações 

existentes no contexto da pesquisa, que acompanhado da observação mediante 

questionários e entrevistas, possibilitam o pesquisador a se situar dentro do contexto dos 

pesquisados, além de atingir uma quantidade maior de pessoas simultaneamente. O 

questionário semiestruturado nos propicia a ter respostas diretas através das questões 

fechadas, e justificativas mais propícias nas questões abertas. 

Feita esta etapa, conhecemos o perfil dos pesquisados, através de uma pesquisa 

empírica, na qual utilizamos os vários instrumentos da pesquisa mencionados 

anteriormente. Aplicou-se um questionário, sendo este denominado como questionário 

inicial, para conhecer um pouco do contexto social, cultural e econômico do público 

alvo, o qual se faz necessário pelo fato de a pesquisa frisar os conhecimentos prévios 

desenvolvidos pelos indivíduos de acordo com o contexto sociocultural, os quais estão 

inseridos. Tal questionário é semiestruturado, contendo perguntas abertas e fechadas, 

defendido por Laville e Dionne (1999) como uma das melhores ferramentas quando se 

trata de análise de dados empíricos, pois este tipo de questionário possibilita ao 

participante da pesquisa expressar sua opinião nas questões abertas, as quais o 

pesquisador irá analisar de forma a extrair todas as informações acerca do tema 
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supracitado, e as questões fechadas facilitam tanto a resposta dos pesquisados como a 

análise do pesquisador.  

 Analisaram-se esses dados coletados, a fim de investigar a relação existente 

entre a Matemática empírica da profissão dos alunos da EJA e a Matemática escolar, 

além de conhecer um pouco do dia a dia de cada uma dessas profissões, para assim 

elaborar as entrevistas e em seguida as situações-problema que foram solucionadas 

pelos próprios alunos, situações-problema que retratam a Matemática nas profissões dos 

mesmos. 

Após a análise desse primeiro instrumento, foram realizadas as entrevistas 

embasadas nesses dados dos instrumentos iniciais, para então, fazer a produção de um 

material didático voltado para os professores da EJA. Nesta perspectiva, houve a 

necessidade de uma coleta de dados mais rebuscada, pois, é a partir dessa coleta que se 

iniciará a produção das situações-problema, as quais constituirão o Caderno de 

Situações Problemas (CSP). 

A segunda etapa se deu a partir da caracterização profissional dos alunos, e que 

foram escolhidas algumas profissões a serem analisadas, por meio de entrevistas e 

diário de campo, para elaboração das situações problemas, que compuseram a proposta 

educacional. 

  

3.1 CONHECENDO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 Salienta-se que interesse em realizar pesquisa com uma turma de EJA surgiu 

pelo fato de o foco concentrar-se na busca de estudantes trabalhadores, como já 

mencionado, além disso, o fato desse ser um público que é pouco visado para o 

desenvolvimento de pesquisas, tendo em vista que são poucas escolas que possuem essa 

modalidade. Assim como ressalta Fonseca (2007: 62) que, 

 
 

[...] a carência de produção sobre aspectos cognitivos, e também 
afetivos, do aprendiz adulto pouco escolarizado representa uma lacuna 
bastante significativa para um dos procedimentos mais ricos de 
formação docente que é justamente o diálogo da prática vivenciada ou 
observada com os aportes teóricos da literatura. Assim, fica mais uma 
vez registrada a demanda de sistematização da reflexão sobre aspectos 
da dinâmica de ensino-aprendizagem na EJA, convocando os 
educadores a se debruçarem sobre tais aspectos de maneira 
investigativa e a compartilharem suas indagações e esboços de 
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respostas com os outros educadores por meio de trabalhos acadêmicos 
ou de divulgação de experiências.  
 
 

Diante dessas situações, percebemos quão importante é investigar esses alunos, 

acerca de sua identidade sociocultural, de seus aspectos cognitivos e de suas habilidades 

e competências. É de suma importância a busca da identidade dos alunos, tendo em 

vista que estamos tratando de um grupo que possui suas características próprias, e que 

estas devem ser consideradas dentro do ambiente educacional, principalmente nesta 

pesquisa que elucida o saber fazer do indivíduo, por tratar-se de uma pesquisa voltada a 

Etnomatemática. Os documentos oficiais que regulamentam e regem a Educação 

chamam a atenção ao fato de a modalidade EJA ser uma modalidade que visa à 

Educação ao Jovem e ao Adolescente, uma vez que essa é destinada as pessoas que não 

tiveram a oportunidade de estudar, ou que interromperam os estudos por algum outro 

motivo, principalmente pela necessidade empregatícia. De fato, de acordo com esses 

documentos, o EJA deve considerar as características, interesses, condições de vida e de 

trabalho dos alunos. Por estas razões, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica, esta modalidade deve ser flexível no que diz respeito ao currículo, 

tempo e espaço, para que seja, 

 
 
I – rompida a simetria com o ensino regular para crianças e 
adolescentes, de modo a permitir percursos individualizados e 
conteúdos significativos para os jovens e adultos; 
II – provido suporte e atenção individual às diferentes necessidades 
dos estudantes no processo de aprendizagem, mediante atividades 
diversificadas; 
III – valorizada a realização de atividades e vivências socializadoras, 
culturais, recreativas e esportivas, geradoras de enriquecimento do 
percurso formativo dos estudantes; 
IV – desenvolvida a agregação de competências para o trabalho; 
V – promovida a motivação e orientação permanente dos estudantes, 
visando à maior participação nas aulas e seu melhor aproveitamento e 
desempenho; 
VI – realizada sistematicamente a formação continuada destinada 
especificamente aos educadores de jovens e adultos. (BRASIL, 2013, 
p. 71-72) 
 
 

Assim sendo, a Educação de Jovens e Adultos, merece um olhar especial, um 

olhar mais cuidadoso, no que diz respeito aos conteúdos ensinados, as formas de ensino 

e aprendizagem e também as atividades diversificadas, tendo em vista que essas 

atividades devem atentar para a valorização da vivência do ser. 
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Nesta perspectiva, propõe-se a realização de atividades diversas que tenham 

significado na vida dos estudantes. 

 

4 CONTEXTO DA PESQUISA 
 

O que segue doravante é o contexto da pesquisa e o perfil dos pesquisados, a 

partir da aplicação do questionário inicial. 

 

4.1 O MUNICÍPIO DE NATAL E O BAIRRO DE NOVA DESCOBERTA 

  

O Município de Natal é a capital do Estado do Rio Grande do Norte, que foi 

fundada em 1599 às margens do Rio Potengi, com uma área de 170,298 km², e uma 

população de aproximadamente 817.590 habitantes, de acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estáticas (IBGE) de 2012. Esta capital é conhecida por suas 

belezas naturais, lindas praias, dunas, lagoas e coqueiros. 

O bairro de Nova Descoberta é o bairro onde está situada a escola que 

realizamos a nossa pesquisa. Este bairro está localizado na região Administrativa Sul de 

Natal, com uma área de 159 , (ver o mapa 1). De acordo com a Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMORB), Nova Descoberta é um bairro que possui 

muitos comércios, um quantitativo entre 600 e 1000 empresas, por exemplo, 

supermercados, farmácias, autoescolas, lojas de roupas, restaurantes, quitandas entre 

outros. Muitos destes comércios estão localizados próximos à escola, este foi outro 

motivo pelo qual foca-se a presente pesquisa neste bairro, pois, é possível haver um 

público de muitos alunos trabalhadores que é o alvo de nossa pesquisa. 

 
Mapa 1 – Localização do Bairro Nova Descoberta 

 
Fonte: SEMURB — Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 
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Nova Descoberta era conhecida como Coréia dos índios, era um Bairro pouco 

povoado, distante dos Bairros Centrais de Natal e com predominância de matagal, 

porém, expandiu-se e transformou-se no Bairro Nova Descoberta oficialmente pela lei 

nº 4328, em 5 de Abril de 1993. O bairro faz limites, ao Sul com Parque das Dunas 
3Lagoa Nova, ao Norte com o bairro do Tirol, ao Leste com Parque das Dunas e ao 

Oeste com Lagoa Nova.  

 
Mapa 2 – Escolas e creches. 

 
Fonte: SEMURB — Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

 
Verifica-se nesta imagem, que o bairro dispõe de algumas escolas em sua região, 

possui uma creche, uma escola Estadual, uma escola Municipal (em que foi 

desenvolvida a nossa pesquisa), duas escolas Estaduais que ficam nos limites de Nova 

Descoberta e Lagoa Nova e uma instituição Federal, a saber, a UFRN. 

Pensando no contexto da escolaridade, esse bairro também é favorável, pois, 

possui apenas uma escola Municipal, fator crucial nesse momento, tendo em vista que a 

modalidade da EJA está presente apenas na rede de ensino Municipal, então todos os 

alunos moradores do bairro que cursam a EJA, estão matriculados nesta escola. Os 

outros bairros não possuem escolas municipais, ou possuem mais de uma. Assim nesses 

bairros não teríamos uma concentração favorável de alunos para a pesquisa, pois estes 

estariam estudando em outros bairros ou estariam divididos em duas ou mais escolas do 

próprio bairro, (para os bairros que têm escolas Municipais com ensino de EJA). 

 Embora este bairro seja caracterizado como bairro de classe média, os estudantes 

são trabalhadores que recebem em média um salário mínimo, como vizualiza-se nas 

descrições posteriormente. 

 

 

                                                           
3Reserva de 1.172 hectares de Mata Atlântica situada no coração da cidade de Natal, capital do 
estado brasileiro do Rio Grande do Norte. 
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4.2 CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA 

 

Esta pesquisa tem como um de seus objetivos, investigar as matemáticas 

praticadas por profissionais, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, utilizando da 

Etnomatemática e da Resolução de Problemas como ferramentas de intervenção no 

ensino e aprendizagem da Matemática. Para tanto, foi desenvolvida na Escola 

Municipal Professor Ulisses de Góis (Imagem 2), situada na Rua Padre Raimundo 

Brasil, s/n, Bairro de Nova Descoberta, Natal/RN. 

 
Imagem 2 – E. M. Professor Ulisses de Góis 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor 

 
A escolha por esta modalidade de ensino deu-se pelo fato de estarmos buscando 

alunos com mais experiências de vida e que exerçam atividades profissionais, já a 

escolha por esta escola ocorreu pelo fato de escola ser de rede Municipal de ensino e 

contar com a modalidade EJA, tendo em vista que, nas escolas estaduais, esta 

modalidade está se extinguindo. Inicialmente, cogitou-se a possibilidade de desenvolver 

a pesquisa com os alunos da escola Estadual Governador Walfredo Gurgel, localizada 

em Candelária, Natal, pois já havia uma experiência nesta escola como docente bolsista 

do PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência; porém, por 

motivos de forças maiores, ainda não identificados, as turmas de EJA foram fechadas 

por ordem da SEEC – Secretaria da Educação e da Cultura. Portanto, iniciou-se a busca 

por uma escola que oferecesse a modalidade, então o contato com o professor 

supervisor do PIBID da supracitada instituição favoreceu para o conhecimento de que 

esta dispunha da modalidade de ensino supracitada.  

Uma vantagem é que a escola está localizada próxima ao campus da UFRN, e 

contar com professor ex-aluno do programa de Pós Graduação ao qual está vinculada 
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esta pesquisa, pois, este fato propicia maior liberdade nas ações a serem desenvolvidas, 

tendo em vista que o professor está mais aberto às novas intervenções. 

Fisicamente esta é uma ótima escola, dispondo de doze salas de aula, blocos 

administrativos, biblioteca, cozinha, despensa, sala dos professores, sala de artes, sala 

de vídeo, direção, coordenação e sala de informática com acesso à internet. Desde 2014 

a escola conta com a presença do PIBID4 de Matemática da UFRN, sendo como dito, o 

professor supervisor, ex-aluno do PPGECNM e professor das turmas de EJA do nível 

III e nível IV, noturno, no referido ano, lecionando os mesmos níveis neste ano de 2015. 

Quanto às atividades docentes, a escola possui o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) que, no momento, encontra-se em reformulação. A escola funciona nos três 

turnos, matutino, vespertino e noturno. Em 2015(ano da pesquisa) as turmas da EJA 

funcionam no turno noturno, em virtude dos alunos trabalharem durante o dia. Estas 

turmas estão divididas em uma turma de Nível I, uma turma de Nível II, duas turmas de 

Nível III e duas turmas de Nível IV. Em geral a escola conta com presença de 433 

alunos no Ensino Fundamental nos turnos matutino e vespertino, e 148 alunos na EJA 

no turno noturno.  

Além do mais, é certo acreditar que esta pesquisa é de grande valia para os 

alunos desta escola, por se tratar de um público que, por algum motivo, abandonou os 

estudos e depois de algum tempo, mesmo trabalhando, resolvem retornar. Como bem 

ressalta Wanderer (2014: 255). 

 
 

Atualmente um grande número de pessoas procura Cursos de 
Educação de Jovens e Adultos a fim de começar ou continuar seu 
processo de escolarização. Esta procura inclui também a busca por 
conhecimentos matemáticos, pois, além de estar incluída no currículo 
escolar, a Matemática auxilia nas resoluções de muitos problemas e 
situações, tanto profissionais como pessoais. 
 
 

Reforçando, os alunos da modalidade EJA, por algum motivo nunca 

frequentaram a escola, ou desistiram de frequentar por encontrar algum obstáculo, seja 

ele social, econômico ou cognitivo. Neste sentido, houve o interesse em conhecer quais 

seriam os motivos que os levaram a abandonar a escola, porque retornar depois de um 

determinado período de tempo, será que o seu trabalho influencia em seus estudos ou 

vice-versa, e com relação a Matemática formal (escolar) será que ela está presente na 

                                                           
4 As atividades do PIBID foram encerradas nesta instituição em 2016. 
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prática profissional desses alunos? A partir desses questionamentos surge a nossa 

questão norteadora, já citada anteriormente. 

 

Como a Matemática está presente na vida profissional de estudantes, ou 

familiares da Educação de Jovens e Adultos, EJA?  

 

Esta é a questão norteadora que direcionará nossa pesquisa. No decorrer desta, 

conhecer-se-á o perfil dos pesquisados, através de uma pesquisa empírica, para 

identificar um pouco do contexto social, cultural e econômico do público alvo. Como 

relatado, estes conhecimentos se fazem necessários pelo fato de a pesquisa frisar os 

conhecimentos desenvolvidos de acordo com o contexto de determinado grupo 

sociocultural. Para isso foi necessário a aplicação de um questionário inicial, o qual foi 

denominado piloto. Este foi coletado e analisado em 2015, a fim de construir o perfil da 

turma. A partir desse foram elaborados os outros questionários e entrevistas com a 

finalidade de investigar a relação existente entre a Matemática empírica da profissão e a 

Matemática escolar. Finalizando com a elaboração de problemas a serem solucionados 

pelos próprios alunos, que retratam a Etnomatemática, e que compõem o nosso material 

didático. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS 

 

O primeiro contato com os alunos ao aplicar o questionário inicial, no entanto 

este foi um contato bem rápido, pois os alunos receberam os questionários, responderam 

e em seguida entregaram, então conversei com o professor da turma e fui embora. 

Os alunos dos níveis III e IV totalizam 50 matriculados, porém, segundo o 

professor das turmas apenas 50% de cada turma frequentam as aulas assiduamente. 

Assim, iniciou-se uma atividade com a aplicação de um questionário 

semiestruturado, contendo 22 questões. Tal instrumento foi aplicado com apenas 19 

alunos, sendo 9 alunos do nível III e 10 alunos do nível IV (ver gráfico 1), sendo estes 

alunos os que frequentam assiduamente as aulas. 

 

 

 

 



 

Fonte: Arquivo pessoal

 Desses 19 alunos, 63,16

cidades do Rio Grande do Norte, a saber, Santana do Matos, Afonso Bezerra, Lagoa de 

Pedras,  Santa Cruz, Mossoró e Jardim de Seridó e u

Souza na Paraíba (PB), porém todos residem em Natal (ver gráfico 2).

Fonte: Arquivo pessoal

Todos esses alunos que 

busca de melhores condições de vida, seja ela

afirmam que mudaram a localidade de moradia, por conveniência, para morar com 

familiares e para encontrar emprego. No gráfico a seguir, vemos o tempo de moradia 

desses alunos na cidade do Natal. 
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Gráfico 1— Níveis de ensino 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
 

63,16% são naturais de Natal e 36,84% nasceram

cidades do Rio Grande do Norte, a saber, Santana do Matos, Afonso Bezerra, Lagoa de 

z, Mossoró e Jardim de Seridó e um dos alunos é natural da cidade de

na Paraíba (PB), porém todos residem em Natal (ver gráfico 2). 

 

Gráfico 2 — Naturalidade 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Todos esses alunos que nasceram no interior do estado, vieram para a capital em 

busca de melhores condições de vida, seja ela financeira, ou familiar, pois, os próprios 

afirmam que mudaram a localidade de moradia, por conveniência, para morar com 

familiares e para encontrar emprego. No gráfico a seguir, vemos o tempo de moradia 

desses alunos na cidade do Natal.  
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nasceram em outras 

cidades do Rio Grande do Norte, a saber, Santana do Matos, Afonso Bezerra, Lagoa de 

natural da cidade de 

no interior do estado, vieram para a capital em 

financeira, ou familiar, pois, os próprios 

afirmam que mudaram a localidade de moradia, por conveniência, para morar com 

familiares e para encontrar emprego. No gráfico a seguir, vemos o tempo de moradia 



 

Gráfico 3

 Ao analisar este gráfico vemos que quase todos os alunos moram em Natal há 

mais de 10 anos, porém nem todos têm uma condição de moradia e

4). Boa parte já possui sua casa própria, por

casas alugadas, o que dificulta

conseguir cumprir com os compromissos financeiros

encarece o custo de vida das famílias, principalmen

 

Fonte: Arquivo pessoal
 

Apesar do muito tempo de moradia na cidade do Natal, a faixa etária desses 

alunos não é muito elevada, 
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Gráfico 3 — Tempo de moradia em Natal/RN 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
Ao analisar este gráfico vemos que quase todos os alunos moram em Natal há 

, porém nem todos têm uma condição de moradia estável (ver gráfico 

oa parte já possui sua casa própria, porém, a mesma quantidade ainda mora em 

dificulta a vida social de muitos, tendo que ter uma boa renda para 

conseguir cumprir com os compromissos financeiros, pois se sabe

encarece o custo de vida das famílias, principalmente em um bairro de classe média alta

Gráfico 4 – Tipo de moradia 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 
Apesar do muito tempo de moradia na cidade do Natal, a faixa etária desses 

alunos não é muito elevada, conforme segue: 

 

 

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

1 à 10 11 à 20 Mais de 20

26,31%

47,38%

26,31%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Alugada Própria Cedida Outro

42,10% 42,10%

0

15,80%

47 

 

Ao analisar este gráfico vemos que quase todos os alunos moram em Natal há 

stável (ver gráfico 

ém, a mesma quantidade ainda mora em 

ter uma boa renda para 

se sabe que o aluguel 

te em um bairro de classe média alta. 

  
Apesar do muito tempo de moradia na cidade do Natal, a faixa etária desses 
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Tabela 1 – Faixa etária 

Idade Quantidade 

17 à 20 10 

21 à 40 4 

Acima de 40 3 

Não informado 2 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
 

Muitas pessoas têm o pensamento que a EJA é um ensino voltado apenas aos 

adultos, no entanto podemos observar na tabela anterior que o público alvo de nossa 

pesquisa tem idade entre 16 e 20 anos. Sobre isso, Fonseca (2007: 14), afirma que 

“estamos falando de uma ação dirigida a um sujeito de escolarização básica incompleta 

ou jamais iniciada e que ocorre aos bancos escolares na idade adulta ou na juventude”, 

assim o público alvo da modalidade EJA não se caracteriza apenas pela idade, mas, 

 
 
Assim ainda que a designação ‘Educação de Jovens e Adultos’ nos 
remeta a uma caracterização da modalidade pela idade dos alunos a 
que atende, o grande traço definidor da EJA é a caracterização 
sociocultural de seu público, no seio da qual se deve entender esse 
corte etário que se apresenta na expressão que a nomeia. (FONSECA 
2007: 15). 
 
 

Para tanto, além da idade adulta ou jovem, a EJA é caracterizada pelos traços 

socioculturais do público. O lugar social dos alunos da EJA é definido a partir de três 

campos, a saber, a condição de não crianças, a condição de excluídos da escola e a 

condição de membros de determinados grupos culturais. Tais condições caracterizam o 

grupo de estudantes da EJA, estes não são mais crianças, porém, de acordo com a 

constituição de 1988, 

 
 
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia 
de:  
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;  
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (BRASIL 
1998: 43). 
 
 

Para tanto, os alunos de EJA estão incluídos nas três condições, pois estes não 

são crianças, entre 4 (quatro) e 17 (dezessete) anos de idade, porém tem o direito a 



 

Educação Básica obrigatória e gratuita, independente dos motivos pelos quais não tenha 

frequentado a escola no tempo previsto pela

quais as crianças não frequ

abandonam. Por algum motivo

formam um determinado grupo cultural

creditam que não podem mais estudar devido à idade avançada e estarem fora da faixa 

etária tida como ideal para a determinada série

Como o foco principal 

quais as características profissionais e f

acerca do estado civil dos nossos pesquisados, o resultado de tal indagação segue no 

gráfico 5, 

 

Fonte: Arquivo pessoal

Embora o estado civil da maioria dos alunos s

possuem filhos, como consta a seguir.

Este fato conta muito na

próprios alunos afirmam que a gravidez foi o fa
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ásica obrigatória e gratuita, independente dos motivos pelos quais não tenha 

entado a escola no tempo previsto pela constituição, muitos são os motivos p

quais as crianças não frequentam a escola, ou começam a frequ

or algum motivo, esses alunos são excluídos da escola e

formam um determinado grupo cultural, sentem-se de fato excluídos, pois muit

creditam que não podem mais estudar devido à idade avançada e estarem fora da faixa 

etária tida como ideal para a determinada série. 

Como o foco principal desta pesquisa é a profissão dos alunos, 

quais as características profissionais e financeiras desse grupo. De início

acerca do estado civil dos nossos pesquisados, o resultado de tal indagação segue no 

Gráfico 5 – Estado cívil 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 
o estado civil da maioria dos alunos seja solteiros

, como consta a seguir. 

 
Gráfico 6 – Tem filhos  

 
Fonte: Arquivo pessoal pesquisador 

 
fato conta muito nas condições sociais e financeiras das pessoas, pois os 

próprios alunos afirmam que a gravidez foi o fator de algumas decisões na vida, 
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ásica obrigatória e gratuita, independente dos motivos pelos quais não tenha 

ão os motivos pelos 

começam a frequentar e depois 

e, ao retornarem, 

se de fato excluídos, pois muitos 

creditam que não podem mais estudar devido à idade avançada e estarem fora da faixa 

pesquisa é a profissão dos alunos, busca-se saber 

inanceiras desse grupo. De início, questionamos 

acerca do estado civil dos nossos pesquisados, o resultado de tal indagação segue no 

solteiros, muitos destes 

s condições sociais e financeiras das pessoas, pois os 

tor de algumas decisões na vida, 



 

inclusive o abandono da vida escolar, como por exemplo, os homens ao descobrirem 

que iam ser pai, necessitaram 

outros alunos, em especial as mulheres, precisaram aba

empregos, pois havia a necessidade de cuidar das crianças, uma das estudantes 

mencionou que precisou inclusive mudar seu local de moradia, vindo do interior para a 

capital, pois na capital havia a mãe da mesma que cuidaria da 

trabalhar para conseguir o sustento da criança, tendo em vista que a mesma não é 

casada. Vemos a seguir a tabela que mostra a quantidade de filhos que os estudantes 

possuem. 

Quantidade de filhos

1 

2 

Mais de 3 

Nenhum 

Com este fato a quantidade de pessoas em casa tem aumentado, pois como 

vemos quase todos os alunos têm filhos. Outra questão interrogada foi com relação 

quantidade de pessoas na cas

Gráfico 7 –

Como o nosso enfoque 

deteremos um pouco para falarmos desses resultados.
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inclusive o abandono da vida escolar, como por exemplo, os homens ao descobrirem 

que iam ser pai, necessitaram ir a busca de um emprego para sustentar os filhos, alguns 

outros alunos, em especial as mulheres, precisaram abandonar os estudos e até mesmo 

empregos, pois havia a necessidade de cuidar das crianças, uma das estudantes 

mencionou que precisou inclusive mudar seu local de moradia, vindo do interior para a 

capital, pois na capital havia a mãe da mesma que cuidaria da criança e ela podia 

trabalhar para conseguir o sustento da criança, tendo em vista que a mesma não é 

casada. Vemos a seguir a tabela que mostra a quantidade de filhos que os estudantes 

 

Tabela 2 – Quantidade de filhos 

Quantidade de filhos Quantidade de pesquisados

6 

3 

5 

5 

Fonte: Arquivo pessoal pesquisador 
 

Com este fato a quantidade de pessoas em casa tem aumentado, pois como 

vemos quase todos os alunos têm filhos. Outra questão interrogada foi com relação 

pessoas na casa. 

 

– Quantidade de pessoas que residem na casa

 
Fonte: Arquivo pessoal pesquisador 

 
Como o nosso enfoque principal é profissão exercida pelos alunos

deteremos um pouco para falarmos desses resultados. 
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inclusive o abandono da vida escolar, como por exemplo, os homens ao descobrirem 

busca de um emprego para sustentar os filhos, alguns 

ndonar os estudos e até mesmo 

empregos, pois havia a necessidade de cuidar das crianças, uma das estudantes 

mencionou que precisou inclusive mudar seu local de moradia, vindo do interior para a 

criança e ela podia 

trabalhar para conseguir o sustento da criança, tendo em vista que a mesma não é 

casada. Vemos a seguir a tabela que mostra a quantidade de filhos que os estudantes 

de de pesquisados 

Com este fato a quantidade de pessoas em casa tem aumentado, pois como 

vemos quase todos os alunos têm filhos. Outra questão interrogada foi com relação à 

Quantidade de pessoas que residem na casa 

profissão exercida pelos alunos, nos 



 

4.3.1 Vida profissional dos alunos

 

Ao iniciar uma fala sobre a profissão, deve

Nessa concepção e de acordo com a legislação do ensino básico, a maioria dos alunos 

seriam trabalhadores, pois o público ao qual o e

público de mais idade e trabalhadores. De fato,

no gráfico 8 que aponta para

 

O gráfico anterior retr

de trabalho, pois mostra que 

que caracteriza o contexto educacional a qual a EJA se destina, no entanto, esses alunos 

que não trabalham foram 

nenhuma profissão e essas respostas estão descritas a seguir, sem denominar o nome do 

aluno para preservar suas identidade

por diante. 

“Por que não consig

“Não trabalho empregada porem, no lar sim”

“Por que não sou de maior”

“No momento estou procurando emprego”

“Por que não aparece e tenho uma filha”

“Falta de oportunidades”

As profissões as quais os alunos 
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dos alunos entrevistados 

a fala sobre a profissão, deve-se saber se os alunos trabalham. 

concepção e de acordo com a legislação do ensino básico, a maioria dos alunos 

seriam trabalhadores, pois o público ao qual o ensino da EJA noturn

o de mais idade e trabalhadores. De fato, foram exatamente os dados 

que aponta para a situação atual de trabalho dos alunos pesquisados.

Gráfico 8 – Trabalho 

 
Fonte: Arquivo pessoal 

 
O gráfico anterior retrata a situação que foi mencionada com relação 

que mais da metade dos pesquisados trabalham

que caracteriza o contexto educacional a qual a EJA se destina, no entanto, esses alunos 

que não trabalham foram indagados acerca dos motivos pelo quais não exercem 

essas respostas estão descritas a seguir, sem denominar o nome do 

identidades, para tanto usaremos as notações A1, A2, e assim 

“Por que não consigo achar um emprego” (A1) 

“Não trabalho empregada porem, no lar sim” (A2) 

“Por que não sou de maior” (A3) 

“No momento estou procurando emprego” (A4) 

“Por que não aparece e tenho uma filha” (A5) 

“Falta de oportunidades” (A6) 

As profissões as quais os alunos exercem são as seguintes: 
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saber se os alunos trabalham. 

concepção e de acordo com a legislação do ensino básico, a maioria dos alunos 

nsino da EJA noturno se destina é o 

foram exatamente os dados encontrados 

a situação atual de trabalho dos alunos pesquisados. 

e foi mencionada com relação à condição 

mais da metade dos pesquisados trabalham. Este é um dado 

que caracteriza o contexto educacional a qual a EJA se destina, no entanto, esses alunos 

indagados acerca dos motivos pelo quais não exercem 

essas respostas estão descritas a seguir, sem denominar o nome do 

, para tanto usaremos as notações A1, A2, e assim 
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Tabela 3 – Profissões 
Profissão Quantidade 

Manicure 1 

Doméstica 4 

Pintor automotivo 1 

Servente 1 

Cuidador de idosos 1 

ASG 1 

Diarista 1 

Não trabalha 9 

Fonte: Arquivo pessoal pesquisador 
 

Algumas dessas profissões são passadas de pais para filhos, como é o caso do 

pedreiro e da manicure, que afirmaram em suas respostas que tal profissão também é 

exercida pelos pais. 

A partir do quantitativo dessas profissões, categorizaram-se dois grupos de 

profissões, a princípio um grupo de homens e um de mulheres, selecionamos um 

servente e uma doméstica. Os alunos que não trabalham na área, foram indagados se 

possuem algum conhecimento das áreas supracitadas. Ao realizar a entrevista com o 

servente e com a dona de casa, no entanto, o servente havia abandonado a escola, então 

se aplicou a entrevista com um jovem que exerce função de pintor automotivo e com 

senhora doméstica, a fim de evidenciar as matemáticas usadas por eles em suas 

profissões, para então, elaborarmos a sequência didática à luz dessas matemáticas. 

No entanto, na pesquisa destacamos apenas o pintor automotivo, em virtude do 

tempo e da acessibilidade, pois a doméstica, cuidava de uma casa no bairro, então seria 

incômodo visitá-la e fazer observações.  

 

4.4 EXPERIÊNCIA: TORNEIO SHOW DA MATEMÁTICA 

 

O segundo contato com os alunos ocorreu no dia 08 de Outubro de 2015, data 

que aconteceu, na escola, um evento intitulado por II Torneio Show da Matemática, o 

qual é organizado pelo grupo de bolsistas do PIBID de Matemática da UFRN. Por estar 

desenvolvendo a pesquisa nas turmas, fui convidada pelo professor de Matemática da 

turma para participar do torneio, a fim de está com os alunos em outro momento 

diferente da sala de aula, além disso, o torneio contava com uma prova intitulada mostra 
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de profissões, a qual foi organizada pela equipe do PIBID. O evento envolveu todas as 

pessoas presentes na escola, alunos de todas as turmas e professores de todas as 

disciplinas, tal acontecimento nos foi muito proveitoso, pois segundo D’Ambrosio 

(2011: 44-45),  

 
 
Um enfoque Etnomatemático sempre está ligado a uma questão maior, 
de natureza ambiental ou de produção, e a etnomatemática raramente 
se apresenta desvinculada de outras manifestações culturais, tais como 
arte e religião. A etnomatemática se enquadra perfeitamente numa 
concepção multicultural e holística de educação. 
 
 

Este evento envolveu todos os alunos do turno noturno, e teve como objetivo 

geral, mostrar aos alunos a Matemática de forma mais atrativa, envolvente e 

interdisciplinar. Nesta perspectiva, os bolsistas do PIBID trabalharam na escola algumas 

semanas antecipadas ao torneio, para familiarizar os alunos com algumas provas e 

materiais manipuláveis que seriam usados neste evento, pois ele é composto por 

algumas disputas entre as equipes que envolvem raciocínio lógico, criatividade e 

conhecimentos escolares, não apenas de Matemática, mas interdisciplinares, que 

“Acreditamos que a interdisciplinaridade apresenta a possibilidade de reverter esse 

quadro com a integração da Matemática a outras disciplinas do currículo escolar” 

(LIMA; FREITAS 2015: 74). 

As equipes foram divididas de acordo com o nível e quantidade de alunos em 

cada nível, a fim de não ter equipes com quantidades de alunos muito diferentes umas 

das outras. 

O torneio iniciou às 19h30min com a apresentação do professor supervisor do 

PIBID, o qual é o professor de Matemática das turmas da EJA. Em seguida a professora 

coordenadora do PIBID declarou iniciado o torneio, o qual iniciou com uma prova 

chamada paródia/versão, ver figura 3, tendo por objetivo divulgar o que aprenderam em 

sala sobre assuntos matemáticos. Os alunos deveriam escolher uma música e parodiá-la 

(fazer versão) relacionando os conteúdos matemáticos aprendidos. Esta prova foi 

auxiliada pela professora de português que esteve explicando a diferença entre paródia e 

versão, e junto com os meninos, construiu as paródia/versão voltadas ao conteúdo 

matemático.  
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Imagem 3 – Paródia/versão 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

O que chamou a atenção desta pesquisa foi a forma criativa que os alunos 

desenvolveram suas atividades, tanto no momento de inserir os conteúdos matemáticos, 

como na própria exposição das paródias. Neste evento aconteceram exposições das mais 

variadas formas possíveis, com coreografias, danças, voz e violão. Em suas 

paródias/versão os alunos falaram dos conteúdos matemáticos como as quatro 

operações, frações, raiz quadrada, equações, geometria, entre outros. 

A segunda prova do torneio foi o Desfile de profissões, cujo objetivo era 

destacar em uma profissão a utilização do conhecimento matemático adquirido em sala 

de aula em qualquer nível de ensino. Nesta prova, os alunos se caracterizaram de alguns 

profissionais, desfilaram e discorreram sobre a utilização da Matemática nesta profissão, 

conforme as imagens a seguir. 

 

Imagem 4 – Desfile de profissões 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
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 Na imagem anterior observam-se os alunos representando algumas profissões na 

prova do torneio. Nesta prova não havia uma exigência de escolha de profissão, os 

alunos ficaram livres para escolher a profissão que julgassem ser melhor, tanto para se 

caracterizar como para evidenciar a Matemática utilizada por esse profissional.  

 Ao analisarmos as profissões que foram escolhidas, vê-se que algumas são de 

convívio dos próprios alunos, pois estes se caracterizaram de vendedor autônomo, no 

caso a dona de casa que vende cosméticos da Avon, para poder ajudar na renda familiar. 

Na ocasião ela mencionou os cálculos que são feitos para verificar qual o valor a ser 

pago pelo produto, o valor que terá que devolver de troco as suas clientes, e mais, a 

quantidade do lucro obtido em suas vendas mensais. 

 Dois alunos caracterizaram-se de cantores de funk, pois de fato, é o que eles 

fazem em seu dia a dia, criam e cantam o gênero musical. Durante a apresentação eles 

cantaram uma música que foi criada especialmente para este torneio, mencionando os 

conteúdos matemáticos os quais eles lembravam. Assim como todos os alunos, que ali 

estavam desfilando, mencionaram que sem a Matemática a profissão não seria possível 

existir, porque na música a Matemática está muito presente, pois eles a utilizam para 

fazer as marcações dos ritmos e batidas de suas músicas. 

 Houve ainda representação de uma enfermeira e uma médica, de equipes 

diferentes, pois ambas mencionaram o uso da Matemática nessas profissões na hora de 

tirar medidas de um paciente tais como peso, altura, pressão, temperatura, entre outras. 

 Por fim, um aluno que se caracterizou de engenheiro. Esta é a profissão que ele 

pretende exercer, o mesmo trouxe a planta de uma casa, a qual diz ter construído. Além 

da planta, também trouxe consigo algumas ferramentas como a fita métrica, que afirma 

ser muito utilizada para a execução de sua profissão, pois para calcular as quantidades 

de massa, tijolos e outros materiais necessitam conhecer todas as medidas. 

 Em suma, esta foi uma prova muito bem apresentada, pois todos os alunos 

tiveram o cuidado de buscar a Matemática presente nas profissões e principalmente 

apresentar profissões que já conheciam ou que já exercem para poder falar com maior 

propriedade do conteúdo matemático presente na atividade profissional destacada. 

A terceira prova foi a construção de poliedros cujo objetivo era relembrar o 

conceito de um poliedro e fazer com que a equipe construa corretamente o poliedro 

apresentado como modelo para a prova, dentro do tempo limite de 10 minutos. Embora 

algumas turmas não tenham visto ainda o conteúdo de poliedros, estes tiveram contato 
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com o mesmo em aulas de reforço ministradas pelos alunos do PIBID. Assim, nessa 

prova eles deveriam apenas reproduzir o poliedro solicitado pela equipe organizadora 

do evento, com materiais concretos. Para essa construção foram utilizados massa de 

modelar e palitos de churrasco para a realização, como veremos na Figura 5. 

 

Imagem 5 – Construção de poliedros 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
 

 Observar-se que, nesta prova, o aluno devia apenas modelar a massinha e 

encaixar os palitos, formando o poliedro solicitado. Não foi uma prova com exigência 

apenas de conteúdos matemáticos, mas também de coordenação motora e habilidades. 

 A prova seguinte consta de uma prova de caráter interdisciplinar, chamada quiz 

de perguntas, que teve por objetivo mostrar habilidades intelectuais não só em 

Matemática, mas também em outras áreas de conhecimento. Essa prova foi elaborada 

junto aos outros professores da escola do turno noturno, os quais indicaram as questões 

a serem inseridas na urna para serem sorteadas a fim de que o aluno respondesse.  

 

Imagem 6 – Quiz de perguntas 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 
 Tal prova foi dividida por níveis, inicialmente as perguntas foram sorteadas para 

os níveis I e II e em seguida para os níveis III e IV. Nela, além dos conhecimentos de 

sala de aula, também foram muito importantes os conhecimentos de mundo, pois havia 
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perguntas que os alunos respondiam por já conhecer aquela situação em seu dia a dia, 

seja em sua casa, com sua família ou em seu trabalho. 

 A penúltima prova foi intitulada jogo da memória, tendo por objetivo reconhecer 

as formas geométricas planas e espaciais presentes nas cartas e saber qual o nome da 

figura. Nessa prova os alunos tinham que escolher uma carta e em seguida escolher 

outra que estivesse com o nome da forma geométrica, as quais estavam coladas em um 

cartaz na parede. 

 

Imagem 7 – Jogo da memória 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
 

O torneio foi encerrado com a prova denominada Circuito lógico, a qual tinha 

por objetivo transpor a Torre de Hanói para a haste oposta, respeitando as devidas 

regras, em seguida, montar o Cubo Soma de modo que não restasse nenhuma peça e o 

cubo estivesse perfeito e, por fim, construir uma figura dada com o Tangram, 

respeitando o menor tempo utilizado para concluir todo o circuito. 

 

Figura 8 – Circuito lógico 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 
 Esta prova não requer apenas conhecimentos matemáticos, mas raciocínio 

também lógico e habilidade em realizar as provas, com menor tempo. De acordo com 

Gonçalves, 
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Por compreender a matemática de um modo amplo, a Etnomatemática 
reconhece manifestações encontradas nas diversas culturas em 
distintos momentos históricos como um conjunto de saberes 
identificável com o que hoje denominamos Matemática. 
(GONÇALVES 2014: 58). 
 
 

Percebe-se, portanto, que todos os alunos estavam bem empenhados nessa 

atividade, mesmo sendo denominado Torneio Show da Matemática trata-se de uma 

atividade extra e bem dinâmica que abordava diversos conhecimentos, além de 

conhecimentos matemáticos, conhecimentos interdisciplinares, culturais e os 

conhecimentos da própria vivência dos alunos. 
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5 REALIZAÇÃO E ANÁLISE DE ENTREVISTAS 

 

Como posto, dois alunos foram selecionados para ser entrevistados, e 

posteriormente observados em sua profissão. Esta seleção ocorreu de acordo com o 

questionário inicial aplicado (ver apêndice). A proposta de selecionar a profissão que 

mais apresentasse destaque, dentre os alunos participantes da pesquisa, no entanto, 

como visto em uma tabela anterior, as profissões que os alunos exercem são as mais 

variadas, então, por questão de acessibilidade, selecionou-se duas profissões, uma por 

ter mais ligação com as profissões exercidas pelas mulheres, (que foi uma doméstica), e 

a outra profissão escolhida foi um pintor automotivo, por ter mais relação com o público 

masculino. 

Elaborou-se o roteiro de entrevista (ver apêndice B) de forma a poder ser 

utilizado pelas duas profissões, e iniciamos as entrevista, no dia 22 de outubro de 2015, 

com o aluno que exerce a profissão de pintor automotivo. 

O estudante chama-se Bruno de Melo Ribeiro, com idade de 28 anos, nascido na 

cidade de Natal, cursa atualmente o nível III, que corresponde ao 6º e 7º anos e 

atualmente reside em Extremoz – RN, embora estude em Natal. Segundo Bruno, ele 

mudou para Extremoz, uma vez que conseguiu realizar o sonho da casa própria nesse 

município que dista aproximadamente 30 km da cidade de Natal. O discente alega ter 

parado de estudar quando o filho nasceu, pois tinha que trabalhar e não conseguia 

conciliar o trabalho com os estudos. Ele esteve afastado da sala de aula por 10 anos.  

 
 
A idade cronológica, entretanto, tende a propiciar oportunidades de 
vivências e relações, pelas quais crianças e adolescentes, em geral, 
ainda não passaram. Mesmo que estruturas socioeconômicas e 
culturais imponham uma entrada cada vez mais precoce em algumas 
dimensões da vida adulta, os modos como os velhos, os adultos, os 
jovens, os adolescentes, ou as crianças se inserem nessas dimensões 
são sensivelmente diferentes. (FONSECA 2007: 22-23)  

 
 
Mesmo o estudante Bruno necessitando se afastar dos estudos por situações da 

dimensão de sua vida adulta, este não hesitou em retomar seus interesses escolares e 

voltar para a sala de aula, ainda que com uma idade considerada avançada para estar em 

tal nível de ensino. Bruno alega ter voltado a estudar para melhorar as condições de 

trabalho, pois sem estudos há maior dificuldade no mercado de trabalho. Este tem 
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vontade de ingressar em um curso superior, por isso, não pensa em desistir do ensino 

básico, pois deseja realizar esse sonho. 

O assunto da Matemática que muito bem recorda ter estudado são as quatro 

operações, em especial a multiplicação, a qual, segundo ele, utiliza muito em sua atual 

profissão. Bruno, na atualidade, é pintor automotivo e trabalha por conta própria, tem 

seu próprio negócio no bairro de Nova descoberta, próximo à escola. No entanto, essa 

não foi a única atividade profissional que desenvolveu, já foi motoboy, açougueiro, 

estoquista, entre outras atividades, porém, é em uma dessas oportunidades da vida, em  

que Bruno se encontrava desempregado, um amigo o chamou para ajudá-lo em uma 

oficina automobilística, daí surgiu o interesse por esse campo profissional, somado a 

isso, veio a vontade de trabalhar para si mesmo, o que o motivou  a abrir seu próprio 

negócio há aproximadamente 2 anos. Doravante é a única renda da família. 

Os saberes que Bruno aprendeu, foram por meio de seu amigo que passava as 

instruções, e através das observações que fazia em seu local de trabalho.  

 

5.1 VISITA AO LOCAL DE TRABALHO 

 

No dia 18 de Março de 2016, houve uma visita na loja BM Serviço e Pintura, 

que é o nome da loja de Bruno. A loja está situada à Rua Xavier da Silveira, nº. 1175, 

Nova Descoberta, e dispõem dos serviços de revitalização, lavagem de bancadas, 

hidratação de couro, recuperação de para-choques, polimentos, entre outros. O horário 

de trabalho de seu é de Segunda à Sexta, das 7h30min. às 11h30min. e das 13h30min. 

às 17h30min., e aos sábados das 7h30min. às 12h. 

O ponto da loja é alugado e custa R$350,00, além dos gastos de água e energia. 

Somadas ao aluguel e despesas com o ambiente ficam em torno de R$450,00. Os gastos 

com materiais de trabalho dependem do serviço que se tem para fazer, pois é a partir do 

serviço previsto que o pintor compra o material, sendo que existem alguns materiais, 

tais como, solventes, massas e outros que ele já dispunha no estoque. 

No dia marcado para visitá-lo, o supracitado informou que estava fazendo uma 

pintura, era o serviço daquele dia. Ao chegar à loja, por volta das 8 horas da manhã, 

Bruno já trabalhando. No interior da loja estava um carro do tipo Buggy selvagem, que 

Bruno estava terminando de isolar algumas partes, para não pegar tinta. Utiliza-se para 

fazer o isolamento fita adesiva e jornais, revistas ou panfletos de supermercados. Tal 
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procedimento é feito em partes como, parafusos, vidros, bancos, piso e entre outras 

partes. 

Durante o isolamento dessas partes, o dono do carro chegou até o local e 

começou ajudá-lo. Eles são amigos. Bruno não possui ajudante, pois segundo ele o 

lucro ainda não dá para pagar uma pessoa para auxiliá-lo. O material para isolamento é 

adquirido através de amigos que trabalham nos supermercados do bairro, pois quando 

acaba a promoção do folheto, o amigo traz todas as sobras de folhetos ou quando os 

folhetos acabam e os amigos ainda não têm trazido, o próprio pintor vai até o mercado 

comprar, ele compra o quilo de folhetos à R$1,00, essa quantidade é necessária para um 

mês. 

No dia anterior Bruno já havia feito alguns reparos no veículo para remover 

algumas imperfeições, tais como arranhões e amassados. Onde existem essas 

imperfeições é colocado uma massa feita com massa de poliéster light e catalisador, que 

é misturado na massa para proporcionar a secagem. Essa massa é comumente chamada 

por eles de aparelho, “antes da pintura, essas partes são lavadas para não dá diferença 

na pintura”. [BRUNO] ver Imagem 9. 

 

Imagem 9 – Aparelho de massa de poliéster e catalisador 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 
Na hora da lavagem, ainda foi detectado uma imperfeição e ele fez a mistura da 

massa, para solucionar o problema e não ter diferença na pintura. 

Após lavar todos os pontos que foram colocados a massa, Bruno passa um pano, 

para retirar todo o excesso de massa, bem como secar os locais molhados. 
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Na hora da pintura, Bruno falou ao dono do carro que a cor de tinta desejada 

tinha na loja, mas talvez a quantidade fosse pouca e precisaria comprar mais, então ele 

foi verificar se a quantidade era suficiente (Imagem 10) 

 
Imagem 10 – Quantidade de tinta 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 
Na hora de verificar, conforme a imagem anterior, Bruno não abre a lata para ver 

a quantidade, mas apenas balança a lata e sente a quantidade de tinta que há na lata, 

imediatamente ele fala: a tinta dá [BRUNO]. 

Imediatamente, dado o espanto da entrevistadora, surge uma pergunta: “Bruno, 

como você sabe que a quantidade de tinta é suficiente para pintura, você nem abriu a 

lata para ver a quantidade existente?” [ISABEL] Bruno sem demora, respondeu: “eu 

tenho a base, o carro vai ser pintado só a carenagem, essa frente e as laterais, então 

pega uns 400 ml. de tinta, a lata vem com 900 ml., eu balancei e senti que tinha mais ou 

menos a metade da lata, então tem mais de 400 ml. , por isso falei que dá”.[BRUNO] 

 

5.1.2 Momento da pintura 

 

Para a pintura é utilizado um instrumento chamado pistola (Imagem 11). A tinta 

é colocada nesse instrumento, em seguida é instalada no compressor de ar5. No 

momento de colocar a tinta na pistola, ela apresentou algumas bolinhas, com aparência 
                                                           
5Diz-se de ou aparelho que serve para comprimir um fluido à pressão desejada. 
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de tinta seca, daí Bruno precisou retirar a tinta que já havia colocado na pistola e limpar 

a pistola com solvente e uma estopa6. Em seguida usou uma peneira para colocar a tinta 

novamente na pistola, servindo de auxílio para não cair essas bolinhas novamente, pois 

caso acontecesse de essas bolinhas ficarem na tinta que seria utilizada, o carro também 

ficaria com as bolinhas em sua pintura.  Isso ocorreu devido à tinta ter sido aberta, 

usada, e ter ficado guardada há certo tempo. Segundo Bruno, é como se a tinta estivesse 

coagulada. 

 

Imagem 11 – Pistola 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 
Para pintar, o entrevistado pediu que eu e o dono do carro ficássemos fora da 

loja, pois o cheiro de tinta era muito forte e poderíamos passar mal, ele sempre usa uma 

máscara, para não inalar muito o cheiro da tinta. 

Após a primeira demão7 de tinta, o carro foi lixado, com uma lixa chamada lixa 

1200, que é bem fina, e utilizada molhada para retirar poeira e possíveis bolhas que 

venham a ficar na pintura. Logo após é passado um pano seco, para secar a tinta e é feita 

outra demão de tinta. 

Quando a segunda demão está totalmente seca é utilizado um tipo específico de 

verniz sobre a tintura, para se chegar a cor desejada e, em seguida, uma máquina de 

polir para dá o brilho no veiculo.   

Existem algumas tintas que dispensam o uso do verniz, mas são mais caras. Os 

tipos de tintas são metálicas, perolizadas e PU (a tinta PU não necessita do verniz na 

                                                           
6Parte mais grosseira de linho, usada geralmente para serviços de limpeza. 
7Camada de tinta ou cal que se estende numa superfície; mão. Cada uma das vezes em que se reinicia um 
trabalho. 
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pintura). As tintas são compradas por valores a partir de R$85,00, sendo as com 

tonalidades escuras como o vermelho, preto, azul, são tintas mais caras, em todos os 

tipos. 

Para esse serviço foi cobrado R$550,00. Ao todo foi gasto cerca de R$ 150,00 e 

necessário 4 dias de serviço. Para dizer o valor a ser cobrado de qualquer serviço, Bruno 

analisa quais gastos ele terá com material, assim como quantos dias gastará para fazer o 

serviço, porque ele pensa em uma diária em média de R$ 100,00, pois alega que com 

essa diária dá para pagar os gastos com o ponto, e se manter, além do gasto com 

combustível, como já foi mencionado, ele mora em Extremoz e vem todos os dias para 

trabalhar e estudar em Nova Descoberta. 

A seguir, foram elaboradas situações problemas que emergem da profissão de 

pintor automotivo, desenvolvida pelo aluno Bruno Melo.  

Houve outras visitas à loja de Bruno, em uma das visitas Bruno estava sem 

serviços na loja, apenas apareceu-lhe um para-choque para tirar uns arranhões e pintar, 

em outra visita, havia muito serviço, dentre eles restaurar e pintar dois para-choques 

(dianteiro e traseiro) de um veículo modelo Corsa Classic, cada para choque custa em 

média R$ 150,00, dependendo da quantidade de amassados que houver. 

 

  



65 
 

6 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 A fim de compor nosso produto educacional, iniciaram-se alguns contatos 

diretos com os alunos para analisar seus comportamentos sociais e culturais, bem como, 

identificar a Matemática conhecida e praticada por eles em suas profissões. 

Após coletar alguns dados, que foram registrados no decorrer deste trabalho, 

iniciamos a nossa proposta educacional, denominada de Caderno de Situações 

Problemas- CSP. Tal proposta está descrita no apêndice D.  

A CSP contém o texto auxiliar para resolução dos problemas, conteúdos 

abordados, habilidades e objetivos a ser alcançado além de orientações o professor que 

desejar utilizá-la. 

Os problemas devem ser resolvidos em grupo possibilitando o aprendizado 

coletivo. Tais situações problemas emergiram do contexto do pintor automotivo o qual 

foi o objeto de nossa pesquisa. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse trabalho teve por finalidade construir um Caderno de Situações Problemas, 

pautado nas teorias da Etnomatemática e Resolução de Problemas em uma turma de 

EJA. Para realizar tal construção utilizaram-se vários instrumentos diagnósticos, a fim 

de sondar os alunos participantes da pesquisa, sobre as profissões que os alunos ou 

familiares exerciam, assim como os conhecimentos matemáticos que estavam presentes 

nessas profissões. 

Nessa trajetória foram percebidas algumas dificuldades na aplicação dos 

instrumentos, tais como: a ausência de alunos; interrupções das aulas por motivos 

alheios a escola, greve na educação básica, entre outros.  

Deste modo, ressalta-se que esta pesquisa teve a produção de um CSP que é 

composto por 11 situações problemas, e está estruturado do seguinte forma. A 

apresentação que mostra do que se trata a proposta educacional, os objetivos os quis 

estão relacionados ao desenvolvimento das situações problemas, um texto auxiliar para 

nortear as situações problemas, cada situação problema possui o conteúdo abordado, a 

habilidade e objetivo e no final, orientações aos discentes que queiram fazer uso desse 

material. 

No entanto, o objetivo foi cumprido, com a elaboração do CSP. Restando, então 

a certeza de que se chega, aqui, ao final de uma etapa e início de outra, com os objetivos 

alcançados, na medida em que se realiza cada etapa da pesquisa e a concretude de 

resultados positivos, os quais são vistos a seguir. 

Um dos objetivos era identificar as profissões exercidas e as matemáticas 

praticadas nas profissões de alunos da EJA ou de seus familiares, em uma das escolas 

municipais da cidade do Natal, o que ocorreu através da aplicação de análise do 

questionário, onde evidenciou-se as seguintes profissões: manicure, doméstica, pintor 

automotivo, servente, cuidador de idosos, ASG e diarista. Todos eles conseguiram 

identificar a utilização da Matemática em suas profissões.  

Outro objetivo era analisar as ferramentas matemáticas utilizadas pelos alunos 

da EJA tendo como referência a Matemática formal, como posto os alunos percebem a 

presença da Matemática em seu cotidiano profissional, assim como também percebem 

em outras profissões. A seguir algumas opiniões de alguns alunos. 

Aluno A: A enfermeira na hora de medir um paciente, de tirar medidas tais 

como peso, altura, pressão, temperatura, entre outras. 
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Aluno B: O engenheiro para calcular as quantidades de massa, tijolos e outros 

materiais necessitam conhecer todas as medidas. 

Aluno C: Os músicos utilizam a matemática para fazer as marcações dos ritmos 

e batidas de suas músicas. 

Aluno D: O pintor utiliza das quatro operações, cálculos de volume, áreas, 

proporção entre outros. 

Dessa forma, percebe-se que o segundo objetivo foi alcançado. Em seguida, o 

objetivo de Elaborar situações-problema utilizando o contexto das profissões 

mencionadas pelos alunos da EJA em sintonia com a Matemática formal, e por fim 

organizar um produto educacional, constituído de um Caderno de Situações Problemas 

(CSP), o qual segue no apêndice dessa pesquisa. 

O Caderno de Situações Problemas foi produzido a partir da experiência com o 

pintor automotivo, o qual utiliza bastante a matemática em suas práticas, levando em 

consideração de constante presença.  

As experiências adquiridas ao longo da profissão estimularam ideias 

matemáticas, bem como em todo o processo de observação, coleta de dados e análises, 

sendo primordial a forma com a qual se faz uso por intermédio de suas habilidades 

matemáticas denotadas nos cálculos mentais ou estimativos.  

Intenta-se para o futuro a aplicação e análise deste CSP. 
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Apêndice A: QUESTIONÁRIO INICIAL 

  Questionário de sondagem e caracterização dos alunos 

 

Caros participantes, 

O seguinte questionário tem como objetivo levantar informações para pesquisa 

Diálogos entre a Etnomatemática, Resolução de Problemas e Educação de Jovens e 

Adultos assim como analisar o perfil dos participantes desta. Para futuros 

encaminhamentos, solicitamos a gentileza de responder este questionário e devolvê-lo 

em seguida. 

Agradecemos-lhe por responder. 

 

Nome (opcional):________________________________________________________ 

1. Onde você nasceu?______________________ 

2. Sexo: (  )F (  )M 

3. Idade: ____ Série: _________________ 

4. Estado civil: (  )Solteiro  (  )Casado  (  )Divorciado  (  )Viúvo  (  )Outro   

5. Tem filhos? (  )Sim  (  )Não. Se sim, quantos? ____ 

6. Quantas pessoas residem em sua casa, incluindo você?____ 

7. Você mora em que bairro (cidade) atualmente? ______________________________ 

8. Há quanto tempo mora neste lugar?________________________________________ 

9. Sempre morou neste lugar? 

( )Sim   (  )Não 

Se NÃO; 

9.1 Onde morava antes?___________________________________________________ 

9.2 Por que mudou para este bairro?_________________________________________ 

10. A casa que você mora é: (  )Alugada  (  )Própria  (  )Cedida   (   )Outro    

11. Você trabalha? (  )Sim  (  )Não 

11.1Se NÃO, por quê?____________________________________________________ 

Se SIM; 

11.2 Qual é a sua profissão?_______________________________________________ 

11.3 Você trabalha em qual bairro (cidade)?___________________________________ 

11.4 . Qual o meio de transporte utilizado para ir trabalhar? 

(  ) Ônibus  (  )Carro (  )A pé  (  )Moto  (  )Bicicleta (  )Outro 

12. Qual é a profissão de seus pais? _________________________________________ 
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13. Qual sua renda familiar total?____________ 

14. Quem é o responsável pelas despesas de casa?______________________________ 

15. Você passou algum tempo sem estudar? (  )Sim  (  )Não 

15.1 Se SIM, quantos anos? _______ 

15.2 Por que parou de estudar? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

15.3 Depois de quantos anos você voltou a estudar?_____________________________ 

17.1 Por quê?___________________________________________________________ 

15.4. Por que voltou a estudar?______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

16. Qual a sua opinião em relação à Matemática?_______________________________ 

______________________________________________________________________ 

17. Você já foi reprovado em Matemática? (  )Sim   (  )Não 

17.1 Se SIM, por quê?____________________________________________________ 

17.2 Quantas vezes?______________________________________________________ 

18. Quais seus planos futuros com relação a seus estudos?________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

19. Quais seus planos futuros com relação a seu emprego_________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

20. Descreva seu cotidiano profissional ou o que você faz durante o dia. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Apêndice B: ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

Pesquisadora: Maria Isabel da Costa Pereira 

Professor orientador: Dr. Francisco de Assis Bandeira 

 

Bloco I: Perfil do trabalhador 

OBJETIVOS:  

 Verificar quais saberes de conhecimentos científicos o profissional possui; 

 Verificar de que forma o profissional percebe as Ciências e Matemática em sua 

profissão; 

1) Idade; 

2) Local de Nascimento; 

3) Tempo que reside em Natal; 

4) Nível de escolaridade; 

5) Quais motivos os levaram a parar de estudar? 

6) Quais motivos os levaram a voltar a estudar? 

7) Você recorda de algum conhecimento de Matemática que aprendeu na escola? Quais? 

8) Você acredita que esses conhecimentos tenham lhe auxiliado na sua vida 

profissional? 

9) Qual é sua profissão? 

10) Você sempre desenvolveu esta profissão, ou já desenvolveu alguma outra? 

10) Esta é sua principal fonte de renda? 

11) Há quanto tempo desenvolve a atividade? 

 

Bloco II: Saberes Locais 

OBJETIVOS 

 Verificar de que forma aprendeu os saberes desenvolvidos; 

 Identificar quais saberes eles utilizam nessa atividade; 

 Identificar se os saberes utilizados foram influenciados pelo conhecimento 

científico ou influenciados pelos familiares; 

1) Com quem você aprendeu os saberes que desenvolve na sua profissão? 

2) De que forma você aprendeu esses saberes? 
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3) Quais são os instrumentos utilizados no seu dia a dia? 

4) O(a) senhor(a) acredita que os saberes que você utiliza são os mesmos que são 

aprendidos na escola? 

5) Vamos criar uma situação: Se eu fosse uma pessoa interessada em aprender a sua 

técnica, de que modo você me ensinaria e quais os primeiros saberes que o senhor (a) 

compartilharia comigo? 

 

Bloco III: Saberes matemáticos aliados aos saberes profissionais 

OBJETIVOS 

 Analisar os saberes matemáticos que os alunos têm conhecimento; 

 Investigar quais saberes matemáticos são utilizados pelos alunos nas 

profissões;  

1. Para você o que significa a palavra Matemática? 

2. A Matemática ajuda em que no seu trabalho? 

3. Qual o tipo de medidas de comprimento ou de volume que você utiliza? 

3.1 Como utiliza essas medidas? 

4. A sua profissão poderia existir sem a Matemática? Por quê? 

5. Como a Matemática influência na sua profissão? 

6. Quantos de sua família exercem essa profissão? 

7. Você acha que a Matemática ensinada na sala de aula tem relação com que você 

usa no dia a dia? 

8. Quais as operações matemáticas que você usa na sua atividade? Como usa? Dê 

exemplos. 

9. Quais as dificuldades que você ainda tem em Matemática, que muitas vezes a 

falta desse conhecimento interfere na sua profissão? 

10. Qual a relação entre a Matemática e seu cotidiano? 

11. Quais são as atividades que você exerce no seu dia a dia que percebe que usa a 

Matemática? 
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Apêndice C – AUTORIZAÇÃO – ENTREVISTA 

 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

Pesquisadora: Maria Isabel da Costa Pereira 

Professor orientador: Dr. Francisco de Assis Bandeira 

 

 

AUTORIZAÇÃO – ENTREVISTA  

  

Solicito ao Senhor (a) participante da pesquisa de mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN8) para contribuir com esta 

entrevista de cunho exclusivamente acadêmico, pois é parte fundamental e integrante de 

minha dissertação. 

As informações serão a base para desenvolvermos Sequências de Atividades 

como proposta de Ensino-Aprendizagem para ser implementada na Educação Básica de 

Jovens e Adultos.  A sua participação é muito importante, pois reconhecemos o valor da 

sua matemática em seu trabalho, ou do seu trabalho para a Matemática. Eu, Maria Isabel 

da Costa Pereira, mestranda pelo PPGECNM serei sempre grata a sua contribuição e 

autorização das respostas dadas e imagens cedidas, as quais serão expostas na pesquisa 

que desenvolvo sobre o tema supracitado. 

 

Autorização: 

________________________________________________________________ 

 

 

Natal, ______/ ______/ __________. 

 
 

  

                                                           
8UFRN – Campus Universitário Lagoa Nova, CEP 59078-970 – Natal/RN – Brasil. Contato: +55 84 
3215.3883 – Caixa Postal 1524. 
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APÊNDICE D – CADERNO DE SITUAÇÕES PROBLEMAS (CSP)  

 

 

DIÁALOGO DA ETNOMATEMÁTICA, RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E A  

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA ISABEL DA COSTA PEREIRA 

 

 

 

NATAL 

2017 

ETNOMATEMÁTICA

EJA
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMÁTICA 

 
PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

Autora: Maria Isabel da Costa Pereira 

Orientador: Francisco de Assis Bandeira 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este Produto Educacional denom

(CSP) é parte integrante de nossa dissertação

indispensável para a conclusão do Mestrado Profissional em Ensino, devendo ser um 

processo ou ferramenta de natureza educacional que possa se

utilizado por outros professores. Nesta perspectiva 

assinalam que  

 
 
[...] valeria a pena investir em produtos que não apenas contemplam a 
eficiência de um método de ensinar dado conteúdo, mas que
uma reflexão sobre um problema educacional vivido pelo professor 
em uma dada realidade escolar e que levaria ao desenvolvimento de 
atividades curriculares alternativas [...]
 
 

Assim, este material

articulações entre as teorias de Etnomatemática e a Resolução de Problemas 

uma experiência com uma turma de Educação de Jovens e Adultos, teorias as

tratadas no corpo desta dissertação. Tais situações problemas surgiram a partir da 

realidade dos alunos de uma escola de EJA, situada em Nova Descoberta, na cidade do 

Natal – RN. Ao longo de algum tempo os alunos foram 

através de, alguns instrumentos de pesquisa, tais como questionários, diário de campo, 

entrevista, imagens, visitação ao local de trabalho

Desejamos então fazer a ligação entre a Etnomatemática, a Resolução de 

Problemas com a Educação de Jovens e Adultos.

 

Esquema

• Da realidade
as ações
pedagógicas

Etnomatemát
ica

ducacional denominado de Caderno de Situações Problemas 

é parte integrante de nossa dissertação. Esta CSP é produção técnica 

indispensável para a conclusão do Mestrado Profissional em Ensino, devendo ser um 

processo ou ferramenta de natureza educacional que possa ser disseminado, analisado e 

utilizado por outros professores. Nesta perspectiva Ostermann e Rezende (2009, p.71)

[...] valeria a pena investir em produtos que não apenas contemplam a 
eficiência de um método de ensinar dado conteúdo, mas que
uma reflexão sobre um problema educacional vivido pelo professor 
em uma dada realidade escolar e que levaria ao desenvolvimento de 
atividades curriculares alternativas [...] 

material é composto por situações problemas que denotam as

articulações entre as teorias de Etnomatemática e a Resolução de Problemas 

uma turma de Educação de Jovens e Adultos, teorias as

dissertação. Tais situações problemas surgiram a partir da 

ealidade dos alunos de uma escola de EJA, situada em Nova Descoberta, na cidade do 

RN. Ao longo de algum tempo os alunos foram observados e entrevistados

alguns instrumentos de pesquisa, tais como questionários, diário de campo, 

visitação ao local de trabalho entre outros. 

Desejamos então fazer a ligação entre a Etnomatemática, a Resolução de 

Problemas com a Educação de Jovens e Adultos. 

Esquema 1 – Diálogo entre as tendências e a EJA 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

realidade
ações

pedagógicas

Etnomatemát

• Ponto de
partida

Resolução de 
Problemas 

• Conteúdo
matemáti
co

Eja
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Situações Problemas 

produção técnica 

indispensável para a conclusão do Mestrado Profissional em Ensino, devendo ser um 

r disseminado, analisado e 

e Rezende (2009, p.71) 

[...] valeria a pena investir em produtos que não apenas contemplam a 
eficiência de um método de ensinar dado conteúdo, mas que envolvam 
uma reflexão sobre um problema educacional vivido pelo professor 
em uma dada realidade escolar e que levaria ao desenvolvimento de 

é composto por situações problemas que denotam as 

articulações entre as teorias de Etnomatemática e a Resolução de Problemas a partir de 

uma turma de Educação de Jovens e Adultos, teorias as quais são 

dissertação. Tais situações problemas surgiram a partir da 

ealidade dos alunos de uma escola de EJA, situada em Nova Descoberta, na cidade do 

observados e entrevistados 

alguns instrumentos de pesquisa, tais como questionários, diário de campo, 

Desejamos então fazer a ligação entre a Etnomatemática, a Resolução de 

 

Conteúdo
matemáti
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Diante dos dados coletados, elaboramos situações problemas derivadas da 

realidade profissional de um dos alunos dessa turma, pois, para D’Ambrosio (2008, 

p.2), “um problema é uma situação, real ou abstrata, ainda não resolvida, em qualquer 

campo de conhecimento e de ação”. Logo, não são situações problemas voltadas a um 

único conteúdo, mas sim, situações voltadas à realidade profissional e que podem ser 

solucionadas de diversas formas e envolvida por diferentes conteúdos, não apenas com 

conceitos da matemática escolar, mas também com a matemática informal apreendida 

na realidade da vida. 

 O CSP está estruturado de acordo com a imagem a seguir. 

 

Esquema 2 – Estrutura do CSP 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
 

 
 

  

ESTRUTURA DA CSP

Apresentação Objetivos
Texto

Auxiliar

Conteúdo

Abordado
Habilidade/

objetivo
Comentários 

Ou dicas
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1.1 OBJETIVOS DO CSP 

 

 As situações problemas presentes neste caderno, concordam com a Metodologia 

de ensino-aprendizagem através da Resolução de Problemas, na concepção de Allevato 

e Onuchic (2009), tendo em vista que ansiamos levar para o ensino da Matemática uma 

alternativa que provoque a construção dos conhecimentos matemáticos nas atividades 

escolares, fazendo com que os alunos, questionem mais e argumentem de maneira 

convincente suas respostas, criando as próprias estratégias de resolução, pautados nos 

conhecimentos que possuem. 

Com o desenvolvimento das atividades, os alunos terão condições de desenvolver as 

seguintes habilidades. 

 

 Efetuar cálculos com números decimais; 
 Relacionar situações do cotidiano com sólidos geométricos; 
  Relacionar situações do cotidiano com sólidos geométricos; 
 Interpretar situações que envolvam variação direta ou indireta; 
 Efetuar cálculos com números racionais envolvendo multiplicação e divisão; 
 Retomar e ampliar as operações entre números racionais; 
 Identificar relações entre grandezas e unidades de medida; 
 Identificar relações entre áreas por meio de composição e decomposição de 

figuras; 
 Resolver situações problema que envolva o cálculo decimal; 
 Desenvolver o conceito de volume a partir de atividades que mostrem suas 

aplicações. 
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2 TEXTO AUXILIAR PARA SITUAÇÕES PROBLEMAS 
 
  
 Em uma loja de pintura automotiva, há diversos produtos e diversos preços. Para 

fazer a pintura de um veículo necessita-se de vários materiais, tais como: Compressor de 

ar, Pulverizador de tinta, Lixadeira elétrica com serras, lixa de mão 120-600-1200-1500 

para lixar na preparação ao acabamento, solventes para limpar superfícies, fita crepe e 

papel, primer9, tinta (verniz, verniz acrílico ou poliuretano), tíner10 e catalisador ou 

endurecedor, respirador, máscaras contra pó, proteção para os olhos, e ainda 

preenchedor ou componentes de fibra de vidro para reparos. 

 Vale salientar que a lixa de mão é um papel com material de superfície abrasiva 

composta geralmente por minerais, utilizados para polir diversas superfícies. A variação 

de numeração que se observou anteriormente, 120-600-1200-1500, indica a quantidade 

de grãos por centímetro quadrado, ou seja, quão maior a numeração mais fina a lixa. 

Essas mais finas são utilizadas para polimento. 

 Observem quais são os processos para realizar a pintura de um carro. 

 

2.1 MOMENTO ANTES DA PINTURA 

 

 Primeiro deve-se encontrar um local para colocar o carro, pois é necessário um 

lugar com excelente ventilação, o mínimo de poeira, boa iluminação, eletricidade e 

espaço para trabalhar ao redor do veículo. As garagens residenciais não costumam ser 

adequadas devido à presença de aquecedor de água ou calefação11 que pode causar a 

ignição dos vapores desprendidos pela tinta que podem se acumular durante o processo 

de pintura. 

 

 

 

 

                                                           
9Um Primário ou Primer, também conhecido como fundo é uma tinta especial para preparação de 
superfícies. É universal em todos os esquemas de pintura onde é considerada um dos seus mais 
importantes constituintes 
10 Líquido volátil usado para reduzir a viscosidade de uma tinta, com o objetivo de facilitar sua aplicação. 
11Fenômeno que consiste no aparecimento de uma camada ou colchão de vapor entre um líquido e uma 
superfície quando esta se encontra fortemente aquecida. 
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Imagem 1 – Local de pintura do veículo  

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 
 Como mencionado, não se pode pintar um carro em qualquer local, pois oferece 

riscos à saúde, assim sendo, o entrevistado, Bruno Melo, necessitou alugar um ponto 

para montar a sua loja de pintura automotiva. O aluguel deste ponto custa R$ 350,00, 

com as despesas de água e energia fica em torno de R$450,00. 

Em seguida, o pintor deve preparar todos os materiais e os equipamentos 

necessários para executar o trabalho. Contudo, não é só preparar o lugar12 e pintar o 

veículo, existem muitos passos antes da pintura. Os pintores precisam remover toda 

ferrugem e consertar os amassados, que não devem estar visíveis quando a pintura 

estiver concluída. 

 
Imagem 2 – Conserto de amassado 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 
Remover qualquer acabamento de cromo ou plástico que possa ser retirado com 

facilidade e recolocado posteriormente. Grande parte dos frisos do painel usados em 

carros pode ser desencaixada e reencaixada posteriormente, mas, se sua remoção não for 

                                                           
12 As grandes empresas de pintura as fazem em estufas. 
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simples e/ou facilitada, não se deve forçá-los. Algumas lojas vendem ferramentas que 

ajudam no processo de remoção de acabamentos. Estes também podem ser isolados com 

papel (como mostra a imagem 2).  

Lixar a pintura até alcançar o metal, o primer original ou, pelo menos, o 

suficiente para aderência da nova tinta. Até que ponto deve-se lixar é uma decisão do 

profissional, mas, para obter os melhores resultados, deve se remover a tinta até 

alcançar o metal, em seguida deve-se aplicar um primer automotivo à superfície e então 

aplicar a tinta de acabamento. 

 
Imagem 3 – Lixando imperfeições 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 
Outra etapa é limpar todas as superfícies com cuidado, usando aguarrás13 ou 

álcool desnaturado para garantir a ausência de óleos (incluindo óleos do corpo de dedos 

e mãos) no carro. 

Imagem 4 – Materiais de trabalho 

 
Fonte: https://www.google.com.br/imghp?hl=pt-pt 

                                                           
13Aguarrás é a essência da terebintina, uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos, com faixa de 
destilação compreendida entre 151°C e 240°C. É utilizada principalmente como solvente e também na 
fabricação de ceras, graxas e tintas. 
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Usar papel ou fita crepe para cobrir todas as superfícies que não devem ser 

pintadas, incluindo vidros, acabamento das janelas, maçanetas das portas, espelhos e 

grades. O papel ou a fita crepe não deve apresentar orifícios que permitam a penetração 

de tinta. Em Natal, os pintores compram papéis em supermercados, e utilizam panfletos 

de suas ofertas. Quando acaba a oferta no supermercado, os donos dos mercados juntam 

todos os panfletos e vendem a R$1,00 o quilo do panfleto. 

 

Imagem 5 – Isolamento 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

2.2 MOMENTO DA PINTURA 

 

Para iniciar a pintura aplica-se à superfície um primer resistente à corrosão de 

auto-gravação se tiver removido toda a tinta até o metal. Aplica-se primer sobre 

qualquer superfície que tenha preenchido ou da qual tenha removido ferrugem, pintando 

as bordas dessas áreas até obter uma transição suave e aplicando tinta na suficiente para 

preencher arranhões ou depressões restantes do processo de preparação. 

Depois é só deixar o primer secar. Os tempos de secagem do primer podem 

diferir quando se muda de uma marca para outra, e alguns primers exigem cobertura 

(aplicação de tinta de acabamento) certo tempo após a aplicação. 

 Em seguida lixam-se, todas as superfícies cobertas com primer, com uma lixa 

úmida/seca 600 para polir respingos de tinta ou tinta escorrida da superfície, com 

cuidado para não lixar demais e expor o metal novamente. 
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Imagem 6 – Lixando  

 
Fonte: Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 
Limpar a superfície após aplicar o primer para remover a poeira ou o óleo que 

tenha se acumulado durante o processo é muito importante, pois, se não estiver bem 

limpo, aparecerão imperfeições na pintura. Assim, deve-se esfregar bem, usando um 

removedor de cera ou graxa ou acetona. 

Pulverizar a tinta de acabamento no carro. O Pintor prepara a tinta para 

pulverizar no carro de acordo com as instruções do fabricante. Os esmaltes automotivos 

e alguns poliuretanos apresentam melhores resultados com um catalisador ou um 

endurecedor. As tintas variam os valores, a mais barata custa R$ 85,00, que é uma lata 

com 900  e daí os preços aumentam de acordo com as cores e tipos de tintas.  

Dilui-se a tinta corretamente para o equipamento utilizado, mas evita-se diluir 

em excesso, o que reduz o brilho da superfície acabada e pode causar corrimento da 

tinta, para diluir uma tinta à base de solvente, normalmente devem-se colocar duas 

partes de tinta para uma parte de diluente. 

Após aplicar a primeira demão, dependendo da temperatura, deve-se aguardar 

aproximadamente de 5 a 10 minutos e, em seguida, fazer a segunda demão mais 

carregada ou mais úmida. O tempo de secagem será maior para esta segunda demão, 

pois estará mais úmida, a temperatura também influencia no processo de secagem. 
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Imagem 7 – Diluindo a tinta 

 
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Posteriormente, termina-se de lixar o carro, usando lixa úmida 1200 ou mais fina 

e lixa-se a camada de acabamento de tinta até ficar perfeitamente lisa. Depois se 

enxágua qualquer resíduo de lixa da superfície e deixe secar. 

Pode-se usar verniz para obter uma aparência mais brilhante e profunda. 

 
Imagem 8 – Momento da pintura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 
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O verniz pode ser lixado com uma lixa úmida 1500 para remover pequenos 

corrimentos e outras imperfeições menores. 

Por fim deve-se usar um composto para esfregar a fim de polir a pintura e 

começar a revelar o brilho. É aconselhável executar esta tarefa à mão, mas há máquinas 

de polimento e polidores elétricos disponíveis que podem tornar a tarefa muito mais 

fácil.  

Em fim, o carro encontra-se pintado. 
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3 APRESENTAÇÃO DAS SITUAÇÕES PROBLEMAS 

 

SITUAÇÃO PROBLEMA 1 

Tema/Conteúdo: Grandezas Proporcionais. 

Objetivos: Compreender o conceito de razão e proporcionalidade. 

Habilidades: Saber calcular razão entre duas grandezas de mesma medida. 

 

Para realizar a pintura de um automotivo, deve-se fazer a diluição da tinta em solvente 

ou em água, dependendo da tinta, de acordo com o pintor Bruno, para as tintas a base de 

solvente é necessário para cada duas partes de tinta uma parte de solvente. Se o pintor 

desejar fazer 900 ml da tinta que segue, qual será a quantidade necessária de solvente? 

 

Imagem 9 – Tinta automotiva 

 

Fonte: https://www.google.com.br/imghp?hl=pt-pt 

 

 

 

 

 

  

900  
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SITUAÇÃO PROBLEMA 2 

 

Tema/Conteúdo: Números decimais. 

Objetivo: Efetuar cálculos com números decimais. 

Habilidade: Reconhecer e resolver situação problemas que envolvem números 

decimais. 

 

Na tabela a seguir podemos observar dados referentes aos valores arrecadados e os 

valores gastos por um pintor automotivo em uma semana. 

   

TABELA 1- Rendimento de uma semana 

DIAS VALOR ARRECADADO (R$) VALOR GASTO (R$) 

Segunda feira R$ 300,00 R$ 200,00 

Terça feira R$ 150,00 R$ 100,00 

Quarta feira R$ 550,00 R$ 250,00 

Quinta feira R$ 200,00 R$ 90,00 

Sexta feira R$ 30,00 R$ 0,00 

Sábado R$ 100,00 R$ 30,00 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

a) De acordo com os valores apresentados, nessa semana haveria lucro ou prejuízo?  

Justifique 

 

 

b) Supondo que no final desta semana foi dia de pagar o aluguel e os gastos com o 

ambiente (água e energia) do ponto que Bruno trabalha, segundo ele, custa em 

média, R$ 450,00. O lucro apenas desta semana seria suficiente? Por quê?  

 

 

c) Qual seria a média (aritmética) do ganho de Bruno por dia nessa semana? 
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SITUAÇÃO PROBLEMA 3 

 

Tema/Conteúdo: Grandezas, direta ou inversamente proporcionais. 

Objetivo: Interpretar situações que envolvam variação direta ou indireta. 

Habilidade: Resolver situação problema de grandeza direta e indireta. 

 

Considerando-se que o preço para pintar um para-choque de um carro tipo Corsa 

Classic é proporcional à sua largura e à sua altura, se o para-choque como a da imagem 

tivesse largura de 1,80m e altura de 0,70m. 

 

Imagem 10 – Para choque traseiro 

 

 

 

a) Sabendo que 100 ml de tinta corresponde a pintura de uma área de 

aproximadamente 0,250 .qual seria o gasto de tinta em ml para pintar esse 

para choque ? 

b) Quanto custaria, aproximadamente, essa pintura, considerando apenas o valor 

gasto com a tinta?  

 

 

  

1,80  

0,70  
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SITUAÇÃO - PROBLEMA 4 

 

Tema/Conteúdo: Geometria Espacial. 

Objetivo: Relacionar situações do cotidiano com sólidos geométricos. 

Habilidade: Efetuar cálculos com diferentes formas geométricas. 

 

 

A produção de 1 800  de certa tinta deve ser enlatada em recipientes de 900  cada 

um. Sabendo-se que para facilitar o transporte essas latas são colocadas em engradados 

com capacidade para 10 latas, qual é o número de engradados necessários para 

transportá-las? 

 

  



95 
 

SITUAÇÃO PROBLEMA 5 

 

Tema/Conteúdo: Geometria Espacial. 

Objetivo: Relacionar situações do cotidiano com sólidos geométricos. 

Habilidade:  

 

Sabendo-se que 120 litros de tinta metálica são distribuídos em recipientes de 250 ml e 

que cada recipiente é vendido por R$ 35,00. 

a) Qual é o valor total pago por um pintor que necessitar utilizar 1,5 litros dessa 

tinta? 

 

b) Qual seria o valor mínimo do serviço realizado com essa quantidade da referida 

tinta? 
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SITUAÇÃO PROBLEMA 6 

 

Tema/Conteúdo: Conjuntos Numéricos 

Objetivo: Efetuar cálculos com números racionais envolvendo multiplicação e 

divisão. 

Habilidade: Realizar operações com números racionais. 

 

Todos os folhetos do mercado que fornece folhetos para Bruno foram entregues esse 

mês por três funcionários. José entregou 1
3 dos folhetos, Pedro entregou 2

5 dos 

folhetos e João entregou 40 folhetos. Qual era o número de folhetos que havia no 

mercado para distribuição esse mês? O que Bruno deve fazer, pois esse mês não sobrou 

panfleto para ele utilizar na loja 
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SITUAÇÃO PROBLEMA 7 

 

Tema/Conteúdo: Conjuntos Numéricos. 

Objetivo: Retomar e ampliar as operações entre números racionais. 

Habilidade: Realizar operações com números racionais. 

 

Sobre uma mesa, há quatro garrafas de mesma capacidade, estando a garrafa A 

completamente cheia de tinta e as garrafas B, C e D completamente vazias. Roberto 

derrama metade do volume de A em B, um quinto do que restou em A na garrafa C e 

finalmente três quartos do que ainda sobrou em A na garrafa D. 

  

Se no final do processo Roberto percebeu que havia 1 litro de tinta na garrafa A, 

determine o volume de tinta que cada garrafa contém. 

  



 

SITUAÇÃO PROBLEMA 8

 

Tema/Conteúdo: Capacidades

Objetivo: Identificar relações

Habilidade: Fazer cálculos estimativos comparando grandezas

 

Analise a seguir o anúncio de 

 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador

Um pintor precisava escolher uma das embalagens de tinta para comprar. Para definir 

sua compra, ele decidiu comparar o rendimen

pintor levou?  

 

 

 

R$ 85,00- 3,6l 
R$ 25,00 – 0,9 l 
R$ 10,00 – 0,225 l
 

 

PROBLEMA 8 

apacidades. 

relações entre grandezas e unidades de medida.

Fazer cálculos estimativos comparando grandezas. 

Analise a seguir o anúncio de venda de uma tinta. 

Imagem 11 – Anúncio de venda 

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador 

 

Um pintor precisava escolher uma das embalagens de tinta para comprar. Para definir 

sua compra, ele decidiu comparar o rendimento. Em sua opinião, qual lata de tinta o 

  

3,6 l

0,9 l

0,225 l

30 2 por demão 

8 2 por demão 

2 2 por demão 
0,225 l 

98 

medida. 

 

Um pintor precisava escolher uma das embalagens de tinta para comprar. Para definir 

qual lata de tinta o 
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SITUAÇÃO PROBLEMA 9 

 

Tema/Conteúdo: Geometria Espacial 

Objetivo: Identificar relações entre áreas por meio de composição e decomposição 

de figuras. 

Habilidade: Estimar a área de figuras planas a partir de figuras espaciais. 

  

Observe a figura que contém um cubo e um paralelepípedo. 

  

 

  

a) Determine qual dos sólidos possui maior área da superfície.  

 

 

 

 

b) Sabendo que a tinta que Bruno comprou foi a de 3,6 l que é suficiente para 

pintar 30  por demão, quantas latas dessa mesma tinta seriam suficientes para 

pintar o cubo e o paralelepípedo?  

 

 

  

3  

3  

3  3  

2  
4  
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SITUAÇÃO PROBLEMA 10 

 

Tema/Conteúdo: Conjuntos Numéricos. 

Objetivo: Operar com números decimais. 

Habilidade: Resolver situações problema que envolva o cálculo decimal. 

 

Observe a tabela a seguir que relaciona o preço de cada item necessário para Bruno 

realizar o serviço de reparação de um para-choque. 

 

Tabela 2 – Valores de produtos 

PRODUTO VALOR (R$) 

Tinta preta com 900  R$ 105,00 

Diluente aguarrás 900  R$ 80,00 

Lixa 1200 R$ 1,90 (folha) 

Verniz com 3,6  R$ 80,00 

 

Bruno comprou a tinta, o diluente, o verniz e 5 folhas de lixa.  

a) Qual foi o valor pago por Bruno? 

 

 

 

b) Qual o valor que deverá cobrar pelo serviço, sabendo que ele levará dois dias 

para realizá-lo? 
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SITUAÇÃO PROBLEMA 11 

 

Tema/Conteúdo: Geometria Espacial. 

Objetivo: Desenvolver o conceito de volume a partir de atividades que mostrem 

suas aplicações. 

Habilidade: Resolver situação problema que envolva o calculo de volume. 

 

Uma lata de tinta tem a forma de um paralelepípedo retângulo com as seguintes 

dimensões: 10 cm de altura, 4 cm de comprimento e 2,5 cm de largura. Qual é a sua 

capacidade em ml.? 
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4 ORIENTAÇÃO AOS PROFESSORES 

 

Para Onuchic e Allevato (2011: 4–5) existem 9 etapas que devem ser 

evidenciadas ao se trabalhar com resolução de problemas em sala de aula de 

matemática, são essas etapas que propomos que sejam realizadas, ao desenvolver o uso 

dessa CSP: 

 
 
1) Preparação do problema - Selecionar um problema visando à 
construção de um novo conceito, princípio ou procedimento; 
2) Leitura individual - Entregar uma cópia do problema para cada 
aluno e solicitar que seja feita sua leitura; 
3) Leitura em conjunto - Formar grupos e solicitar nova leitura do 
problema, agora nos grupos; 
4) Resolução do problema - de posse do problema, sem dúvidas 
quanto ao enunciado, os alunos, em seus grupos, num trabalho 
cooperativo e colaborativo, buscam resolvê-lo; 
5) Observar e incentivar - Nessa etapa observa, analisa o 
comportamento dos alunos e estimula o trabalho colaborativo. 
6) Registro das resoluções na lousa - representantes dos grupos são 
convidados a registrar na lousa, suas resoluções. Resoluções certas, 
erradas ou feitas por diferentes processos devem ser apresentadas para 
que todos os alunos as analisem e discutam. 
7) Plenária - para esta etapa são convidados todos os alunos para 
participarem da discussão dessas diferentes resoluções, para 
defenderem seus pontos de vista e esclarecerem suas dúvidas. O 
professor se coloca como guia e mediador das discussões, 
incentivando a participação ativa e efetiva de todos os alunos. Este é 
um momento bastante rico para a aprendizagem. 
8) Busca de consenso - após serem sanadas as dúvidas e analisadas as 
resoluções e soluções obtidas para o problema, o professor tenta, com 
toda a classe, chegar a um consenso sobre o resultado correto. 
9) Formalização do conteúdo – neste momento, denominado 
“formalização”, o professor registra na lousa uma apresentação 
“formal” - organizada e estruturada em linguagem matemática - 
padronizando os conceitos, os princípios e os procedimentos 
construídos através da resolução do problema, destacando as 
diferentes técnicas operatórias e as demonstrações das propriedades 
qualificadas sobre o assunto.  
 
 

No entanto em nossa pesquisa, nesse momento nos detemos apenas à elaboração 

dos problemas, sendo as outras etapas, orientadas ao professor que for utilizá-las. 

Sendo cada etapa dessa muito importante, pois a leitura individual possibilita a 

interpretação e reflexão, assim como leitura em grupo que ainda propicia a interação 

entre os indivíduos com a troca de conhecimentos e ideias, formulando assim, a melhor 

estratégia para o passo seguinte que é a resolução do problema apresentado, sendo de 
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tarefa do professor fazer observação e analise de cada grupo, intervindo nos momentos 

que achar necessário. Ao finalizarem as resoluções, (é interessante que seja estipulado 

um tempo par cada etapa), um representante de cada grupo deverá apresentar a turma o 

método de resolução utilizado pela equipe, fazendo os registros no quadro para que seus 

colegas analisem, e todos possam discutir sobre a melhor forma de resolver cada 

problema, que é o momento da plenária, por fim, o professor deverá fazer a 

apresentação do conteúdo o qual está relacionado a cada um dos problemas. 
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