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Resumo. Este trabalho tem o propósito de fazer com que o aluno da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

esteja habilitado a utilizar a metodologia “Escrita Matemática” como uma ferramenta construtora do 

conhecimento, melhorando sua compreensão crítica em relação à matemática, enxergando-a não apenas 

como uma disciplina de fórmulas e teoremas prontos, mas como uma disciplina que está inserida no seu 

cotidiano. Os professores poderão colaborar na construção do conhecimento como um mediador, 

incentivando a participação dos discentes nas atividades propostas, valorizando a bagagem que cada um 

trás de suas vivências. Serão analisados após a pesquisa os índices de reprovação a partir da metodologia 

utilizada e se houve ou não um melhor aproveitamento dos alunos da maneira em que os conteúdos foram 

abordados, ou seja, fixação de conteúdos a partir da leitura e da escrita dos conceitos que cada aluno 

retêm, a reflexão sobre o que foi produzido, redefinição de conceitos, dando nova visão aos conteúdos 

estudados através da escrita matemática. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

     A presente pesquisa objetiva analisar os resultados obtidos com a utilização da 

metodologia “Escrita Matemática” com os alunos da modalidade EJA. Aproveitando as 

experiências de vida que cada uma desses alunos possuem, para estimular idéias novas e 

deixar que eles busquem em suas vivências soluções para os problemas correlacionados 

ao meio social em que vivem propostos em sala de aula. 

         A maioria dos alunos dessa modalidade de ensino trabalha durante o dia, 

impossibilitando a realização de tarefas complementares fora do horário de aula. Assim, 

atividades coletivas devem ser estimuladas para que haja tempo dos conteúdos propostos 

serem desenvolvidos, fixando-os em sala de aula, incentivando a participação dos alunos 

através de aulas mais dinâmicas, contribuindo para a diminuição da taxa de evasão 

escolar. 
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        Segundo Bairral (2006) ...a escrita pode emergir de um contexto reflexivo de caráter 

mais livre expressivo e individualizado e que a cognição matemática deve ser inserida 

num contexto de produção que vá além da expressividade, ou seja, envolve reflexão  

crítica e preconiza processos colaborativos de diferenciais individuais ou coletivos. 

    Essa pesquisa será realizada com umas das totalidades da EJA. Sendo desenvolvida 

através do cotidiano de uma turma ministrada durante o Estágio Curricular II.  Sabendo 

que os alunos da EJA necessitam de uma avaliação constante e diferenciada dos modelos 

tradicionais acreditasse que essa pesquisa irá contribuir para a melhora do índice de 

aprovação dos alunos e o desenvolvimento dos conteúdos programados em aula, 

utilizando as produções feitas pelos discentes para uma avaliação dessa metodologia. 

 

2.     METODOLOGIA    

  

    Acreditamos que a metodologia da Escrita Matemática vai incentivar o aluno da EJA a 

ter uma visão mais lúdica sobre os conteúdos abordados, tendo um maior aproveitamento 

da disciplina, fixando os conteúdos através da leitura e da escrita dos conceitos que já 

retêm. 

    No primeiro momento a proposta será de agrupar os alunos em duplas para que eles se 

sintam mais seguros e possam trocar experiências uns com os outros, sobre o que sabem 

do tema proposto. 

    Numa reflexão sobre ciência/técnica e teoria/prática Larrosa (2002) cita: [...]que 

quando falamos em ciência e técnica nos reparamos com algo positivo, ao contrário de 

teoria e prática. Realmente quando nós deparamos com a palavra ciência/técnica 

pensamos logo em  algo superior em algo que vem dos livros da filosofia algo que 

realmente esta certo. 

    Quanto à reflexão teoria/prática pensamos que nem sempre tudo que está na teoria se 

acerta na prática algo mais para o lado negativo. Então o autor nos propõe o par de 

palavras experiência/sentido e relata o quanto acredita no poder das palavras, ele nos 

passa que a palavra muitas vezes remete o que somos por isso temos que tomar cuidado 

com o verdadeiro significado delas. 

     O segundo momento será de especulações, de sondagem onde será proposto aos 

alunos em duplas que escrevam tudo que sabem sobre um determinado conteúdo 

matemático. Após a escrita eles vão expor esses saberes a turma e será feita uma reflexão 

oral com todos aos alunos sobre esses conceitos e a partir do que foi exposto faremos 

uma redefinição desse conteúdo. 

     O sujeito sempre está a fazer algo a produzir algo o que o leva a não parar para pensar, 

e sim liberar essas informações manipuladoras. Assim propõem-se um tempo para os 

alunos refletirem sobre o que produziram em sala de aula, um tempo para por em prática 

a escrita de acordo com as suas vivências, degustando-a, lapidando e por fim 

reconceituando. 
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    Tornando os conteúdos matemáticos prazerosos através da Escrita matemática, no jeito 

de cada um, familiarizando o conteúdo da forma que se torne o ponto de partida para a 

aprendizagem. 

    Em um trabalho recente os autores Powell e Bairral (2006) propõem que a escrita 

processo-produto transportam alunos e professores, constroem e negociam significados e 

afetividades em relação aos conteúdos através da escrita matemática concluindo assim a 

verdadeira aprendizagem e não a quantidade de informação adquirida. 

 

3.    RESULTADOS ESPERADOS 

 

     Pretende-se com essa pesquisa qualitativa e quantitativa avaliar a utilização da 

Metodologia Escrita Matemática com a modalidade de ensino EJA, o aproveitamento e o 

se houve a diminuição do índice de reprovação e evasão escolar desses alunos. 

     Através dessa metodologia objetivasse melhorar a participação dos alunos nas 

atividades propostas e o entendimento dos conceitos matemáticos, superando a barreira 

dos alunos acharem a Matemática a mais difícil disciplinar do currículo da EJA e deixar 

aberturas para os professores de como abordar certos conceitos a partir das vivências que 

os alunos já trazem do seu cotidiano. 

     Desenvolvendo uma compreensão do sentido da experiência social e pessoal 

vivenciada pelos alunos marcados pela exclusão escolar, alunos estes que retornam a 

escola adolescentes e/ou adultos, não podendo a escola como instituição educadora 

desperdiçar a chance de incluí-los novamente.  
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