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RESUMO: 
Este trabalho apresenta uma experiência vivida no quinto e sexto períodos do curso de 
Pedagogia no estágio curricular obrigatório, na Escola Municipal João Paulo I, na turma da 1ª 
série da Educação de Jovens e Adultos. A partir da diagnose da escola-campo e das 
observações realizadas conhecemos a realidade da modalidade de ensino EJA, caracterizada 
por um público predominante de trabalhadores que têm em comum histórias de vida que os 
afastaram da escola no tempo indicado e também visões tradicionais em relação à mesma. 
Elaboramos um projeto de ensino-aprendizagem com foco na leitura e escrita na matemática. 
Inicialmente nosso objetivo era compreender a relação de interdependência entre a 
matemática e a leitura e escrita, com ênfase na importância da compreensão e valorização da 
linguagem matemática. Porém, na dinâmica dos planejamentos e das aulas, percebemos que o 
problema identificado não se concretizava como o havíamos percebido. Não se tratava de uma 
desvalorização de uma área do conhecimento em detrimento de outra, mas sim de uma falta 
de identificação com determinada área e da capacidade de estabelecer relações com o 
cotidiano vivido pelos educandos. O que ficou evidente com nossas regências foi que os 
alunos ainda não tinham percebido a relação existente entre a matemática e seu cotidiano, e a 
partir do momento em que trazemos o cotidiano relacionando ao conteúdo, houve um maior 
entendimento da área de conhecimento já que foi construído um sentido, uma aprendizagem 
significativa baseada na metodologia da problematização, dando sempre abertura ao diálogo 
com o educando e valorizando os conhecimentos por eles trazidos complementando-os com 
conhecimentos científicos. Dessa forma utilizamos como embasamento teórico os seguintes 
autores: Paulo Freire (1987 e 2009); Magda Soares (1998); Manoel Teixeira (2012); Maria 
Cecília Mollica (2008); Jeneisi Meira (2012); Newton Duarte (1989); Flavia Coura (2012); 
José Carlos Libâneo (2011); Selma Garrido Pimenta, Maria Socorro Lucena Lima (2010) 
entre outros. Assim, consideramos esse estágio um momento que nos proporcionou uma 
postura de pesquisadoras compreendendo o movimento dialético entre teoria e prática 
presente na práxis. Em nossa prática encontramos limites que, refletidos com a mediação da 
teoria, geraram uma síntese que pôde novamente dar origem a outros limites e possibilidades 
num processo contínuo de ação-reflexão-ação. 
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