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Resumo:  
O presente artigo visa apresentar as contribuições do Estágio Supervisionado na prática 
pedagógica do professor de Matemática, destacando a sua importância para a formação inicial 
desse docente. Guiados por esta escolha, traremos para essa discussão um relato de experiência 
vivenciado por nós durante o Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática IV da 
Universidade Federal de Sergipe. Neste caso, o projeto ReviMat, cuja proposta era diferente de 
outras que havíamos executado durante os outros estágios, o que contribuiu, à medida que, 
trabalhamos de forma diferenciada. Assim, nossa formação inicial torna-se mais significativa 
quando aprendemos que esse processo de formação é contínuo e que as ações desenvolvidas 
possam intervir de maneira significativa para o processo de ensino e aprendizagem dos nossos 
alunos perante os conteúdos matemáticos. 
Palavras-chave: Estágio Supervisionado, Ensino de Matemática, Formação inicial. 
 
 
Abstract:  
This paper presents the contributions of Supervised Training in pedagogical practice of teachers 
of mathematics, highlighting its importance for initial training of teachers. Guided by this choice, 
we will bring this discussion to a report of our experiences during the Supervised Internship in 
Teaching Mathematics IV, Federal University of Sergipe. In this case, the project ReviMat, 
whose proposal was different from others that had run during the other stages, which helped, as 
we work differently. Thus, our initial training becomes more significant when we learn that this 
training process is ongoing and that the actions taken to intervene significantly to the teaching 
and learning of our students before the mathematical contents. 
Keywords: Supervised Internship, Teaching Mathematics, Initial training. 
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 2 

INTRODUÇÃO 
 
 O Estágio Supervisionado se constitui como o primeiro contato que o futuro professor, 

ainda aluno do curso, tem com a escola, com os alunos, com a comunidade. Porém, um misto de 

ansiedade e de preocupação cerca o docente quando este é solicitado a colocar em prática tudo 

aquilo que viu e ouviu durante o curso, isto é, como vir a se comportar diante de suas futuras 

ações pedagógicas em sala de aula. Todo esse ambiente, essa “atmosfera”, de inquietação e de 

medo é algo confrontador. Muitas vezes, como destaca Passerini (2007)  

Ao iniciar uma licenciatura [...] nos deparamos com a insegurança e o receio de 
não conseguirmos desenvolver um bom trabalho em sala de aula. Alguns temem 
não conseguir dominar a classe, outros se preocupam em não saber todo o 
conteúdo que julgam necessário, uns questionam-se quanto ao método que 
adotarão e outros, ainda, anseiam por ministrar aulas. Há ainda uns que se quer 
pensam em lecionar (PASSERINI, 2007, p. 02).  
 

   Esse receio quanto a nossa docência é algo que nos acompanha durante todo o curso de 

licenciatura em Matemática e que só acaba ou se transforma após as investidas nas escolas, onde 

podemos ser avaliados e nos avaliar sobre a nossa prática. Com o objetivo de contribuir para uma 

discussão mais acentuada acerca de tal temática é que apresentaremos a seguir o Estágio 

Supervisionado, analisaremos sua contribuição para a formação inicial do professor de 

Matemática e apresentaremos nossa experiência durante a execução do projeto ReviMat. 

 

 
A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA A FORMAÇÃO INICIAL 

DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

 

 Durante o curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe 

adquirimos um conhecimento teórico diversificado, isto é, ora voltado para o processo de ensino 

e aprendizagem ora fundamentado em teorias mais complexas destinadas para o preparo de um 

futuro matemático. Correlato a isso, Passerini (2007) coloca que  

Deste modo, a “preocupação” dos Cursos de Licenciatura em hierarquizar qual 
conteúdo é o mais importante, específico ou pedagógico, só atrapalha a construção 
da identidade do Curso de Licenciatura e a formação do futuro professor. Os 
conteúdos específicos e pedagógicos precisam co-existir na formação inicial e os 
professores do curso, sejam eles da parte de conteúdo específico ou pedagógico, 
precisam tomar como seus o objetivo do Curso de Licenciatura que é formar 
professores que a Sociedade necessita (PASSERINI, 2007, p. 24). 
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Nesse sentido, não podemos considerar momentos estanques entre conceitos teóricos e 

práticos. Entretanto, sentimos que somente a teoria não bastava para lidar com o meio escolar, ou 

seja, com o cotidiano das escolas. Januario (2006, p.03) atenta para isto afirmando que “a teoria 

não é a única ferramenta que formará um bom profissional”. Mas, ainda segundo ele, “Não basta 

saber somente a teoria, ou parte dos conteúdos, mas, também, é preciso que a formação se dê por 

meio (JANUARIO, 2006, p.03 apud REIS; FIORENTINI, 2007) ‘de leituras, de realização de 

projetos, de trocas de experiências, de investigações sobre a própria prática, de reflexões sobre 

experiências passadas e presentes, como aluno, no contato com outras pessoas [...], com o 

mundo’”. Assim, fazia-se necessário além de conhecer esse ambiente, aprender a lidar com ele. 

Foi nesse momento, quando partirmos para vivenciar a prática da escola, é que utilizamos o 

conhecimento adquirido e que passamos a nos observar enquanto professores e a perceber nossas 

próprias falhas e dificuldades, num processo de confrontação da teoria com a realidade.  

 No tocante, além das disciplinas que são ofertadas pelo Departamento de Matemática da 

UFS, tidas como didático-pedagógicas, voltadas para o ensino de Matemática tais como, 

Metodologia do Ensino da Matemática, Laboratório de Ensino de Matemática, Novas 

Tecnologias e o Ensino de Matemática, História da Matemática, Matemática para o Ensino 

Fundamental, Matemática para o Ensino Médio I, II e III, temos também os Estágios 

Supervisionados em Ensino de Matemática. É válido frisar que as últimas disciplinas passaram 

por várias mudanças desde 1972 (ano que se deu o curso de formação de professores de 

Matemática em Licenciatura) até os dias atuais. Sua última reformulação foi em 2010 a qual 

estruturou uma nova grade curricular, com profícuas alterações referentes aos Estágios, pois ao 

invés de ministrarmos quatro estágios, a saber: Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática 

I, II, III e IV, passou-se a três estágios supervisionados, mantendo a mesma carga horária de 

anteriormente, mas com uma roupagem diferenciada.  

 Por muitos anos, o estágio esteve dissociado entre teoria e prática. Cada vez mais 

estudiosos preocupados com a formação inicial de professores sinalizam para este fato apontando 

como uma melhor adequação para o processo de ensino-aprendizagem uma “união” entre estes 

dois elementos. Para Pimenta (1995)  

 

Essa temática tem preocupado os educadores desde longa data, uma vez que 
tradicionalmente há um cisão entre teoria e prática. E não tem sido raro 
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professores e alunos clamarem por “mais prática”, uma vez que se considerem 
os cursos “muito teóricos”. As aspirações por “mais prática” frequentemente têm 
sido direcionadas às atividades de estágio (PIMENTA, 1995, p.2). 

 

Conforme citação, é possível verificar que a carga horária que é dada aos cursos prioriza 

muito mais a parte teórica que a prática e dessa forma, é possível notar um consenso entre 

professores e alunos quanto a isso. Além disso, temos outro agravante. Suas disciplinas eram 

apresentadas ao final do curso sem nenhuma ligação com outras disciplinas, o que acarretava no 

desinteresse dos alunos pela mesma. No entanto, para Pimenta (1995) 

 

A essência da atividade (prática) do professor é o ensino-aprendizagem. Ou seja, 
é o conhecimento técnico de como garantir que a aprendizagem se realize em 
consequência da atividade de ensinar. Envolve, portanto, o conhecimento do 
objetivo, o estabelecimento de finalidades e a intervenção no objeto para que a 
realidade seja transformada enquanto realidade social. Isto é, a aprendizagem 
precisa ser compreendida enquanto determinada por uma realidade histórico-
social (PIMENTA, 1995, p. 4). 

 
Assim temos que, a principal finalidade do ensino, particularmente do de Matemática é 

proporcionar aos discentes uma aprendizagem que seja efetiva e significativa intervindo em sua 

realidade social de maneira prática. Pimenta (1995) ainda afirma que “o estágio é um componente 

do currículo que não se configura como uma disciplina, mas como uma atividade”. Ela propicia a 

inserção de alunos nas escolas para o conhecimento de como o processo de ensino ali se dá, bem 

como servir as demais disciplinas e ser uma atividade articuladora do curso. Pensando dessa 

forma, para Januario apud Andrade  

É portanto, o Estágio, uma importante parte integradora do currículo, a parte em 
que o licenciando vai assumir pela primeira vez a sua identidade profissional e 
sentir na pele o compromisso com o aluno, com sua família, com sua 
comunidade com a instituição escolar, que representa sua inclusão civilizatória, 
com a produção conjunta de significados em sala de aula, com a democracia, 
com o sentido de profissionalismo que implique competência – fazer bem o que 
lhe compete (JANUARIO, 2006 apud ANDRADE, 2005, p.02). 
 

Com base na citação, o aluno-estagiário que entra em seu futuro campo de atuação pela 

primeira vez, terá contato com alunos e com a realidade que os cerca, e que deve exercer aquilo 

que lhe compete diante do que o seu profissionalismo permite em sua intervenção pedagógica 

procurando à construção de sua própria identidade.  

Como afirma Passerini (2007, p.29) “o Estágio Supervisionado pode constituir-se como 
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espaço privilegiado para oportunizar ao futuro professor a articulação entre os conhecimentos 

teóricos e a atividade prática docente”. Por isso, na busca de minimizar as discrepâncias entre 

teoria e prática, é que o Conselho Nacional de Educação (CNE) de 2002, trás em seu artigo 

primeiro, mudanças referentes à carga horária dos cursos de Formação de Professores da 

Educação Básica: 

Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação 
Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será 
efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) 
horas, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos 
pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes comuns: 
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas 
ao longo do curso; 
II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do 
início da segunda metade do curso; 
III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 
natureza científico-cultural; 
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-
culturais. 
Parágrafo único. Os alunos que exerçam atividade docente regular na educação 
básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado 
até o máximo de 200 (duzentas) horas. 

 

Na passagem acima podemos perceber uma maior preocupação referente ao Estágio 

Supervisionado que passa a ter uma maior carga horária e a ser executado na segunda metade do 

curso. Essa mudança reflete bem as discussões referentes à formação do professor de Matemática 

e a concepção de que deve haver uma conexão entre o futuro professor e a escola. 

Conforme salienta Passerini (2007, p.29) “o Estágio Supervisionado pode constituir-se 

como espaço privilegiado para oportunizar ao futuro professor a articulação entre os 

conhecimentos teóricos e a atividade prática docente”. 

Pimenta e Gonçalves (1990) apud, Pimenta e Lima (2008), consideram: 

Que a finalidade do estágio é propiciar ao aluno uma aproximação à realidade 
na qual atuará. Assim, o estágio se afasta da compreensão até então corrente, de 
que seria a parte prática do curso. As autoras defendem uma nova postura, uma 
redefinição do estágio, que deve caminhar para a reflexão, a partir da realidade 
(PIMENTA; GONÇALVES, 1990, grifo do autor).  

  
Com base em tais afirmações parece haver um indicativo de que a teoria e prática são 

indissociáveis e que possuem um papel fundamental durante a formação do professor. Porém, há 

também uma mudança na compreensão do estágio como sendo “a parte prática do curso” 
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revelando em suas linhas a necessidade de uma maior preocupação com uma possível 

aproximação com a realidade do aluno que caminhe com a reflexão a partir dessa mesma 

realidade. Ideia, reforçada por Perrenoud (2002), que coloca que deve haver uma articulação 

entre teoria e prática e também o envolvimento crítico e a prática reflexiva que são componentes 

primordiais para a formação de professores.   

Envolvidos nas discussões sobre Estágio Supervisionado revelando sua importância para a 

formação inicial de professores, especialmente de Matemática, propomos aqui uma analise da 

nossa experiência, durante uma intervenção diferente das já vivenciadas por nós com as 

disciplinas de "estágio". Neste estágio desenvolvemos um projeto denominado ReviMat e que 

propunha oferecer um curso pré-vestibular de conteúdos matemáticos gratuito para alunos da 

rede pública de Aracaju e São Cristóvão. Talvez, em um primeiro momento, alguns poderão 

questionar: Cadê a junção entre a teoria e a prática, num curso pré-vestibular? No entanto, se 

esquecem de que a aula expositiva também é uma ferramenta metodológica que quando utilizada 

adequadamente pode ser um poderoso instrumento de ensino, assim como a utilização dos jogos, 

da história da matemática, das novas tecnologias, dentre outras. Também se fez presente durante 

o ReviMat a metodologia da resolução de problemas, que nos deteremos mais adiante acerca de 

sua execução e utilização em sala de aula. Cabe frisar que é necessário um bom entendimento 

sobre as metodologias que possam auxiliar o ensino de matemática antes de sua aplicação em sala 

de aula já que são vistas como essenciais para o desenvolvimento de uma atividade investigativa. 

 

O PROJETO REVIMAT 
 

O projeto ReviMat foi uma experiência vivenciada por nós durante a disciplina de Estágio 

Supervisionado em Ensino de Matemática IV da Universidade Federal de Sergipe durante o 

segundo semestre de 2009. Esta proposta de estágio deu-se de uma forma diferente da que 

estávamos acostumados a praticar. Até o momento, havíamos vivenciado diferentes formas de 

inserção da Matemática no meio escolar, desde a aula dita “tradicional” até a aula “diferenciada”, 

com a introdução de metodologias diferenciadas, tais como jogos, resolução de problemas, novas 

tecnologias, história da Matemática, dentre outras. No entanto, não havíamos tido contato e uma 

preocupação “direta” com o ensino de Matemática voltado para o vestibular. 

Durante a aplicação de um projeto didático denominado “Conteúdos Matemáticos do 
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Ensino Médio: uma proposta para utilização de recursos e metodologias diferenciadas” 

desenvolvido em turmas de 2º ano do Ensino Médio propusemos a aplicação de atividades 

didáticas para abordar os conteúdos matemáticos, já que na maioria das aulas de matemática tais 

conteúdos são vistos oralmente, por meio de aulas expositivas. Assim, pudemos perceber a 

preocupação que muitos alunos tinham sobre o vestibular, o que causava uma certa resistência à 

introdução de outras formas diferenciadas de ensino por considerarem que isso tomaria tempo e 

prejudicaria o ensino preparatório para o enxame.  

 Tomando essas considerações e o nível social desses alunos, em quase sua totalidade, 

provenientes de escolas públicas que muitas vezes não possuem condições financeiras favoráveis 

que permitam estudos em cursos preparatórios, além do baixo índice de acertos na prova de 

Matemática no vestibular da Universidade Federal de Sergipe, decidimos executar o projeto 

piloto elaborado pela professora da disciplina, que tinha como objetivo ser “um curso de revisão 

gratuito de conteúdos matemáticos oferecido a alunos do terceiro ano do Ensino Médio de algumas 

escolas públicas da cidade de Aracaju e São Cristóvão”. 

 Iniciamos com um processo de investigação buscando identificar o interesse dos alunos 

por tal curso e o quantitativo de alunos que iriam prestar vestibular. Para isso, aplicamos um 

questionário cujo objetivo era saber qual o entendimento desses alunos sobre o vestibular, sobre 

as novas regras referentes às cotas, quais os conteúdos que eles tinham mais dificuldade e se 

havia um interesse por parte dos mesmos em participar de um curso preparatório de revisão dos 

conteúdos matemáticos para o vestibular. 

Após a aplicação do mesmo, verificamos que dos 512 alunos que responderam ao 

questionário, 441 afirmaram que gostariam de participar do curso preparatório para o vestibular. 

As aulas aconteceriam no próprio campus da UFS em São Cristóvão de acordo com a 

disponibilidade de cada um, já que abrimos turmas em diferentes dias e horários da semana, 

incluindo o sábado. Então começamos a nos reunir no intuito de decidirmos como seriam as aulas 

desse curso, quais conteúdos iríamos privilegiar e como nos dividiríamos para isso. Como o 

tempo era curto, pois tínhamos apenas três semanas para executá-lo, decidimos selecionar 

questões dos vestibulares passados privilegiando os conteúdos que foram apontados como mais 

difíceis pelos alunos. Nossa intenção era começar a responder as questões e na medida em que 

íamos resolvendo-as fazíamos algumas interseções com a teoria de cada conteúdo.     

 Para isso, dividimos-nos em grupos de três onde cada pessoa ficaria com os conteúdos 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 8 

programáticos de uma determinada série do Ensino Médio, ressaltando que todos os membros do 

grupo sabiam resolver e explanar sobre as questões e conteúdos das outras séries, com a intenção 

de evitar qualquer tipo de imprevisto que pudesse prejudicar o andamento das aulas. Inicialmente, 

como o nosso estágio era no 3º ano do Ensino Médio, pensamos em fazer revisão dos conteúdos 

matemático somente com este público. No entanto quando fomos as escolas fazer propaganda do 

nosso curso, vários alunos do 1º e 2º ano do Ensino Médio nos abordaram e pediram para 

participar das aulas, então resolvemos abrir inscrições para esses alunos. Abrimos turmas para 

lecionar os conteúdos das três séries do ensino e turmas somente para alunos que iriam cursar o 

vestibular seriado do 3º ano do Ensino Médio.    

 Muitos alunos acabaram não comparecendo às aulas do ReviMat, houve até turmas 

fechadas. Mas, felizmente, este pequeno entrave não impossibilitou o desenvolvimento do curso. 

Durante as aulas tentamos colocar em prática o conhecimento que adquirimos no decorrer do 

curso, de Matemática Licenciatura, de forma que pudéssemos usar a melhor metodologia possível 

para transmitir algo de novo para os alunos ou recordar os conteúdos que estavam um pouco 

esquecidos.  

Um caminho para isto reside na resolução de problemas, pois o conhecimento matemático 

ganha sentido quando os alunos são colocados diante de situações instigantes e desafiadoras para 

resolver. A investigação e a exploração de novos conceitos é o caminho a ser trilhado para 

abordar essa temática. Buscamos utilizar esta temática como ferramenta para a resolução das 

questões apresentadas em sala de aula. 

Conforme Santos (1998) a resolução de problema é tida como sendo “o processo de 

coordenar experiência anterior, conhecimento e intuição numa tentativa de encontrar um método 

para resolver a situação cuja solução é desconhecida”. Ou seja, só há problema quando se tem 

algo desconhecido, pois a solução não está disponível de início. Para Polya (1995) problema “é 

qualquer situação que exiga o pensar do indivíduo para solucioná-la”. Assim, o aluno aprende a 

pensar por si mesmo, a desenvolver a sua autonomia, fazendo conjecturas, formulando hipóteses, 

testando-as. Segundo Polya (1995) os passos necessários para a resolução de um problema são: 

compreender o problema, elaborar um plano, executar o plano e fazer o retrospecto ou validação. 

Essa sequência pode ser concluída por meio de inquirições do tipo: já resolveu algum 

problema correlato ao apresentado, que dados são fornecidos pelo problema, se é possível estimar 

uma resposta, dentre outras. É bom deixar claro a distinção entre problema e exercício. Para 
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Polya (1995), exercício serve para exercitar, para praticar um determinado algoritmo ou processo, 

ao passo que problema é a descrição de uma situação onde se procura algo desconhecido possível 

de ser construído.  

Usando as ideias apresentadas por Polya (1995), quando apresentávamos um problema 

para os alunos, questionávamos sobre quais os conteúdos que ali estavam embutidos, se já 

haviam resolvido um problema parecido, quais as ideias iniciais que eles possuíam para resolvê-

lo. No começo, houve muita resistência das turmas em expor suas ideias, mas passadas algumas 

aulas conseguimos estabelecer uma relação amistosa entre os alunos, que passaram a participar 

nas aulas, falando sobre quais conteúdos acreditavam ser necessário para resolver determinado 

problema, apresentando suas dificuldades e até mesmo resolvendo questões no quadro para os 

seus colegas.   

Para Soares e Pinto (2005)  
 

Porém não basta apenas ensinar a resolver problemas, mas incentivar que o 
aluno também proponha situações problema, partindo da realidade que o cerca, 
que mereçam dedicação e estudo. Incentivar o hábito pela problematização e a 
busca de respostas de suas próprias indagações e questionamentos, corno forma 
de aprender (SOARES; PINTO, 2005, p.02). 
 

De acordo com o exposto acima, é preciso além de ensinar os alunos o processo de 

resolução de problemas também levá-lo a propor situações próximas de seu cotidiano, de sua 

realidade extra-escolar que sejam interessantes e possíveis de serem problematizadas no ambiente 

escolar. Pedíamos sempre que apresentassem problemas correlatos aos abordados durante a aula, 

ou seja, exemplos que pudessem melhorar o entendimento deles perante o que estava sendo 

colocado em sala de aula. 

Assim, o professor se torna uma figura importante durante esse processo já que é ele 

quem vai dar um rumo ao prosseguimento e condução das atividades. Segundo Soares e Pinto 

(2005) “Quando o professor adota a metodologia da resolução de problemas, seu papel será de 

incentivador, facilitador, mediador das ideias apresentadas pelos alunos, de modo que estas sejam 

produtivas, levando os alunos a pensarem e a gerarem seus próprios conhecimentos” (SOARES; 

PINTO, 2005, p.07). 

De fato, buscamos propor intervenções diferentes daquela muitas vezes vivenciada pelos 

alunos em sala de aula, onde o professor apresenta exercícios de repetição, e onde os alunos não 

eram levados a raciocinar, a estabelecer conjecturas para solucioná-los. Entretanto não os 
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instigamos a propor situações problemas próxima do cotidiano deles, priorizamos apenas sua 

resolução em conjunto e a busca por um resultado satisfatório, já que nosso objetivo no momento 

era preparar os alunos para o exame do vestibular. 

D’Ambrosio (1989) evidência que “em nenhum momento, no processo escolar, numa aula 

de matemática geram-se situações em que o aluno deva ser criativo, ou onde o aluno esteja 

motivado a solucionar um problema pela curiosidade criada pela situação em si ou pelo próprio 

desafio do problema” (D’AMBROSIO, 1989, p.16).  

E aí mais uma vez, entra a função do professor como responsável pela seleção de 

conteúdos instrucionais cabendo-lhe desempenhar seu papel de mediador, de facilitador, de 

organizador, de avaliador e incentivador da aprendizagem, entre a “ponte” conhecimento 

matemático e aluno.  

Para atingir um dos papeis que deve exerce o professor em sua prática docente, o de 

facilitador, inicialmente, escolhemos os conteúdos que tiveram uma maior incidência no 

vestibular e que os alunos consideravam difíceis. Depois, em um segundo momento, buscamos 

solucionar problemas que envolvesse conteúdos que foram escolhidos pelos próprios alunos, 

como logaritmo, trigonometria, limites, geometria, e que comumente são alvos de constantes 

discussões, quer seja por uma dificuldade de entendimento desses conteúdos pelos alunos, por 

despreparo dos professores que os lecionam ou por não serem apresentados em sala de aula por 

"falta de tempo".   

Diante do que foi exposto, defendemos que cabe ainda ao professor, favorecer o 

surgimento de situações em que deixem o aluno como centro do processo ensino-aprendizagem, 

tornando-o principal objeto do ensino de Matemática, pela vivência de situações de investigação, 

descobrimento e exploração de problemas. Defendemos também que os professores devem 

buscar renovar seus conhecimentos, transformar sua didática em sala de aula e reorganizar os 

conteúdos para um melhor aproveitamento desses alunos.      

No entanto, para uma aprendizagem efetiva, não é necessário seguir a ordem cronológica 

dos conteúdos propostos pelos livros didáticos, na qual os assuntos devam ser estudados da forma 

e na sequência como aparecem, pois é possível assimilar um conteúdo trabalhando de maneira 

não compartimentalizada, através da iniciação indireta de conceitos básicos. Foi o que aconteceu 

durante o ReviMat, onde nossa proposta era justamente não seguir um critério ou uma ordem 

cronológica dos assuntos, mas abordá-los de maneira compreensiva para os alunos, não 
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importando em que nível estes se apresentavam. 

Para tanto o professor deve articular meios que permitam comunicar suas ideias 

diretamente aos alunos de forma contextualizada e aberta a novos conhecimentos. Para essa 

ênfase o professor passa pelo processo de transformação do saber científico em saber escolar. 

Charlot (2000) aponta que “não há saber sem uma relação do sujeito com esse saber”. Ainda, “a 

relação com o saber é relação de um sujeito com o mundo, com ele mesmo e com os outros. É 

relação com o mundo como conjunto de significados, mas, também, como espaço de atividades, e 

se inscreve no tempo” (CHARLOT, 2000, p.78). Assim, o mundo se apresenta ao homem como 

um universo simbólico onde as relações entre o sujeito e os outros se estabelecem por meio da 

linguagem.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Participar da elaboração e execução de uma experiência didático-pedagógica de tamanha 

responsabilidade nos motivou a procurar e elaborar atividades para auxiliar os alunos e promover 

uma aula participativa e significativa. Além disso, o nosso olhar para a escola, para os 

professores, para o aluno e para o processo ensino-aprendizagem modificou-se: passamos a 

entender que somente vivenciando é que podemos colaborar para uma mudança, não importando 

o seu tamanho, mas a sua intensidade.  

 Tivemos que aprender a lidar com um público extremamente diversificado, desde 

adolescentes à adultos de idade mais avançada, que há muito tempo encontrava-se longe das 

escolas. O que foi para nós, um dos obstáculos a ser enfrentado, pois independente de idade 

teríamos que despertar nesses alunos o interesse e o resgate pelo estudo. Obstáculo que acabou se 

transformando em um estímulo a novas descobertas, contribuindo para a nossa formação inicial.  

 A partir desta experiência, pudemos também refletir sobre nossa ação docente como 

professores de Matemática que seremos, avaliando nosso desempenho no contexto escolar no 

qual estamos inseridos. E assim, podermos contribuir para uma melhoria na qualidade de ensino 

em nosso Estado. 

 Infelizmente, não podemos apresentar o quantitativo de alunos que foram aprovados no 

vestibular, nem se houve uma significativa melhora nas notas destes, referentes à prova de 

Matemática. Naquele momento nossa intenção era a de prestar um serviço para os alunos, era o 
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de fazer com que os mesmos conseguissem um melhor aproveitamento no vestibular.  

 Mas, acreditamos que este projeto pode contribuir para um melhor aproveitamento das 

questões de Matemática da prova do vestibular, além de acrescentar algo novo ou mesmo 

relembrar conteúdos esquecidos pelos alunos. E para os futuros professores, poderá ser um 

indicador de potencialidades, possibilitando um repensar sobre sua prática docente e até mesmo 

sobre o seguimento dessa carreira profissional. Pois, ao final do curso, os alunos avaliaram todos 

os professores-estagiários que ministraram aulas no ReviMat e foram muito fiéis ao apontar 

nossa falhas e dificuldades, mas também nossas qualidades. Para os alunos, alguns professores 

apresentaram certo nervosismo no início do ReviMat, mas que ao final já estavam bem mais 

tranquilos, outros falavam baixo, alguns não tinham segurança ao transmitir um conteúdo. Havia 

também aqueles que segundo os alunos seriam ótimos professores de Matemática, pois sabiam 

interagir com os alunos, transmitir os conteúdos e tirar suas dúvidas.    

 Portanto, nossa formação inicial torna-se mais significativa quando aprendemos que esse 

processo de formação é contínuo e que a todo momento devemos nos aprimorar e buscar corrigir 

possíveis falhas, pois temos em nossas mão uma grande responsabilidade, que é transmitir o 

conhecimento e possibilitar descobertas por parte dos alunos, e acreditar que as ações 

desenvolvidas possam intervir de maneira significativa para o processo de ensino e aprendizagem 

dos mesmos. 

 Gostaríamos de acrescentar que o projeto ReviMat foi aprovado como projeto de extensão 

para ser desenvolvido com alunos das escolas públicas de Sergipe. Agora, os novos professores-

estagiários que irão desenvolvê-lo, poderão corrigir algumas imperfeições e ter o cuidado em 

catalogar todas as informações sobre os alunos e os cursos que pretendem concorrer no 

vestibular, para ao final, poder avaliar com propriedade o sucesso ou não do ReviMat.  
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