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RESUMO 

O presente artigo versa sobre as contribuições do estágio supervisionado num curso de 
licenciatura em Matemática. Traz, nesse bojo, uma discussão sobre a formação pedagógica e 
da educação matemática. Educação Matemática entendida enquanto campo de pesquisa que 
vem ampliando nossa visão para o aprimoramento das técnicas e estratégias usadas para a 
construção do conhecimento dessa ciência. Compreende também que o ambiente acadêmico 
proporciona ao licenciando repensar a competência e eficiência da prática educativa, bem 
como analisar as tendências pedagógicas e teorias que têm norteado as metodologias de 
ensino que o licenciando vem vivenciando já a partir do princípio de atuação docente, que é o 
estágio supervisionado, o qual contribui consideravelmente para a consolidação dessa 
profissão nesse processo de formação, que se constitui fundamental para o ato de ensinar. 

Palavras chaves: formação de professores; educação matemática; estágio supervisionado.  

ABSTRACT 

This article focuses on the contributions of supervised teaching practice of an undergraduate 
Mathematics student. It brings a discussion of teacher training and mathematics education. 
Mathematics Education is here understood as a field of research that has broadened our vision 
to improve the techniques and strategies used to build the knowledge of that science.It also 
finds that the academic environment provides to the future teacher the opportunity to rethink 
the competence and efficiency of educational practice, to analyze trends and educational 
theories that have guided the teaching methodologies that has been experienced since the 
beggining of his educational performance - the supervised training - which contributes 
considerably to the consolidation of this profession in the process of formation which is 
fundamental to the act teaching. 

Keywords: teacher education; mathematics education; supervised teaching practice. 

 

 

 

 

 

                                      
1
 Formada em Magistério, desde 1999. Graduanda em Licenciatura Plena em Matemática, pela Faculdade de 
Ciências Educacionais. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O presente artigo tem como objetivo contribuir com a discussão em torno de aportes 

decorrentes do Estágio Supervisionado de licenciandos que desejam ser educadores 

comprometidos com o ensino-aprendizagem humanitário, em especial o de Matemática, que 

se constitui uma ciência que é determinante em nossas vidas. Partimos da idéia de que o 

conhecimento matemático está presente em todas as práticas cotidianas, porém muitos 

questionam a forma pela qual esse conhecimento é adquirido no ambiente da sala de aula. 

Há tendências pedagógicas e teorias educacionais que propõem uma abordagem de 

conteúdos capaz de atender às necessidades sociais, culturais e econômicas do cotidiano dos 

alunos (SILVA, 2003) São abordagens que apontam para uma prática docente que vise a 

emancipação dos educandos, a partir do trabalho com conteúdos e metodologias adequados à 

realidade desse aluno. Assim, diante da ciência matemática, nesse trabalho, ao passo que nos 

direcionamos a apresentar uma discussão acerca das contribuições do Estágio Supervisionado 

para a formação dos licenciandos, num curso de licenciatura em Matemática, nos lançamos a 

refletir a Educação Matemática no âmbito das propostas pedagógicas. 

Para tal apresentamos uma breve discussão, iniciando com a formação de professores; 

por conseguinte, sobre as tendências pedagógicas na educação matemática, situando a 

Resolução de Problemas como “ponto de partida das atividades matemáticas”, e, por fim, 

destacamos algumas contribuições do estágio supervisionado para a formação pedagógica dos 

licenciandos em Matemática, compartilhando algumas experiências nesse âmbito de 

aprendizagem. 
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2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

Todo ser humano é dotado de alguma vocação profissional que se manifesta no 

decorrer de sua vida estudantil e se consolida a medida que adquire o conhecimento 

específico. Assim é o professor em seu processo de formação pedagógica conforme afirma, 

Parsserine (2007,). 

O processo de formação do professor é contínuo, inicia-se antes mesmo do 
curso de graduação, nas interações com os atores que fizeram e fazem parte 
de sua formação. E neste processo sofrem influência dos acontecimentos 
históricos, políticos, culturais, possibilitando novos modos de pensar e 
diferentes maneiras de agir perante a realidade que o professor está inserido 
(PARSSERINE, 2007, p. 18). 

A formação pedagógica dos professores de Matemática tem se tornado um tema de 

grande relevância no ambiente acadêmico e nas pesquisas científicas de muitos autores que 

têm se preocupado com fatos sociais, conforme comenta Silva (2003), que as representações 

sociais atreladas às dificuldades que a maioria dos discentes apresenta em apreender esse 

conhecimento, tem feito com que os professores de Matemática sintam a necessidade de uma 

formação acadêmica que habilite sua prática educativa conferindo-lhes competência para 

repensar o ensino dessa disciplina. Da mesma forma, Arnon (2005) afirma que a educação, na 

confluência do social, do econômico, do natural, do cultural, do político, do biológico, exige 

um profissional com diversas habilidades, capaz de administrar qualquer situação adversa, 

revestido de um sentimento realista que o estimule a preocupa-se com o aluno e sua 

representatividade. O autor ainda reforça que não é suficiente para o professor saber os 

conteúdos programáticos e as diretrizes que regem a educação; ter conhecimento das teorias 

que norteiam o ensino- aprendizagem; saber como se conduz uma classe e como a avalia; 

conhecer profundamente a historicidade da educação classificando suas diversas pedagogias. 

Para ele ser professor é antes de tudo ter consciência de sua vocação contribuindo com os 

alunos para a compreensão da realidade, expressando-a e, descobrindo-a de forma que ele 

mesmo perceba que para mudá-la ele precisa contribuir. 

Ainda em relação ao processo de ensino, Moreira e David (2005) comentam o que 

Chevallard denomina de fenômeno da “transposição didática”, abordando que é 

preponderante para o ato de ensinar, construir uma percepção própria do aprendiz, 

independente desse conhecimento ensinado ser científico ou não, ou seja, que o professor não 

seja apenas um mero transmissor de conhecimentos. Isso nos remete a princípios 

fundamentais da arte de educar segundo William Lara, a qual depende do sentimento de amor, 

desprendimento, sensibilidade, consistência, paciência e disponibilidade de maneira que a 
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aprendizagem alcance níveis cada vez mais altaneiros e para tal é necessário que o professor 

desenvolva a habilidade que Schön denomina de reflexão-na-ação e compara a reflexão com 

os degraus de uma escada. 

Para ele, 

[...] “Subir”, nesse sentido, é mover-se de uma atividade para a reflexão 
sobre aquela atividade; “descer” é mover-se da reflexão para uma atividade 
que permite vivenciar a reflexão. Os níveis de ação e reflexão sobre a ação 
podem ser vistos como os degraus de uma escada. Subindo a escada, 
transformamos o que aconteceu no degrau abaixo em um objeto de reflexão. 
Por exemplo, um instrutor pode refletir sobre sua mensagem implícita em 
seu próprio desempenho [...] (SCHÖN, 2000, p.95). 

 

 

3 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Quando nos propomos a conhecer a historicidade do surgimento das pesquisas 

voltadas para a Educação Matemática, descobrimos que de acordo com Schubring, (1999 

apud Lorenzato, 2001, p.1) dentre as disciplinas escolares, foi a matemática que primeiro 

provocou uma mudança internacional na reformulação curricular desde o início do século XX, 

na Alemanha, tendo como protagonista desse movimento o matemático Felix Klein.Tomando 

ainda por base os estudos de Onuchic & Allevato (2003, p.214) esse movimento ganhou uma 

repercussão de grande escala despertando assim o interesse de muitos educadores 

matemáticos levando-os a grandes debates. 

As autoras concordam ainda que o ensino da Matemática de forma eficaz é uma 

missão complexa e um processo difícil que se apropria de diversos caminhos para a 

aprendizagem e que questionamentos como: “que saber deve ser ensinado?”, “qual o objetivo 

de ensiná-lo?”, ”quais são os meios mais apropriados que favorecem a apreensão desse 

conhecimento?”, estão presentes no dia a dia do professor que por sua vez nem sempre 

encontra respostas. 

Quando fazemos estas reflexões, percebemos o papel da Educação Matemática em nos 

fornecer ferramentas que permitam a construção do saber futuro, a partir do domínio do 

conhecimento presente, num processo de desenvolvimento e transformação contínua por meio 

da reorganização e reequilíbrio das necessidades intrínsecas das estruturas, de maneira que 

paulatinamente alcancemos os resultados almejados. Saber a este respeito nos conduz a uma 

visão de ensino como processo, que pressupõe o desenvolvimento das estruturas cognitivas 
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como fator que permite ao aluno o acesso a conhecimentos cada vez mais elevados, e desta 

feita o reconhecimento da Matemática como uma ciência preponderante na construção da 

sociedade. De acordo com Ubiratan D’Ambrosio, 

A escola oferece um espaço passivo de ouvir e ver conhecimento velho, 
congelado, com a esperança que o aluno será capaz de descongelar esse 
conhecimento para aplicá-lo a situações novas. E muito que os alunos 
tenham como foco atividades experimentais e de solução de problemas que 
tratam de fatos e objetos reais, uma aprendizagem baseada na convivência 
com práticas efetivas e na ativação de todos os sentidos e memórias de 
situações anteriores. É a oportunidade de praticar o novo e de encarar o 
desafio intrínseco a essa experiência. Hoje os jovens são expostos a uma 
enorme variedade de experiências resultante de uma multiplicidade de 
situações e de meios. O aprendizado tradicional não satisfaz às ansiedades 
desses jovens (D’AMBROSIO, 1996, p.83). 

Como acontece, o aprendizado na sala de aula, tem sido a preocupação da Educação 

Matemática conforme afirma Lorenzato & Fiorentini (2001, p.2) que essa área de pesquisa 

tem como objeto de estudo as relações e determinações entre ensino, aprendizagem e a 

aquisição de conceitos científicos e que os objetivos fundamentais da Educação Matemática é 

qualificação do ensino-aprendizagem da Matemática, e seu desenvolvimento, ao passo em que 

se constitui um campo de investigação e produção de conhecimento. Concluímos, pois que é 

possível existir um crescimento constante do conhecimento e que o conteúdo ensinado serve 

para desenvolver as estruturas de pensamento e alicerçar o aluno a partir de conceitos que lhe 

permitem, cada vez mais acesso a novos saberes. 

A educação acontece à medida que o professor e o aluno vão desempenhando as 

habilidades na interação de como se ensina e se aprende. Habilidades essas norteadas pelas 

metodologias pedagógicas que vão surgindo a partir de cada contexto social. Ensinar sem o 

conhecimento pedagógico para os autores Moreira e David é nada entender de como a 

educação acontece ao tempo que consideram disciplinas escolares indissociáveis da 

pedagogia no que concordam ser a pedagogia parte dos conteúdos: 

Excluir a pedagogia do estudo dos conteúdos é condena-se a nada 
compreendendo do funcionamento real dos ensinos. A pedagogia, longe de 
ser um lubrificante espalhado sobre o mecanismo, não é senão um elemento 
desse mecanismo, aquele que transforma os ensinos em aprendizagem 
(MOREIRA & DAVID 2005, p.19). 

Esse conhecimento se torna muito importante para o educador que deseja construir sua 

prática educativa. O professor deve se apropriar de teorias e tendências pedagógicas no intuito 

de buscar soluções para os problemas que constantemente enfrenta na sua ação docente, isso 

pode ocorrer no momento em que paramos para analisar nossa prática pedagógica. Quando 

temos conhecimento das tendências pedagógicas fica mais amplo o campo de visão e nos 
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possibilita escolher aquela que mais se adéqua ao nosso estilo de ensino de acordo com nossa 

perspectiva acadêmica. 

Diante da realidade que vivenciamos na educação, nos sentimos constantemente 

desafiados a renovar nossos conceitos e nossas crenças. Isso nos é ainda mais acentuado 

enquanto acadêmicos, pois nossa percepção em relação ao ensino-aprendizagem é de certa 

forma lapidada através das teorias e com isso percebemos uma considerável distância da 

prática. Repensar a educação é uma atitude de amor e respeito à racionalidade humana. “Ao 

professor é reservada alguma coisa mais nobre. Ao professor é reservado o papel de dialogar, 

de entrar no novo com os alunos, e não o de mero transmissor do velho (D’Ambrósio, 1997 

p.10). As tendências constituem-se, portanto estratégias pedagógicas inovadoras na atuação 

docente, haja vista do professor que se propõem a exercer o magistério com excelência. 

Van de Walle (2001) coloca que os professores de Matemática, para serem 
realmente eficientes, devem envolver quatro componentes básicos em suas 
atividades: gostar da disciplina Matemática, o que significa fazer 
Matemática com prazer; compreender como os alunos aprendem e 
constroem suas idéias; ter habilidade em planejar e selecionar tarefas e, 
assim, fazer com que os alunos aprendam Matemática num ambiente de 
Resolução de Problemas. (Apud ONUCHIC & ALLEVATO, 2003, p.219)            

As discussões no campo da Educação Matemática no Brasil e no mundo têm revelado 

a necessidade de adequação das atividades escolares às novas tendências, pela possibilidade 

de aperfeiçoar as estratégias de ensino e qualificar o aprendizado dessa disciplina. Resolução 

de problemas é um caminho para o ensino de matemática que vem sendo discutido desde o 

início da década de 70 onde se percebe um crescimento da preocupação com o currículo de 

matemática (ONUCHIC & ALLEVATO, 2003 p.215). 

A história da matemática é que ela foi construída como resposta a perguntas 

provenientes de diferentes origens e contextos, motivadas por problemas de ordens práticas. 

Todavia, tradicionalmente os problemas não têm desempenhado seu verdadeiro papel no 

ensino, pois, na melhor das hipóteses, são utilizados apenas como forma de aplicação de 

conhecimentos adquiridos anteriormente pelos alunos. A prática mais freqüente consiste em 

ensinar um conceito, procedimento ou técnica e depois apresentar um problema para avaliar 

se os alunos são capazes de reproduzir o que lhes foi ensinado. “Para a grande maioria dos 

alunos, resolver um problema significa fazer cálculos com os números do enunciado ou 

aplicar algo que aprenderam nas aulas. Conseqüentemente, o saber matemático não se 

apresenta ao aluno como um sistema de conceitos, que lhe permite resolver um conjunto de 
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problemas, mas como um interminável discurso simbólico, abstrato e incompreensível.” 

(PCNs, 2005,p.154) 

Os educadores matemáticos têm se preocupado em estimular o desenvolvimento do 

raciocínio lógico-dedutivo e a capacidade de resolução de problemas nos educandos, partindo 

do pressuposto de que esse contexto também é vivenciado no cotidiano, que por sua vez 

requer uma capacidade do pensar matemático. Para todo bom andamento de qualquer 

atividade que o ser humano desenvolva, é preponderante e irrelevante que as habilidades e 

competência sejam os ingredientes fundamentais nesse processo. Entretanto cabe aos 

professores mediar à construção desse processo, buscando a promoção da aprendizagem e 

desenvolvendo condições para que os alunos participem da nova sociedade do conhecimento. 

Como educadores que nos propomos ser, compete-nos a tarefa de facilitar a 

compreensão do conhecimento matemático, de forma que o ensino-aprendizagem seja 

significativo, oportunizando nossos alunos a superarem as dificuldades e barreiras no 

aprendizado da matemática. De acordo com Polya2 (1887, p.9) há dois objetivos que o 

professor pode ter em vista ao dirigir aos seus alunos uma indagação: primeiro auxiliá-lo a 

resolver o problema que lhe é apresentado; segundo, desenvolver no estudante a capacidade 

de resolver futuros problemas por si próprio. Polya ainda questiona acerca da compreensão de 

um problema, argumentando ser uma tolice responder a uma pergunta que não tenha sido 

entendida e que cabe ao professor evitar que essa situação ocorra em sala de aula. Ressalta 

ainda que o aluno precise compreender o problema, mas não só isto: deve também desejar 

resolvê-lo. Se lhe faltar compreensão e interesse, nem sempre a culpa é do aluno, pois o 

problema deve ser bem escolhido, nem muito difícil nem muito fácil, natural e interessante. 

Precisamos assumir ou “reassumir” a tarefa de ensinar. Em uma perspectiva mais atual 

ensinar é favorecer a discussão sobre os problemas formulados, é oferecer a oportunidade de 

coordenar diferentes pontos de vista, é orientar para a resolução dos problemas colocados 

segundo Lerner (1996 apud Alves, 1999, p.125). A autora aborda sobre resolução de 

problemas como sendo uma situação onde o aluno aprende matemática, desenvolve 

procedimentos, modos de pensar, desenvolvem habilidades básicas como verbalizar, ler, 

interpretar e produzir textos em diferentes áreas do conhecimento. Percebemos, portanto que, 

a leitura e a escrita são fatores que se bem desenvolvidos desde as séries iniciais da vida 

                                      
2
 George Pólya, (1887-1985) foi um matemático húngaro que ficou na História da Matemática pela 

grande importância que deu a resolução de problema. Este matemático escreveu muitos artigos e 

livros. Uma célebre frase sua é “Aprende-se a resolver problemas resolvendo problemas” 
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estudantil do aluno vão servir de alicerce para a construção do pensamento crítico reflexivo 

que por sua vez torna-se a condição básica à promoção do crescimento do educando. 

Refere-se ainda a solução de problema como o tipo mais elevado de aprendizagem, em 

que um sujeito a partir da combinação de princípios já aprendidos, elabora novos princípios, 

com a finalidade de solucionar situações estimuladoras, “adquirindo assim maior reserva de 

habilidades”. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997/1998), a solução de 

problemas deve ser um recurso que possibilite aos estudantes mobilizar conhecimentos e 

desenvolver a capacidade para gerenciar as informações que estão ao seu alcance. Resta, 

portanto reconhecermos que, solucionar problemas nas aulas de matemática, é o primeiro 

passo para uma caminhada rumo à significação dos conhecimentos matemáticos, bem como 

apropriação das técnicas de resolução de problemas perpassando o ambiente da sala de aula, 

ou seja, de maneira que esses conhecimentos façam parte do cotidiano dos aprendizes. A 

Matemática faz parte do cotidiano das pessoas seja ela científica ou empírica, ela é 

indispensável à construção da sociedade. 

 

 

4 ESTÁGIO SUPERVISIONADO E SUAS CONTRIBUIÇÕES 
 

Segundo o manual do Estágio Supervisionado3 (2006, p.2), que o define como a 
manifestação do aprendizado acadêmico além dos limites da Universidade, e o espaço onde o 
formando desenvolve seus conhecimentos junto às instituições públicas e privadas, fazendo 
analogias entre a teoria e prática, contribuindo para uma análise de pontos positivos e 
negativos das organizações ao tempo que propõe melhorias para as instituições. O espaço 
destinado para o estágio possibilita ao acadêmico a oportunidade de testar seus conhecimentos 
com as circunstâncias divergentes que somente a prática no contexto cotidiano da sala de aula 
pode oferecer. Neste feitio, trocando experiência fará com que o novo profissional torne-se 
mais habilitado para influir em diversas áreas e lidar com a complexidade da realidade diária. 
De acordo com o Ministério da Educação (2004, p.3), 

Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da 
aprendizagem, a serem planejados, executados, acompanhados e avaliados 
em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, a 
fim de se constituírem em instrumentos de integração, em termos de 
treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural científico e de 
relacionamento humano (§ 2º do Artigo 1º) 4·. 

                                      
3
 Manual do estágio supervisionado do Curso de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amapá, 
objetivando o esclarecimento e auxílio às dúvidas quanto às premissas relacionadas à gestão acadêmica e 
gerencial do Estágio Supervisionado. 

4 Ministério de Educação, Conselho Nacional de Educação, parecer homologado (*) despacho do Ministério 
Público no Diário Oficial da União de 20/1/2004. 
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Segundo Arnon, as disciplinas ensinadas em sala de aula se consolidam como 

disciplinas teóricas sendo essas a razão das diretrizes reformularem os cursos de graduação, 

recomendando que dedique 400 horas a práticas docentes como atividades curriculares. Não 

quer dizer com isso que essas disciplinas deixem de ser teóricas, porém, reservem parte de sua 

carga horária à busca entre o geral e o particular, entre o conceitual e o concreto, entre o 

virtual e o real. O estágio supervisionado, além da prática em cada disciplina, possibilita o 

confronto entre várias formulações teóricas e alguns problemas com que se depara a escola. É, 

portanto no Estágio, que os graduandos ampliam sua percepção em relação à 

interdisciplinaridade necessária para compreender a realidade. 

No curso de graduação em matemática percebe-se que a maioria dos alunos tem no 

estágio seu primeiro contato com a sala de aula e suas implicações podendo ser ele um 

importante instrumento na formação do professor. 

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. (ANDRADE, 2005, p.2) 

 

4.1 Da teoria à prática 

Ao trilharmos o caminho do magistério, nos apropriamos de certa experiência 

adquirida em sala de aula, entretanto a formação acadêmica é fundamental para burilar nossas 

concepções e conseqüentemente nossa visão em relação a nossa prática pedagógica muda 

completamente à medida que nos deparamos com a realidade da sala de aula face às teorias e 

tendências pedagógicas e então nos sentimos desafiados a buscar metodologias que nos 

ajudem a construir uma prática educativa competente de maneira que faça a diferença. Nesse 

bojo compartilhamos a experiência do estágio realizado no Complexo Escolar Gentil P. 

Martins (Estadual), onde o público alvo foram alunos do 8º e 9º ano, do Tempo de Aprender 

II, Ciclo Fundamental II e o Colégio Municipal Augusta M. Magalhães, na classe regular do 

7º ano na cidade de Valença-Ba. Com o objetivo de formar e informar indivíduos dotados de 

habilidades e competências buscamos desenvolver um estágio significativo e proveitoso, que 

contribuísse para o aprendizado dos discentes, dinamizando as aulas com a pesquisa e a 

investigação. 
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O estágio supervisionado é dividido em dois períodos, sendo o primeiro denominado 

“estágio de observação” onde foi possível detectarmos quais as maiores dificuldades e 

carências que os alunos manifestavam, e qual a melhor metodologia e estratégia que 

poderíamos aplicar para conseguir amenizar os conflitos existenciais vivenciados pelos alunos 

em relação a disciplina de matemática especificamente,isso já no segundo período do estágio 

denominado “estágio de regência”. O conteúdo que os professores regentes estavam 

trabalhando com as turmas foi Equações do 1º grau. Elaboramos o projeto de estágio visando 

ajudá-los a desenvolver a capacidade de conceituar, interpretar e resolver problemas 

contextualizando equações.  

Na primeira semana de aula, iniciamos com uma poesia Matemática de Millôr 

Fernandes5 com o título “Amor através do Tempo” que conta a estória do quociente 

apaixonado, com o propósito de levar os alunos a perceber conceitos matemáticos já vistos 

antes por eles e perceber outros que ainda não tinham conhecimento. A partir dessa discussão, 

registraram elementos de uma equação que apareceram no texto, como incógnita, e iniciamos 

uma reflexão em torno de situações-problema que lhes apresentamos, com o intuito de 

despertar neles o senso crítico para o processo de investigação e resolução. 

É importante salientar que um problema é diferente de um exercício conforme as 

ilustrações abaixo: 

 figura 01                      figura 02 

Problema, segundo autores como Lurdes Onuchik, é algo que pode até não ter solução, 

porém se está disposto a encontrar uma. À medida que o resolvedor busca caminhos que o 

leve a uma solução, vai adquirindo uma bagagem de conhecimentos, que desencadeia a 

aprendizagem. Um problema exige desafios, requer criatividade, estratégias, empenho, 

envolvimento. É uma fonte de novos caminhos, ilustrado aqui pela figura 01. Já um exercício 

se constitui basicamente uma mera aplicação de regras e fórmulas pré-estabelecidas, ou seja, 

                                      
5
 Millôr Fernandes é um desenhista, humorista, dramaturgo, escritor e tradutor brasileiro. 
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repetição, imitação feita após uma explanação teórica, atividade de adestramento que é o caso 

da figura 02. 

De acordo com a maturidade da classe pudemos explorar conteúdos através de 

situações-problema de níveis de complexidade mais profundos como, por exemplo, os 

apresentados a seguir: 

� Em dois tanques do mesmo tamanho que estão cheios de água. Tiramos de um deles 6500 

litros e do outro 11450 litros, ficando no primeiro o triplo da quantidade de litros de água 

do segundo. Quantos litros cabem em cada tanque? 

� O IBGE contratou certo número de entrevistadores para realizar o recenseamento em uma 

cidade. Se cada um deles visitasse 100 residências, não seriam visitadas 60 residências. 

Entretanto cada recenseador visitou 102 residências e, dessa forma, todas as residências 

foram visitadas. Quantos recenseadores foram contratados para realizar o censo nessa 

cidade?  

� Num terreno retangular, a medida do contorno é de 80m. A lateral mede o triplo da frente 

do terreno. Querendo se colocar grade de ferro na frente do terreno, quantos metros de 

grade serão necessários? 

Ao contrário de um exercício que trás praticamente todas as informações necessária 

direcionando o processo de solução, nas situações-problema o aluno é desafiado a criar 

estratégias de resolução, investigar, formular hipóteses, coletar os dados, identificar à 

incógnita, interpretar o que o problema esta pedindo, lançar mão de conhecimentos prévios, 

organizar o pensamento lógico, formular a expressão algébrica e registrar o processo de 

raciocínio que o levou até a solução bem como verificar se a solução encontrada satisfaz o 

que o problema propõe. 

Partindo desse pressuposto desenvolvemos atividades com as classes que tivemos a 

oportunidade de estagiar, dividindo as turmas em equipes para trabalharem o assunto através 

de textos sugestivos a uma abordagem na linguagem materna, de maneira que eles 

interpretassem e transformassem em linguagem matemática e discutissem caminhos para a 

solução. Nesse momento alguns alunos tiveram dificuldades de organizar o pensamento 

matemático, de interpretar os enunciados, outros conseguiam resolver mentalmente, mas não 

sabiam como registrar o raciocínio, ao passo que outros não conseguiam identificar as 

operações que deviam fazer para o processo de resolução dos problemas propostos.  

Foi uma experiência gratificante pelo fato de que o objetivo não era apenas saber a 

resposta certa para os problemas, mas sim gerar aprendizagem através do processo de 

resolução e desta feita, percebemos que é possível melhorar o ensino de matemática, 
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proporcionar uma considerável participação dos alunos nas aulas com um bom desempenho 

das atividades propostas e evolução do raciocínio lógico dedutivo. Nessa experiência do 

estágio vimos essa realidade na maioria deles. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É consensual a idéia de que não existe um caminho que possa ser identificado como 

único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular de Matemática. Segundo 

Krutetskii (1976), um indivíduo está dotado de habilidades, ou seja, tem facilidade para 

executar uma determinada atividade, em particular a solução de problema matemático, 

quando mediado por fatores que possibilitam realizá-la. Esses fatores classificados em dois 

grupos contemplam a habilidade, e algumas condições psicológicas necessária para a 

realização da atividade com sucesso. Essas condições seriam uma atitude positiva em relação 

à atividade (interesses, inclinações). No entanto conhecer diversas possibilidades de trabalho 

em sala de aula é fundamental, para que o professor construa sua prática.  

O ensino da matemática nos níveis fundamental e médio tem sido marcado por 

constantes problemas como excesso de reprovação, falta de pré-requisitos dos estudantes 

quando se deparam com novos conceitos e, também, problemas decorrentes das diferencias 

entre os vários modelos de escolas, o que se torna objeto de apreciação das licenciaturas em 

matemática e as diversas situações que o professor se depara quando atua nas escolas nestes 

níveis. Com as novas tendências educacionais, como resolução de problemas, podemos galgar 

novos degraus elevando a qualidade da aprendizagem e de nossa prática docente aproximando 

os conteúdos do contexto social dos educandos, resgatando assim o prazer de estudar 

matemática, as habilidades que são inerentes ao ser humano, capacitando-os melhor para 

exercer a cidadania. 

É nesse momento, denominado estágio supervisionado, que definimos claramente 

nossa opção pela docência, bem como, por meio da reflexão-ação-reflexão, passamos a ter 

uma maior/melhor visão do que é ensinar e aprender matemática na contemporaneidade. Com 

isso, ampliamos a percepção acerca de novas perspectivas de mudanças do ensino e 

legitimamos na prática as inferências das tendências atuais da Educação Matemática que 

versam sobre a transcendência do paradigma do exercício (Skovsmose). 
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