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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência vivenciada por professor e 
aluno das atividades desenvolvidas durante o período de regência do Estágio supervisionado 
III do curso de licenciatura em Matemática-UFS. O estágio foi realizado na Escola Estadual 
Presidente Costa e Silva em Aracaju/SE, no período de 15 de maio a 12 de junho de 2009. 
Durante essa etapa de regência aplicou-se um projeto didático produzido pelos alunos e 
orientado pela profa. da disciplina  para os alunos da 2º  série do Ensino médio. Pensamos que 
uma maneira de tornar as aulas mais agradáveis para os alunos se daria através de aplicações 
de atividades dinâmicas direcionadas para assuntos específicos, de tal forma que os alunos 
percebam a matemática não só como um conjunto de informações desnecessárias e irritantes, 
mas sim uma ferramenta que poderá ser utilizada em diversas situações. 
PALAVRAS-CHAVE: Estágio supervisionado. Projeto Didático. Metodologias 
diferenciadas. 
 

 

ABSTRACT 
 

This paper aims to report the experience of a teacher and student activities developed 
during the regency of Stage III supervised the degree course in mathematics-UFS. The stage 
was performed in the State School President Costa e Silva in Aracaju / SE, from May 15 to 
June 12, 2009. During this step of conducting applied to an educational project produced by 
students and directed by Prof. discipline for students in 2nd grade of High school. We believe 
that one way to make lessons more enjoyable for the students would take applications through 
dynamic activities directed to specific issues, so that students understand the mathematics not 
only as a set of information and unnecessary irritant, but a tool which can be used in various 
situations.  
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INTRODUÇÃO 

 

No ensino da matemática são encontrados problemas como: a falta de conhecimento 

das novas tendências metodológicas, a dificuldade na contextualização dos conteúdos; o 

pouco conhecimento dos recursos manipuláveis; a má qualidade do material didático; a falta 

de tempo para planejamento e estudo por parte da maioria dos professores contribuem para o 

baixo rendimento dos alunos. Com base na identificação desses problemas, fizemos uma 

pesquisa em alguns livros e na internet, com o intuito de identificar propostas possíveis de 

contribuir para minimizar problemas relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. 

A partir deste levantamento constatamos que existem algumas propostas que buscam  

alternativas  para melhorar o ensino da Matemática em sala de aula, desenvolvendo   

propostas pedagógicas para tornar as aulas mais interessantes e participativas, em que o aluno 

passa a ser um agente  ativo no processo de aprendizagem, podendo adquirir um aprendizado 

mais significativo.  

Com o intuito de experimentar algumas das possibilidades propostas nos  trabalhos 

construídos adaptamos quatro atividades relacionados a conteúdos da 2º série do ensino 

médio aplicando assim metodologias diferenciadas nesta turma de escola pública executando 

assim um projeto didático construído por alunos da disciplina Estágio Supervisionado em 

Ensino de Matemática III da UFS , sendo este  projeto orientado e coordenado pela professora 

Suzana Gama dos Santos. Projeto este intitulado Conteúdos matemáticos da 2º série do 

ensino médio: uma proposta para utilização de recursos e metodologias diferenciadas. 

Vale ressaltar que para a execução das  atividades selecionadas  não foram necessários, por  

parte dos alunos, um conhecimento dos conteúdos a serem abordados nas atividades. No 

processo de adaptação das atividades procurou-se  utilizar metodologias diferenciadas com o 

propósito de tornar as aulas mais dinâmicas, em que os alunos construíssem o conhecimento 

junto ao professor. Aplicou-se um questionário-padrão no primeiro momento para assim 

identificar a opinião dos discentes em relação à Matemática podendo assim tornar válido 

meios para minimizar possíveis distanciamentos entre essa disciplina e o aluno. 

        

REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

O professor deve articular meios para que o aluno busque conhecimento através de 

pesquisa, para que possa ser inserido na sociedade dando sua contribuição social, intelectual e 

construindo assim um futuro promissor para todos. 
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Com base na análise de textos de D’Ambrósio (1989), Mendes (2005) e Lorenzato 

(2006) defendemos a necessidade de buscar propostas para romper com o padrão de aluno 

passivo tornando-o ativo no processo de construção do seu conhecimento, de forma a adquirir 

conexões a partir de conhecimentos prévios com os conteúdos formais.  Para isso a prática 

docente, em sala de aula, deve procurar alternativas para aumentar a motivação pela 

aprendizagem desenvolvendo a autoconfiança, a organização, a concentração, estimulando a 

socialização e aumentando as interações do indivíduo com outras pessoas. Como afirma 

D’Ambrósio (1989) uma aula típica de matemática é quando:     

 

o professor passa para o quadro negro aquilo que julga importante. O aluno, 
por sua vez, copia da lousa para o seu caderno e em seguida procura fazer 
exercícios de aplicação, que nada mais são do que uma repetição na 
aplicação de um modelo de solução apresentado pelo professor. Essa prática 
revela a concepção que é possível aprender matemática através de um 
processo de transmissão de conhecimento. (D’AMBRÓSIO, 1989, p. 15). 

 

Diante disso pode-se afirmar que o professor é tido como o detentor do saber, aquele 

que transmite seu conhecimento, e o aluno, como um agente passivo receptor desse 

conhecimento. E isso é um problema no ensino de matemática, pois o aluno não é levado a 

pensar e consequentemente levantar hipóteses. Tal fato é um indicador de que o ensino de 

Matemática precisa buscar novas alternativas nas quais o aluno se torne um agente ativo no 

seu processo de cognição.  

Mendes (1998) apresenta propostas para modificar as aulas de Matemática tais como: 

a resolução de problemas, a história da matemática, os jogos, a etnomatemática, a 

modelagem, uso de computadores e o uso de materiais concretos.  Através dessas propostas 

torna-se possível provocar mudanças no comportamento do aluno, e esses passam a adquirir 

um aprendizado significativo, desenvolvendo seu raciocínio lógico, sendo capazes de 

compreender, relacionar e estabelecer conexões entre o saber historicamente produzido. 

Dentre essas metodologias, daremos enfoque a algumas propostas a respeito da 

história da matemática e  aos  materiais manipuláveis.  

 Para D’Ambrósio (1989) a história da matemática “parte do princípio de que o estudo 

da construção histórica do conhecimento matemático leva a uma maior compreensão da 

evolução do conceito, enfatizando as atividades epistemológicas inerentes ao conceito que 

esta sendo trabalhado”. A história da matemática possibilita ao aluno uma volta à história do 

conhecimento matemático e a construção de novos conhecimentos. 
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Reys ao comentar sobre os materiais manipuláveis, diz que estes: 

 

 (...) devem proporcionar uma verdadeira personificação e representação dos 
conceitos matemáticos ou das ideias exploradas. Devem ser motivadores da 
aprendizagem matemática dos alunos, bem como apropriados para serem 
usados em diferentes níveis de escolaridade e em diferentes níveis de 
formação de um mesmo conceito matemático, favorecendo a abstração 
matemática, através de manipulação individual ou em grupo. (REYS, 1971 
apud Mendes, 2005, p. 17)      

 

Essa citação serve não apenas para a temática dos materiais manipuláveis podendo 

também ser estendida as outras propostas mencionadas acima. Retomando a problemática dos 

materiais manipuláveis ressaltamos o cuidado que o professor deve ter ao introduzir 

atividades diferenciadas em sala de aula, pois se utilizados de forma inadequada podem se 

tornar agentes desmotivadores para os alunos. Segundo Passos (2006), a inexistência da 

relação do material concreto e as relações matemáticas podem ser um dos motivos para 

obtenção de resultados negativos. Por isso o professor ao preparar os materiais didáticos deve 

ter clareza das razões pelas quais estão empregando o recurso e da sua importância para a 

assimilação do conteúdo. 

Lorenzato (2006) evidência essa questão ao dizer que: 

 

Embora muitos materiais sejam conhecidos e utilizados em outras escolas, é 
importante saber como são utilizados. Certamente não teremos situações de 
ensino iguais quando um material é utilizado como instrumento de 
comunicação do professor que explica mostrando objetos que só ele 
manipula e quando os alunos o manipulam, interpretando suas 
características, resolvendo problemas com a sua ajuda e formando outros 
problemas. (LORENZATO, 2006)   

 

Essa citação nos mostra que as atividades didáticas devem ser manipuladas pelo aluno 

tendo o professor um papel de orientador, que promove reflexões e propicia aulas 

participativas, nas quais todos possam manipular e realizar descobertas.  

 

RELATO DA EXPERIÊNCIA 
 

Durante o período de Regência exploramos metodologias diferenciadas a fim de 

conseguir a participação e aprendizagem da turma resolvemos construir atividades que 

levassem os alunos a criar, se expressar, trocar ideias, testar soluções, etc. Essas atividades em 

sua maioria não possuem respostas exatas, ou seja, os alunos poderão dar diversas respostas, 
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pois o intuito é construção e não reprodução, a forma correta de aplicação consiste em deixar 

o aluno livre para indagar, dar o tempo necessário para soluções, interferência do professor 

mínima(só quando houvesse necessidade), dentre outras característica que visam o objetivo 

desejado. 

Dividimos essas metodologias em seis momentos a seguir: 

 

1º momento: Levamos uma caixa de papelão comum contendo em seu interior diversos 

materiais aleatórios e pedimos que os alunos retirassem alguns materiais na caixa e 

construíssem sequências baseando-se no conhecimento adquirido em seu cotidiano. Em 

seguida solicitamos que eles classificassem as sequências obtidas da forma que eles 

imaginassem estar corretas, depois perguntamos a eles se entre as sequências construídas por 

eles existiam sequências infinitas. Um dos grupos tinham pedaços de recortes com a bandeira 

da suíça, um relógio, o número 9, o símbolo do Vasco e o símbolo da Inglaterra, eles criaram  

a seguinte sucessão de fatos: “Na suíça, jogaram o Vasco e Inglaterra, quando o tempo 

acabou o placa estava nove a zero para Inglaterra.” Uma construção que nos surpreendeu. 

 

2º momento: Solicitamos que eles retirassem tudo o que tornam as sequências 

construídas por eles, não numéricas. Em seguida pedimos  para os alunos identificarem a 

existência de regularidades nas sequências que construíram, não havendo, pedimos para que 

eles construíssem sequências regulares baseando-se em seus conhecimentos particulares. A 

partir disso questionamos se a regularidade dessas sequências é constante a fim de induzi-los 

a identificar e construir tais sequências. O que teve de mais curioso nessa parte, foi o fato 

deles pensarem que só existiam sequências numéricas regulares, e além do mais, essas 

regularidades eram constantes, bom aí houve uma interferência nossa, mostramos para eles 

que existiam também sequências não regulares e regulares, com regularidades não constantes. 

Em nosso ponto de vista, o fato deles já terem visto o assunto Progressão Aritmética, foi 

responsável pelo caminho que tomou essa parte da atividade.  

 

3º momento: mostramos que alguns tipos de regularidade constantes recebem nomes 

especiais (Progressões aritméticas e geométricas). Em seguida entregamos à turma um caça-

sequências objetivando a identificação das sequências por eles formada. Logo introduzimos 

os conceitos de PA e PG. Visualizamos antes da aplicação da atividade certa quantidade de 

sequências, e esperávamos que eles não chegassem a encontrar todas, dois grupos antes de  
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terminar o tempo dado encontraram um número de sequências maior do que o esperado, o que 

fez com que nós mudássemos a regra da atividade repentinamente de comum acordo com a 

turma ,então o critério passou a ser: o vencedor será quem achar  um maior número de 

sequências no tempo dado. 

 

4º momento: iniciamos as aulas dividindo a classe em grupos de três alunos, dispostos 

pela sala de forma que não ficassem próximos. Fizemos uma narrativa, de forma resumida, da 

história dos Quadrados Mágicos e sua definição; em seguida, distribuímos uma Ficha de Trabalho 

para cada grupo. Nas aulas seguintes seguimos o mesmo procedimento, mantendo os mesmos 

alunos em cada grupo. 

 

5º momento: Introduzimos um pouco de história da matemática, logo após distribuímos 

um quadrado mágico em forma de papel-cartão para que eles explorem através de uma fórmula 

fornecida por nós um somatório constante entre linhas, colunas e diagonais. Em seguida 

introduzimos o conceito básico de matrizes identificando suas posições e seus respectivos tipos: 

matriz quadrada, transposta, triangular, diagonal, identidade e nula.  Nessa fase da atividade os 

alunos não tinham conhecimento algum sobre matrizes. E foi um desafio para nós apresentarmos 

algo que a turma não tinha conhecimento. Mais uma vez os alunos nos surpreenderam com o grau 

de absorção que tiveram na atividade, mesmo sendo algo novo para eles, não tiveram dificuldade 

em entender o quadrado mágico e consequentemente alguns conceitos de matrizes. 

 

6º momento: Usamos a Ficha de Trabalho baseada no Relatório-Avaliação, para que cada 

educando registrasse suas descobertas e fizessem sua auto avaliação mediante as situações 

propostas durante a aplicação do projeto. Os alunos ficaram dispostos em forma de U e, antes de 

iniciar a resolução, fizemos uma revisão, abordando os pontos principais da história anunciada. 

Após o término da resolução do Relatório iniciamos uma plenária com a turma, procurando ouvir 

os alunos e permitindo que cada um expressasse sua opinião e suas conclusões sobre o que foi 

trabalhado no decorrer das atividades. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa experiência nos mostrou que a regência não é apenas transmitir conteúdos, mas 

sim interagir com o educando, revelando-lhe saberes inerente ao seu cotidiano, além de nos 

dar uma lição: não devemos duvidar ou impor limites à capacidade do outro. Sem dúvida 
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alguma o nosso aprendizado tanto para professor quanto aluno foi imenso, tivemos a sensação 

de concluir aquele objetivo traçado para este estágio, por transpor as dificuldades encontradas 

e, sobretudo conquistar se não todos os alunos, pelo menos uma boa parte percebendo a 

participação e aprendizagem por parte da turma. Pelos pontos positivos e também negativos 

foi uma experiência satisfatória.  

 

    É imprescindível dizer que, essa não é a “fórmula do sucesso”, porém, conforme foi 

mostrada no desenvolvimento de algumas das atividades a utilização de atividades dos tipos 

propostos no projeto é de um ganho considerável para aprendizagem, pois tornam o Ensino de 

Matemática mais democrático dando oportunidade à inclusão de toda turma. Isso é muito 

positivo, pois passamos a enxergar o conteúdo matemático de diversos ângulos, não ficando 

bitolado a acreditar que só existe uma forma para tudo, o que nos faz passar de meros 

reprodutores a construtores. 
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