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Resumo: Este artigo trata de uma experiência de estágio supervisionado III na 

Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, no curso de Matemática Licenciatura 

Plena na Escola Estadual de Educação Básica Professor Pedro de França Reis, 

localizada no município de Arapiraca no estado de Alagoas, ele vem causar discussão e 

reflexão sobre a compreensão, através do estágio curricular supervisionado, os métodos 

de ensino de matemática e sua eficiência na absorção do conhecimento. A metodologia 

consistiu em lecionar aulas de Matemática e na observação das aulas de um professor de 

matemática. Chegando à conclusão que o presente estágio curricular foi de fundamental 

importância para observar com mais proximidade a realidade do ensino de matemática 

na escola pública. O estágio possibilitou um repensar para o ensino da matemática, 

disciplina esta que tem sido um desafio para os professores pelas suas formações ao 

longo dos anos, sempre baseada na racionalidade técnica. 

Palavras chaves: Estágio Curricular, Ensino de Matemática, Licenciatura, Escola 

Pública. 

 

INTRODUÇÃO 

   

O Ensino matemática no Brasil é reconhecido internacionalmente por sua 

qualidade acadêmica. Mas, contraditoriamente, o ensino matemático nas escolas 

públicas deixa muito a desejar, o que se reflete no baixo desempenho dos alunos na 

disciplina.  

           O objetivo principal deste artigo  foi observar e aplicar  os métodos de ensino de 

matemática e sua eficiência na absorção do conhecimento. A metodologia consistiu em 

lecionar aulas de Matemática e na observação das aulas de um professor de matemática. 

Estudar um dos grandes desafios da escola hoje em dia é repensar os modelos 

educacionais dominantes e construir um novo sentido para a aprendizagem através do 
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ensino da matemática - modificando para melhor. O ensino de matemática hoje - 

Enfoques, sentidos e desafios comprovam que a interação dos alunos entre si e com o 

professor está repleta de possibilidades de aprendizagem que devem ser aproveitadas e 

estimuladas para que se garanta uma verdadeira construção do saber matemático, na 

oportunidade do Estágio Curricular Supervisionado. O resultado foi relevante para a 

Turma e para o professor que teve a oportunidade de trocar idéias com o Estagiário e 

descobrir outros caminhos mais prazerosos de fazer matemática. A Contribuição para o 

acadêmico de Licenciatura foi sem dúvida muito relevante e chegamos juntos a uma 

nova diretriz para esse ensino. 

O estágio é um momento de fundamental importância no processo de formação 

Profissional. O estágio funciona como uma “janela do futuro” através do qual o aluno 

antevê seu próximo modo de viver. Deve ser uma passagem natural do “saber sobre” 

para o “saber como”; um momento de validação do aprendizado teórico e prático em 

confronto com a realidade.  O Estágio Supervisionado têm o “objetivo de capacitar o 

aluno a dominar todo instrumental necessário para intervir na dinâmica organizacional, 

gerencial, operacional e ambiental através do aprofundamento dos conhecimentos 

vinculados aos campos de conhecimento do Curso”. É quando ele inicia o processo de 

conhecimento da Organização, e é capaz de levantar indicadores e analisar a situação 

organizacional e o contexto onde a mesma se encontra localizada, fazer um diagnóstico, 

identificar as fraquezas da Instituição, seus pontos fortes, as situações de entrave e 

analisar as possíveis intervenções. O estágio curricular supervisionado exerce 

importante papel na formação do professor de matemática, pois ele permite que o 

formando analise e discuta a prática de ensino antes de assumi-la como profissional. 

Através do estágio o futuro professor poderá identificar os problemas que são 

enfrentados pelo educador e discutir possíveis soluções para os mesmos. Segundo as 

DCN( Diretrizes Curriculares Nacionais,2000); 

           Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

                I –  participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

               II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino; 

              III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 

              IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

              V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar. 



 Para que haja o processo de ensino-aprendizagem é necessário que  aconteça 

uma prática pedagógica fundamentada e para que isto ocorra é necessário que o 

professor utilize todas as ferramentas didáticas que estiverem ao seu alcance. 

 O trabalho visa utilizar das ferramentas do estágio curricular para analisar de que 

forma os materiais didáticos ajudam no processo de ensino – aprendizagem na sala de 

aula e que conseqüências estes trazem nas aulas de matemática da escola observada. 

A prática pedagógica do professor de matemática é um assunto muito discutido 

atualmente. A formação do professor não o prepara para enfrentar os desafios da sala de 

aula e os resultados são vistos na grande rejeição que a matemática sofre pelos alunos. 

Até mesmo os PCN admitem que a deficiência do ensino matemático não se deve a falta 

de formação superior e sim a uma formação básica deficitária  desses profissionais. 

 

A exigência legal de formação inicial para a atuação no ensino 

fundamental nem sempre pode ser cumprida, em função das 

deficiências do sistema educacional. No entanto, a má qualidade do 

ensino não se deve simplesmente à não-formação inicial de parte dos 

professores, resultando também da má qualidade da formação que tem 

sido ministrada. Este levantamento mostra a urgência de se atuar na 

formação inicial dos professores. PCN (1997, p24-5) 

  

Para tentar superar o problema da má formação, o educador matemático pode se 

apoiar no uso de ferramentas didáticas para mediar ou auxiliar no processo de ensino 

aprendizagem. 

 Através deste trabalho tentaremos chegar a uma possível resposta que justifique 

um dos fatores que mais preocupa no ensino de matemática. Como fazer os alunos 

aprenderem matemática? Que recurso didático o professor tem em mãos para fazer isso 

acontecer? 

Um dos maiores desafios dos educadores matemáticos de todos os tempos é o de 

tornar o ensino mais dinâmico e objetivo. A matemática é uma ciência prática e possui 

uma íntima relação com o meio social. Portanto, uma saída para tornar o ensino mais 

produtivo é aproximar a matemática do cotidiano dos alunos.  

Segundo Nilson José Machado (2002) isto pode começar através da linguagem 

matemática que pode ser rica em metáforas, ou seja, comparações dos conceitos 

matemáticos com temas do dia a dia do aluno: 

(...) é precisamente no estabelecimento de pontes entre os diferentes 

contextos, na iluminação de relações estruturais que subjazem, a 



despeito da diversidade dos campos semânticos, que a metáfora 

afigura-se como instrumento fundamental. MATEMÁTICA E 

EDUCAÇÃO (p. 13-3). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais traz outras sugestões didáticas que podem 

facilitar o ensino de matemática: 

(...) conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é 

fundamental para que o professor construa sua prática. Dentre elas, 

destacam-se a História da Matemática, as tecnologias da comunicação 

e os jogos como recursos que podem fornecer os contextos dos 

problemas, como também os instrumentos para a construção das 

estratégias de resolução. PCN (1997, p. 42). 

 

Torna-se evidente a importância de um ensino de matemática que não se prenda 

unicamente ao giz e ao quadro negro, mas faça uso de diversas ferramentas pedagógicas 

que façam o aluno participarem da aprendizagem vinculando os conceitos matemáticos 

à sua realidade. 

Pretendemos Levar a reflexão sobre a compreensão, através do estágio curricular 

supervisionado, os métodos de ensino de matemática e sua eficiência na absorção do 

conhecimento. E como objetivos específicos: analisar os diversos tipos de materiais 

didáticos utilizados na sala de aula e seus efeitos no processo de ensino-aprendizagem 

de matemática, investigar a visão dos professores de matemática da escola observada 

quanto à importância de materiais didáticos no ensino de matemática e observar os 

novos recursos utilizados para desenvolver uma nova maneira de dar aula de 

matemática. A metodologia consistiu em lecionar aulas de Matemática na observação de 

um professor de matemática da rede pública de Traipú-Al. O que ficou da observação 

foi: o professor titular da sala de aula é contratado, é formado em Matemática 

Licenciatura Plena pela Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, mas ele assumiu 

algumas turmas a pouco tempo pois o professor que era titular pediu exoneração. Foram 

lecionadas aulas do 2º C, sala que tinha 24 alunos matriculados e não desistentes. São 

alunos de diferentes classes socioeconômicas, de famílias de baixa e média renda. E foi 

utilizado o livro didático MATEMÁTICA – Ciências e Aplicações de Gelson Iezzi, 

Osvaldo Dolce, David Degenszajn, Roberto Périgo, Nilze de Almeida. 

 Observando que grande parte do corpo discente observado demonstrou 

desinteresses pelas aulas inicialmente, pois as aulas de Matemática na referida turma 

eram lecionadas no dia de sábado de manhã todas as aulas, aconteceu no período de 29 

de outubro de 2011 até o período de 22 de Dezembro de 2011. Inicialmente o estágio 



consistiu na observação de algumas aulas do professor titular, posteriormente de 

regência, pelos estageários onde foi utilizada data-show nas primeiras aulas de regência 

onde foi apresentado uma aula de slides e um vídeo-aula sobre o assunto de Funções, 

neste momento o corpo discente da turma começou a demonstrar maior interesse pelas 

aulas, visto que estavam sendo apresentada inovação nas aulas, depois foram regidas 

algumas aulas com giz, quadro e livro didático, em seguidas foram levadas algumas 

questões do ENEM. Logo após ter explicado todo o conteúdo de funções, resolvido 

questões, decidimos levar todos os alunos para assistir aulas no laboratório de 

informática, onde foi instalado o programa Z-GRAF. (onde os alunos jogavam as 

funções e o programa traçava o gráfico e dentre outras funções que o programa 

oferecia). Pedimos que a turma se juntasse em duplas, pois não tinha computador para 

toda turma, explicamos o que o programa proporcionava, onde os alunos jogavam as 

funções e o programa traçava o gráfico, e daí eles ficaram fazendo no programa diversas 

funções, para que o programa traçasse o gráfico, então, muito curiosos pediam para 

explicarmos os gráficos. O estágio compreendeu de 40 horas aula, incluindo as aulas de 

observação do professor regente, e as notas da turma compreendeu de 40 pontos 

dividido em 4 notas de 10: observação e participação nas aulas, trabalho em equipe na 

sala de aula na resolução de questões, trabalho individual na sala de aula com consulta, 

e simulado aplicado pela escola com questões de todas as matérias, valendo 5,0 pontos 

para todas, e as questões de Matemática que foram aplicadas no simulado foram 

elaboradas pelo professor regente 

Nessa Prática de Ensino os alunos da Licenciatura discutiram como fazer os 

registros do que aprenderam, colocando suas opiniões a respeito do que aprenderam no 

curso para aplicar esses conhecimentos na realidade da Educação Básica, o que 

consideravam como avanço dessa prática etc. Fundamentando em teóricos que adotam 

princípios e Critérios para a seleção e organização dos Conteúdos matemáticos com 

formas usadas pelo professor regente, de como estão contempladas as diferentes 

dimensões do conteúdo: conceitos, procedimentos e atitudes, de como atender as 

diferenças individuais de aprendizagem são aspectos essenciais.  Os cursos de formação 

inicial de professores, de uma maneira geral, têm sido alvo de diversas críticas, e as 

Licenciaturas em Matemática não estão imunes a elas. Fato é que a Matemática é a 

disciplina frequentemente mencionada quando se trata dos resultados insatisfatórios 

apresentados pelos estudantes brasileiros nas avaliações de aprendizagem escolar 

promovidas por órgãos públicos oficiais nacionais, como o SAEB e o ENEM. A 



formação inicial dos docentes e acreditando que este pode gerar profundas reflexões aos 

sistemas de ensino da educação básica.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no que foi apresentado no artigo pode ser desenvolvida uma visão mais 

crítica sobre o ensino de matemática, buscando nas ferramentas didáticas observadas, 

caminhos para melhorar o ensino e promover uma aprendizagem de matemática 

prazerosa tanto para o professor quanto para o aluno. O estágio possibilitou um repensar 

da educação matemática, disciplina esta que é de grande importância para todos nós. 

O presente estágio curricular foi de fundamental importância para observar com 

mais proximidade a realidade do ensino de matemática na escola pública.  A escola é 

um lugar de preparar os indivíduos para viverem em sociedade e para que isso ocorra, 

ela tem que mostrar a realidade social para o aprendiz, esta é uma das metas do 

professor observado. 

Na matemática esta proximidade com o meio social é indispensável, não basta 

apenas o aluno saber os conceitos matemáticos, ele tem que saber utilizá-los na sua 

realidade, este é o objetivo que o professor tem em mente e que deve ser uma das metas 

desejadas pelos professores não somente aos professores de Matemática. Nas aulas 

ficou evidente que à medida que o professor se esforçava para tentar mostrar a 

matemática de forma mais comparada  com a realidade discente, por meio de estratégias 

e ferramentas didáticas, os alunos conseguiam entender melhor o conhecimento 

transmitido. Podemos concluir neste trabalho que os materiais didáticos tais como 

livros, jogos, computadores são companheiros essenciais no ensino de matemática e a 

sua ausência pode interferir ou até mesmo coibir o processo de ensino aprendizagem. 

Portanto, torna-se necessário que o educador matemático se atenha as inovações 

tecnológicas e as estratégias de ensino para poder desenvolver em seus alunos uma 

aprendizagem investigativa, prazerosa e produtiva, contribuindo desta forma para que 

todos tenham o direito, como cidadãos, a uma educação de qualidade e os profissionais 

também cresçam em possam ampliar seus horizontes profissionais ainda na Academia 

passando as experiências para os seus pares. 

            Observou-se  a aplicação  dos métodos de ensino de matemática e entendemos 

que o ensino baseado na racionalidade técnica já não funciona como construção  do 

conhecimento. A metodologia consistiu em lecionar aulas de Matemática e na 



observação das aulas de um professor de matemática que ainda com uma visão 

pragmática da situação já não dá as respostas que a sociedade precisa. Estudar um dos 

grandes desafios da escola hoje em dia é repensar os modelos educacionais dominantes 

e construir um novo sentido para a aprendizagem através do ensino da matemática - 

modificando para melhor. O ensino de matemática hoje - Enfoques, sentidos e desafios 

comprovam que a interação dos alunos entre si e com o professor está repleta de 

possibilidades de aprendizagem que devem ser aproveitadas e estimuladas para que se 

garanta uma verdadeira construção do saber matemático, na oportunidade do Estágio 

Curricular Supervisionado. O resultado foi relevante para a Turma e para o professor 

que teve a oportunidade de trocar idéias com o Estagiário e descobrir outros caminhos 

mais prazerosos de fazer matemática. A Contribuição para o acadêmico de Licenciatura 

foi sem dúvida muito relevante e chegamos juntos a uma nova diretriz para esse ensino. 

 Problemas enfrentados nos cursos de Licenciatura em Matemática, dentre eles a 

não incorporação nos cursos, das discussões e dos dados de pesquisa da área da 

Educação Matemática; uma Prática de Ensino e um Estágio Supervisionado, oferecidos 

geralmente na parte final dos cursos, realizados mediante práticas burocratizadas e 

pouco reflexivas que dissociam teoria e prática, trazendo pouca diferença das práticas 

que muitas vezes, o licenciando viveu no seu ensino médio, como aluno. 
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