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Resumo:  

 

Essa produção decorre de análises/reflexões realizadas no decorrer do estágio de docência 

vivenciado no segundo semestre de 2013, estando esse relacionado ao curso de 

Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Farroupilha – Campus Santa Rosa. O referido estágio ocorreu em uma turma de alunos do 

6º ano do Ensino Fundamental, em uma escola da rede estadual no município de Senador 

Salgado Filho/RS. Buscou-se, a partir dessa vivência, desenvolver estudos e reflexões 

acerca das potencialidades do Estágio Supervisionado na formação inicial do professor no 

que tange o processo de ensino e aprendizagem, bem como o processo avaliativo com a 

Matemática. No decorrer do estágio pode-se constatar a importância de todos os 

componentes do processo ensino e de aprendizagem, desde a sua idealização até a sua 

concepção, bem como o papel do professor enquanto sujeito educativo, relacionando a 

vivência aos conceitos e vivências adquiridas enquanto acadêmico. 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado; Escolhas Metodológicas; Avaliação; Formação 

inicial de professores. 

1. Introdução 

 Considerando que a prática docente no estágio supervisionado é um momento no 

qual o licenciando estabelece relações entre a teoria estudada ao longo do curso e o 

contexto real de uma sala de aula, buscou-se refletir sobre alguns aspectos vivenciados no 

estágio de docência e suas contribuições para a formação inicial do professor de 

Matemática.  
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 O Estágio Supervisionado é uma etapa da formação inicial em que o licenciando, 

segundo Bianchi et. al. (2005), mostra sua criatividade, independência, caráter e, além 

disso, é oportunizado a perceber as exigências desse espaço de atuação enquanto 

profissional. Portanto é no estágio de docência que o licenciando se defronta com um 

grande desafio: unir prática e teoria. 

 A profissionalização do professor de Matemática se dá, dentre outro fatores, a partir 

da vivência didático-pedagógica em sala de aula propiciada pelo estágio supervisionado. É 

nesse momento que o licenciando põe em prática a teoria estudada, aprofundando 

conhecimentos e habilidades inerentes ao seu trabalho docente. É no decorrer da atuação 

docente que emerge a necessidade de buscar estratégias para o processo educativo com a 

Matemática, sendo exigido para isso, o raciocínio, a capacidade, o espírito crítico e a 

criatividade do futuro professor. 

Sendo assim, busca-se através dessa escrita fazer um relato das vivências 

decorrentes do Estágio Supervisionado com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, das 

quais emergem reflexões e aprendizados potenciais para a constituição do futuro educador 

matemático, seja em relação às escolhas metodológicas ou ao processo avaliativo. 

 

2 A Proposta Pedagógica do Estágio Supervisionado 

 

 No cenário brasileiro várias discussões são trazidas à tona referente a 

complementaridade entre as dimensões afetiva, emocional e intelectual da aprendizagem e 

da educação. Porém sabemos que a realidade é outra, visto que quando o indivíduo não é 

motivado intrinsecamente apresenta fraco desempenho e, além disso, a escola não está 

conseguindo buscar a automotivação através do conhecimento, sendo os resultados 

incertos e insatisfatórios. Outros fatores podem ser mencionados, como a falta de ligação 

entre família e escola, ou seja, a não participação dos pais nas atividades escolares, a falta 

de comprometimento por parte de alguns professores para o êxito do processo de ensino e 

de aprendizagem, e a falta de interesse por parte dos alunos em se apropriar dos conceitos 

matemáticos abordados no contexto escolar. 

 A matemática, historicamente estigmatizada como a pior das disciplinas, enfrenta 

um alto índice de repulsa. Essa repulsa causa um desinteresse pelo estudo da matéria em si 

e, consequentemente, pela aplicabilidade do conteúdo estudado. Os objetivos propostos 

para esse campo do conhecimento, por vezes, não são atingidos pelo fato da aprendizagem 
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ser entendida como sendo a memorização de fatos totalmente desvinculados do contexto da 

vida real do aluno e sem qualquer aplicabilidade.  

 Torna-se necessário buscar motivações na resolução de problemas matemáticos 

através de uma relação com situações concretas do cotidiano dos alunos. Nesse sentido, o 

professor de Matemática precisa ser um investigador, sempre pronto a aceitar ideias 

diferentes e aprender com seus alunos, pois ao propor um problema a partir de situações 

investigativas, ao invés de esperar uma determinada solução, precisa considerar as várias 

possibilidades de resolução apresentadas pelos alunos. Cabe ao professor, então, 

acompanhar o raciocínio do aluno, verificar sua resolução e, se for boa alternativa, solicitar 

que apresente aos demais colegas. Afinal, almeja-se formar sujeitos que saibam ler, 

compreender, interpretar e resolver situações-problema. 

 O professor precisa criar condições para que o aluno perceba claramente os valores 

da Matemática, ressaltando a sua utilidade na vida cotidiana, a sua utilidade em diferentes 

áreas do saber e a sua importância no desenvolvimento mental. O ensino de Matemática 

deve visar o desenvolvimento harmonioso do conhecimento, da ação, do pensamento, da 

expressão e dos sentimentos dos alunos. 

Todavia, para que o professor desenvolva um processo educativo com a Matemática 

nessa perspectiva, é fundamental que ele saiba não só o que ensinar, mas também o como 

ensinar, levando em consideração as diferenças e especificidades de cada turma e cada 

aluno. Vale lembrar que essa mudança de atitude com relação ao processo de ensinar é o 

que acaba por ditar a qualidade da aprendizagem do aluno. Portanto, o professor precisa 

estimular seu aluno a desabrochar a sua capacidade questionadora e curiosa, motivando-o 

cada vez mais. 

O processo avaliativo, nessa direção, também precisa ser repensado. Enquanto 

professor no estágio de docência se percebeu que o papel da avaliação vai além de atribuir 

uma nota ao aluno, à medida que é ela quem fornece informações sobre a aprendizagem 

ocorrida com o trabalho docente. Por este motivo, a avaliação precisa ser entendida não 

apenas como instrumento de medição do grau de aprendizagem ou de classificação de 

aprendizagem, pois mensurar a aprendizagem é algo que não pode ser traduzido em 

números. A avaliação é bem mais que uma nota e pode-se dizer que é uma das etapas 

fundamentais de todo o processo educativo. Logo, faz-se necessário utilizar modalidades 

de avaliação em uma dimensão reflexiva, para que de fato contribua no processo de ensino 

e aprendizagem com a Matemática nos ambientes escolares. 
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3. Discutindo as atividades desenvolvidas no Estágio 

 

 O Estágio Curricular Supervisionado com enfoque no Ensino Fundamental foi 

desenvolvido, no segundo semestre de 2013, com alunos do 6º ano da Escola Estadual de 

Ensino Médio – EEEM – Carlos Gaklik, sendo que o conteúdo desenvolvido foi sobre 

frações. A turma na qual ocorreu a regência de classe contava com 26 alunos, sendo 18 

meninos e 8 meninas, muitos deles, oriundos de escolas municipais multisseriadas. 

 Rabello e Goldenstein (1986) elencam algumas dificuldades encontradas ao 

analisarem e proporem uma forma de atuação para as classes multisseriadas. São elas: a) a 

idealização da classe homogênea por parte do professor, que a considera mais fácil para se 

trabalhar; b) a dificuldade de se elaborar um planejamento que esteja vinculado às reais 

condições da classe; c) o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem. Esses 

aspectos, por sua vez, foram percebidos durante o estágio de docência a partir das 

dificuldades apresentadas pelos alunos no processo de assimilação do conteúdo proposto. 

Outros fatores também acabavam interferindo no processo de ensino e aprendizagem, 

dentre elas, as diferenças sociais, econômicas e geográficas.  

 A turma se mostrou bastante participativa durante a regência de classe e, como em 

qualquer setor, a novidade estimula. As aulas “diferentes” proporcionadas no decorrer do 

estágio auxiliaram na obtenção da atenção, participação, interação e motivação dos alunos, 

em especial com a utilização de materiais concretos, jogos e resolução de problemas 

relacionados ao cotidiano dos educandos. 

No desenvolvimento das atividades ficou evidente que há como resgatar o gosto e o 

interesse do aluno pela Matemática, visto que os problemas matemáticos precisam ser 

desafiadores para o aluno, trazendo vida para dentro da escola, ânimo, através de uma 

prática que o leve a buscar dados e a relação existente entre o cotidiano e a Matemática. 

 Como definição genérica dos alunos, podemos dizer que se dividem em 4 

subgrupos: Os atenciosos com facilidade para aprender; os desinteressados, mas com 

facilidade para aprender; os atenciosos com dificuldade para aprender; os desinteressados 

com dificuldade para aprender. Perante esse perfil de turma foi necessário que o professor-

estagiário planejasse suas intervenções de modo que conseguisse desenvolver o processo 

de ensino, sem “desistir” dos alunos com maiores dificuldades. 

 A prática mais comum para explorar o conceito de fração é recorrer às situações nas 
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quais está implícita a relação parte-todo. As situações de parte-todo se resumem, 

normalmente, a dividir área de figuras em partes iguais e a nomear fração como o número 

de partes pintadas sobre o número total, bem como remetem a análise da equivalência e da 

ordem da fração por meio da percepção. Isso acaba por levar os alunos a desenvolverem 

seus raciocínios sobre fração baseados, em especial, na percepção, em detrimento das 

relações lógico-matemáticas nela envolvidas. 

 Em virtude disso foram planejadas atividades voltadas para a participação do 

educando, com o intuito de propiciar uma relação prazerosa com os conceitos matemáticos 

envolvidos nesse estudo. Para tanto foram utilizados materiais concretos e manipuláveis 

para a percepção do conteúdo de frações, tais como as dobraduras, réguas e discos de 

frações.  

Figura 01 – Atividade desenvolvida com a Régua de Frações. 

 
Fonte: Dados do Estágio Curricular Supervisionado II. 

 

Cabe salientar que em todas as atividades desenvolvidas, ao longo da regência de 

classe, os educandos eram orientados a efetuar o registro de cada etapa em seus cadernos. 

A sistematização da atividade, bem como a teorização dos conceitos envolvidos, era 

realizada pelo professor-estagiário no final de cada atividade, em conjunto com os alunos e 

a partir de seus registros. 

Também foram exploradas atividades em que os conceitos matemáticos eram 

aplicados na resolução de situações cotidianas, como por exemplo, a divisão de 5 kg de 

arroz entre seus familiares, sabendo que cada um consumia 100 gramas de arroz por dia. 

Nesse caso, os alunos precisavam representar na forma de fração, o consumo diário de 

cada integrante da família, da família toda e, por fim, analisar quantos dias sua família 

levariam para consumir a quantidade de arroz disponível. Portanto, a abordagem do 
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conteúdo foi alicerçada com a metodologia de resolução de problemas, na qual se 

relacionou os conceitos em estudo com problematizações do dia a dia dos educandos. Vale 

dizer que o envolvimento dos alunos na realização da tarefa foi amplo e satisfatório, e que 

resultou em muitas e diferentes respostas. 

O jogo também se fez presente no estágio de docência, sendo que para a exploração 

das operações com números racionais expressos em sua forma fracionária, realizou-se o 

boliche de frações. Nessa atividade, a cada pino era atribuído um valor na forma 

fracionária e os alunos precisavam efetuar as operações solicitadas utilizando os valores 

correspondentes dos pinos derrubados com a bola de boliche. 

Figura 02 – Alunos com as peças do Boliche de Frações 

 
 Fonte: Dados do Estágio Curricular Supervisionado II. 

 

É preciso frisar que não pode deixar que o material se torne apenas um brinquedo 

para o aluno e que “o professor deve saber utilizar corretamente os materiais didáticos, 

pois estes exigem conhecimentos específicos de quem os utiliza” (LORENZATO, 2006, 

p.56). Portanto, o ensino de matemática através de materiais manipulativos precisa 

capacitar o aluno a estabelecer semelhanças e diferenças, perceber regularidades e 

singularidades e estabelecer relações com outros conhecimentos e com o cotidiano.  

[...] recursos didáticos como livros, vídeos, televisão, rádio, calculadora, 

computadores, jogos e outros materiais têm um papel importante no processo de 

ensino e aprendizagem. Contudo, eles precisam estar integrados a situações que 

levem ao exercício da análise e da reflexão (BRASIL, 1998, p. 57). 

Turrioni e Perez (2006, p. 61) defendem que o material concreto “facilita a 

observação, análise, desenvolve o raciocínio lógico e crítico, sendo excelente para auxiliar 

o aluno na construção dos seus conhecimentos”. Contudo, há de se ter cuidado quando se 

opta pela utilização de materiais didáticos para o ensino de conceitos matemáticos, pois.  
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[...] os conceitos matemáticos que eles [alunos] devem construir, com a ajuda do 

professor, não estão em nenhum dos materiais de forma a ser abstraídos deles 

empiricamente. Os conceitos serão formados pela ação interiorizada do aluno, 

pelo significado que dão às ações, às formulações que enunciam, às verificações 

que realizam (PASSOS, 2006, p. 81).  

Consequentemente, o uso de recursos didáticos requer um planejamento minucioso 

por parte do professor, visando os objetivos que se deseja alcançar. É importante conhecer 

previamente as potencialidades do uso de determinado material, à medida que um mesmo 

material pode servir para a realização de diferentes atividades com diferentes níveis de 

complexidade, visando objetivos diferentes em espaços e momentos diversos.  

Conseguiu-se comprovar o que se assimilou no decorrer do curso acadêmico, 

quando nota-se que a motivação é um fator indispensável nas práticas de aprendizagem 

matemática na resolução de problemas matemáticos relacionados ao cotidiano, fazendo 

com que os alunos sintam-se atraídos pela aprendizagem através da linguagem da 

Matemática. 

 

4. A avaliação como um instrumento potencial no processo de ensino e de 

aprendizagem da Matemática 

 

 A avaliação se deu de forma constante, através da análise da participação dos 

educandos, sua interação com o conteúdo proposto e seu aproveitamento. Este processo 

foi, sem sombra de dúvidas, a fase mais difícil de todas as que envolveram a dinâmica de 

ensino e aprendizagem, visto que 

Avaliação é uma tarefa complexa que não se resume a realização de provas e 

atribuições de notas. A mensuração apenas proporciona dados que devem ser 

submetidos a uma apreciação qualitativa. Avaliação, assim, cumpre funções 

pedagógico-didáticas, de diagnóstico e de controle em relação às quais se 

recorrem a instrumentos de verificação do rendimento escolar (LIBÂNEO, 1994, 

p. 195). 

 

Nesse sentido, a avaliação pode ser utilizada para uma análise prévia, e não final, 

do desempenho dos alunos e como um instrumento para detectar onde se encontram suas 

dificuldades. Logo, faz-se necessário aplicar mecanismos de análise e avaliação 

periodicamente, a fim de buscar o aprimoramento no desenvolvimento dos conteúdos. 

Importante lembrar que o processo avaliativo “por escrito” é, sumariamente, a forma mais 

utilizada no sistema educacional atual. Porém a subjetividade com que o professor pode ou 

não avaliar fica restrita com o uso deste dispositivo avaliativo. 

O rendimento dos alunos, quase sempre é vinculado, única e exclusivamente, ao 

processo de avaliação. No entanto, é preciso frisar que a avaliação pode ser um medidor do 
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processo na sua raiz, ou seja, se ele está ou não surtindo o efeito desejado. Podemos 

analisar os alunos de várias formas: com exercícios, estudos dirigidos, trabalhos em grupo, 

observação do comportamento, conversas informais, recordação de matérias, verificações 

formais por meio de provas de questões dissertativas, questões objetivas, arguição oral, 

relatórios, projetos entre outros. Assim, o processo de verificação da aprendizagem inclui 

instrumentos e procedimentos diversificados, sendo algumas formas mais sistemáticas e 

outras menos, algumas mais formais e outras mais informais. O que não pode faltar no 

processo de ensino e aprendizagem é a clareza do professor perante o processo avaliativo e 

seus reais propósitos. 

O entendimento que se tem sobre avaliação ainda vai de encontro a uma concepção 

tradicional
1
 e isso não se transforma de um dia para outro no contexto escolar.  

[...] No entanto, lentamente a escola muda. A maioria dos sistemas declara agora 

querer favorecer uma pedagogia diferenciada e uma maior individualização das 

trajetórias de formação. Também a avaliação evolui. Todavia nada está pronto! 

(PERRENOUD, 1999, p. 10). 

 

Perceber a avaliação como um componente do processo educativo não é uma ideia 

de fácil assimilação. Porém é o seu entendimento que determina o quanto se pode 

compreender sobre os vários aspectos e as várias dimensões que a avaliação possui. Para 

alguns, uma linha reta com percurso definido, tempo definido, tamanho estipulado; para 

outros também um caminho cheio de variáveis, sem pontos de parada preestabelecidos. 

Avaliar sugere ainda a noção de movimento, de evolução, algo que não para, que está 

sempre se transformando, e que exige decisão. 

Essas e outras mudanças, quaisquer que sejam, 

[...] só serão possíveis se houver uma ação conjunta de todos da sociedade como 

um todo, dos educadores e daqueles que detém o poder político. De nada adianta 

a avaliação, a busca de resultados, se este diagnóstico for considerado o fim do 

processo. Pelo contrário, é por esse diagnóstico que se deve começar qualquer 

alternativa de ação (MACHADO, 1995, p. 113). 

 

Como nada está pronto, assumimos o avaliar e as suas representações desde o 

primeiro momento de aula, permeando constantemente todas as atividades que serão 

realizadas, constituindo-se em momentos de rica interlocução entre professor e aluno, de 

modo individual ou coletivo. Nessa direção Moretto (2007, p.9) pontua que “[...] não é 

acabando com a prova escrita ou oral que melhoraremos o processo de avaliação da 

                                                
1
 Vale destacar que na concepção classificada como tradicional, a aprendizagem constitui-se numa troca de 

favores, isenta de criatividade e intervenção, legitimada pelo autoritarismo dos professores e pela submissão 

do aluno, consolidada pela utilização de instrumentos meramente reprodutivos. 
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aprendizagem, mas ressignificando o instrumento e reelaborando-o dentro de uma nova 

perspectiva pedagógica”. Portanto, faz-se necessário que o professor esteja em constante 

processo de autoavaliação no que tange o processo de ensino e de aprendizagem, tendo por 

base não somente os resultados numéricos (notas) dos alunos, mas sim as atitudes de seus 

alunos em aula e fora dela.  

Werneck (1998) desmistifica, pelo menos em parte, algumas das contradições 

cruciais com as quais nos deparamos cotidianamente. Em sua obra, fica evidente que não 

podemos negar a importância da preparação dos alunos para as situações de testagem, mas, 

por outro lado, as instituições educativas e sócio-educativas devem preocupar-se em 

enfatizar outras situações, o diálogo real com o conhecimento, o seu papel na criatividade e 

na participação, a importância de cada aula, de cada momento, como uma nova situação de 

aprendizagem. 

 

4. Últimas Palavras 

 

 A realização destas atividades junto à escola, durante o estágio de docência, 

proporcionou reflexões sobre a importância de todos os componentes do processo ensino e 

de aprendizagem, desde a sua idealização até a sua concepção.  

No acompanhamento do desenvolvimento dos conteúdos de matemática 

trabalhados, procurou-se sempre diversificar as atividades com base nos conhecimentos 

adquiridos até o presente momento da minha formação inicial. Dessa forma buscou-se 

sempre estimular o aluno na construção do seu próprio saber, tornando-o parte atuante no 

processo ensino e aprendizagem da Matemática. 

 No planejamento das aulas e desenvolvimento das atividades propostas utilizou-se a 

avaliação para delimitar sobre aspectos sociais dos alunos, suas formas de pensamento, 

códigos e seus interesses. Por meio das atividades desenvolvidas objetivava-se provocar 

conflitos cognitivos para que os alunos pudessem ressignificar conceitos anteriores e 

alcançar novos conceitos, a partir da resolução de situações cotidianas. 

 A avaliação é um instrumento potencial no processo de ensino e aprendizagem. 

Pode-se afirmar que durante o processo avaliativo o educador precisa envolver seus alunos 

permitindo a verbalização, a análise e a discussão. Também deve realizar as interferências 

necessárias, corrigindo equívocos e reconstruindo o saber do educando através da 

compreensão da realidade, de modo que o conhecimento seja construído com o aluno, a 

partir da interação com os sujeitos envolvidos (aluno-professor e aluno-aluno). 
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 O ato de avaliar exige muitas informações e conhecimento. Estas informações são 

importantes para uma análise reflexiva, considerando-se todo o contexto, os critérios pré-

estabelecidos, as finalidades educativas. Se tratando de um processo de construção é 

imprescindível acompanhar, observar, mediar, registrar e só então, teremos as informações 

necessárias para avaliar. Sendo assim, a avaliação não deve ser o fim de um processo, mas 

fazer parte do seu desenvolvimento.  
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