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Resumo:  

O presente artigo apresenta análises/reflexões referentes ao estágio de docência realizado 

por uma acadêmica do Curso de Licenciatura em Matemática de uma Instituição do 

Interior do Rio Grande do Sul, no ano de 2013. Aspectos vivenciados no estágio serviram 

como material de estudo para novas compreensões acerca do trabalho docente a ser 

desenvolvido com a Matemática no contexto escolar. Para tanto, forma utilizados os 

pressupostos teóricos de Duval (2003), Micoti (1999), Ponte, Brocardo e Oliveira (2009), 

Carvalho (2011) entre outros, a fim de obter novos entendimentos no que tange as 

metodologias utilizadas no processo educativo, os registros apresentados pelos alunos e 

suas aprendizagens, bem como sobre o papel do professor no direcionamento dos alunos ao 

saber sistematizado. Dessa forma, pode-se constatar que os registros dos alunos 

possibilitam ao professor perceber as aprendizagens e suas dificuldades e repensar 

estratégias para a abordagem dos conceitos matemáticos em estudo.  

  

Palavras-chave: Educação Matemática; Processo de aprendizagem; Registros dos alunos; 

Formação inicial de professores.  

1. Introdução  

As reflexões tecidas nessa escrita decorrem do estágio de docência realizado no 

segundo semestre de 2013, referente à disciplina de Estágio Curricular Supervisionado II 

do Curso de Licenciatura em Matemática de uma Instituição do Interior do Rio Grande do 

Sul. Tendo como ênfase o processo educativo com a Matemática no Ensino Fundamental, 

realizou-se em uma escola da rede estadual de ensino do município de Santa Rosa / RS, 

com uma turma do 7º ano (Ensino Fundamental de 9 anos). 
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A presente produção está organizada a partir das descrições de encaminhamentos 

realizados para desenvolver o processo de ensino e aprendizagem com a Matemática, bem 

como de reflexões referentes a aspectos observados/vivenciados no estágio de docência. 

Ao longo da escrita são lançados, também, questionamentos com o intuito de 

problematizar algumas situações e desencadear novas compreensões por meio da 

interlocução com pressupostos teóricos de Duval (2003), Carvalho (2011), Ponte, Brocardo 

e Oliveira (2009), Micoti (1999), Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) entre outros.  

No primeiro momento é realizada uma contextualização do estágio em que são 

descritos os conteúdos trabalhados e as metodologias utilizadas, mencionando suas 

potencialidades e limitações. No segundo momento são desenvolvidas reflexões sobre o 

estágio, através de algumas questões norteadoras: Como diagnosticar a aprendizagem do 

aluno a partir dos seus registros? Quais as possibilidades e/ou estratégias para valorizar 

o processo de resolução do aluno? Para tanto, alguns registros apresentados pelos alunos 

em atividades desenvolvidas no estágio de docência foram selecionados e, através deles, 

buscou-se analisar a “aprendizagem versus registros dos alunos” e, ainda, a “importância 

do saber sistematizado para a aprendizagem em matemática”. 

2. Contextualizando o ambiente e a proposta do Estágio 

O estágio de docência realizou-se com uma turma do 7º ano do Ensino 

Fundamental dos 9 anos, a qual era composta por 28 alunos, de uma escola da rede 

estadual de ensino localizada na área urbana do município de Santa Rosa - RS. Vale 

lembrar que, em etapa anterior à regência de classe, foi realizada uma análise dos 

documentos legais da escola – entre eles o Projeto Político Pedagógico, o Regimento 

Escolar, os planos de ensino e os diários de classe da turma escolhida para o estágio – 

através da qual, pode-se observar os direcionamentos da Escola quanto ao ensino 

fundamental, seus objetivos e os valores que pretende desenvolver no educando. 

Em paralelo a isso foram analisadas algumas diretrizes dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais
1
 (BRASIL, 1998) em busca de subsídios ao estágio. Buscou-se, ao analisar estes 

documentos oficiais, tomar ciência dos objetivos propostos para o ensino da matemática no 

ensino fundamental, assim como os conhecimentos e suas relações, as atitudes e os valores 

a serem cultivados nos alunos, se atentando para as características esperadas por meio do 

processo educativo com a Matemática. Sendo assim, a análise dos documentos da escola e 

                                                
1
 A partir desse momento, utilizar-se-á a sigla PCNs para fazer referência aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais.  
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o estudo das orientações curriculares nacionais nortearam a elaboração do Plano de Ensino 

do estágio de docência. 

Durante o estágio foram trabalhados os conteúdos de grandezas direta e inversamente 

proporcionais, regra de três simples e composta e porcentagem. Estes conteúdos pertencem 

ao bloco “Grandezas e Medidas” conforme classificado nos PCNs (BRASIL, 1998), 

caracterizando-se por sua forte relevância social devido a seu caráter prático e utilitário, 

possibilitando variadas conexões com outras áreas do conhecimento. Em vista disso, optou-se 

por desenvolver os conteúdos a partir da metodologia de investigação matemática, 

resolução de problemas, assim como o método expositivo e dialogado. 

As atividades envolvendo a investigação matemática foram desenvolvidas com o 

objetivo de que o aluno procurasse informações, pesquisasse e indagasse sobre o assunto 

trabalhado. Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira (2009, p. 13), “investigar é procurar 

conhecer o que não se sabe”.  Logo, essa metodologia é um poderoso instrumento para a 

construção do conhecimento, ainda mais quando interligada a utilização de materiais 

concretos, à medida que “[...] exerce um papel importante na aprendizagem. Facilita a 

observação e a análise, desenvolve o raciocínio lógico, crítico e científico, é fundamental 

para o ensino experimental e é excelente para auxiliar o aluno na construção de seus 

conhecimentos” (LORENZATO, 2006, p.61). 

Após as atividades investigativas ocorreram aulas expositivas e dialogadas 

incentivando-se a participação da classe a partir de uma postura questionadora e aberta em 

busca de contribuições por parte dos alunos. As teorizações eram feitas através de um 

paralelo entre as atividades investigativas e as percepções dos alunos, adaptando os 

registros dos mesmos para representações e linguagem matemática, chegando assim, nos 

conceitos matemáticos pretendidos. 

Foram realizadas duas atividades investigativas para introduzir os conteúdos de 

grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Essas atividades ocorreram a partir 

da distribuição de água colorida em copos descartáveis, preenchimento dos resultados 

obtidos em uma tabela e a posterior análise e registro das discussões do grupo 

direcionadas por um questionário. Abaixo são trazidos alguns registros dos alunos 

decorrentes das atividades mencionadas. 

 

Figura 1 – Tabela preenchida pelos alunos do Grupo Laranja 

Fonte: Dados da experiência (2013) 
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Figura 2 – Registros dos alunos na atividade investigativa envolvendo grandezas diretamente proporcionais 

Fonte: Dados da experiência (2013) 

 

Figura 3 – Registros dos alunos na atividade investigativa envolvendo grandezas diretamente proporcionais 

 

Fonte: Dados da experiência (2013) 

 

Figura 4 – Registro dos alunos na atividade investigativa envolvendo grandezas diretamente proporcionais 

Fonte: Dados da experiência (2013) 

 

Através dos registros apresentados, percebe-se que cada grupo descreveu sua 

percepção em relação a variação das grandezas a partir da experiência. No entanto, cabe 

destacar que houve uma atitude bastante dependente durante a investigação, pois eles 

perguntavam se as respostas estavam certas ou erradas. Quando solicitada a representação 

matemática de suas constatações os alunos tiveram dificuldades, sendo necessário intervir, 

com uma postura interrogativa, sem dar “respostas prontas”. Polya (2006, p.1) esclarece 

que “a tarefa de auxílio que o professor deve prestar neste momento não é fácil, exigindo 

tempo, prática, dedicação e princípios firmes (...)”. Eis o grande desafio da educação: 

ensinar sem transmitir. 

Na introdução do conteúdo de Regra de Três utilizou-se uma atividade baseada na 

metodologia da resolução de problemas. Para Carvalho (2011, p. 82), “um problema é uma 

situação onde ocorre um desequilíbrio, ou seja, que exige uma solução não imediata, mas 

para a qual dispomos de meios intelectuais de resolução”. Sendo assim podemos 

considerar que a resolução de problemas acontece a partir de situações que favorecem a 

aprendizagem. 

Portanto, para o desenvolvimento dessa atividade, foram formados grupos, 

distribuídas folhas de registro e proposto à turma que considerassem esta atividade como 

um desafio, pois alguns exercícios eram mais complexos. Segundo Carvalho (2011, p. 82), 

“a proposta de tarefa feita pelo professor deve ser tão interessante que crie, na classe, um 

clima de pesquisa, de busca de solução para os problemas que emergirem da proposta”. 
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Percebeu-se que a maioria da turma estava bastante motivada, entretanto, tiveram que ser 

orientados quanto à interpretação dos problemas e a organização dos dados. A seguir são 

apresentados as situações-problema 1 e 2 com alguns registros desenvolvidos pelos alunos. 

 

 
Figura 5 – Situação-problema 1 

 

Fonte: Dados da experiência (2013) 

 

 

Figura 6 – Registos relacionados à situação-problema 1, alunos “D”, “E” e “F” 

 

Fonte: Dados da experiência (2013) 

 

 
Figura 7 – Registro referente à situação-problema 1, alunos “V”, “X” e “Z” 

 

Fonte: Dados da experiência (2013) 
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Figura 8 – Registro referente à situação-problema 2 alunas “D”, “E” e F” 

 
Fonte: Fonte: Dados da experiência (2013) 

 

Na Figura 6 percebe-se que mesmo antes da formalização do conceito de Regra de 

Três, alguns alunos já utilizavam o algoritmo, pois o grupo montou a tabela, a proporção e 

aplicou a propriedade fundamental da proporção. As Figuras 7 e 8 evidenciam que alguns 

alunos optam pela utilização de outras formas de resolução. 

Os registros apresentados na resolução da situação-problema 1, mostrada na Figura 

7, chamou atenção pela forma simplificada como foi realizada, ou seja, através da 

montagem de uma tabela. Pensa-se que este raciocínio é fruto das atividades investigativas 

realizadas nas aulas anteriores, na qual eram instigados a fazerem o registro de suas 

percepções em forma de tabelas, evidenciando quão diversos podem ser os registros dos 

alunos. 

 

3. Reflexões sobre o trabalho docente e os registros dos alunos 

Durante o desenvolvimento do estágio surgiram muitas dúvidas e inquietações, por 

parte da professora/estagiária, que exigiram reflexões principalmente sobre os melhores 

procedimentos, atitudes e ações a serem desencadeadas no contexto da sala de aula. Dentre 

elas, duas questões mostraram-se mais desafiadoras, as quais emergiram no momento da 

correção das atividades avaliativas: O que precisamos considerar em relação aos registros 

dos alunos, se, durante as aulas valorizou-se e incentivou-se o raciocínio autônomo do 

aluno, e ele foi agente do próprio conhecimento? Quais as possibilidades e/ou estratégias 

para valorizar o processo de resolução do aluno? 
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Com o intuito de compreendermos essas questões, os registros dos alunos foram 

classificados a partir das características de resolução apresentadas. Posteriormente, 

buscaram-se alguns entendimentos acerca dos aspectos observados nesses registros. 

  
Figura 9 – Registros apresentados por alunos que utilizaram somente algoritmos na resolução dos problemas 

 
Aluno K Aluna AA 

Aluno U Aluna Y 

Fonte: Dados da experiência (2013) 

Pretendeu-se propositalmente disponibilizar ao leitor, processos de resolução na 

forma de algoritmos onde se tem resultados “corretos” e “incorretos” sob o ponto de vista 

da resposta final. O aluno “K” mostrou-se bastante confuso em seus registos, pois em 

algumas questões envolvendo grandezas diretamente proporcionais, misturou as grandezas 

na montagem da tabela, mas acertou o resultado final, o que não aconteceu quando as 

grandezas eram inversamente proporcionais. Em outros casos esquematizou as grandezas 

de forma correta, no entanto, não obteve êxito nos os cálculos. Os alunos “U” e “AA” 

montaram o algoritmo de forma correta, no entanto, cometeram erros na divisão. A aluna 

“Y” utilizou-se do algoritmo e também fez a divisão de forma correta. 

Observou-se, ainda, processos de resolução mediante a utilização dos algoritmos e 

de métodos alternativos, conforme observamos nas Figuras 10 e 11. 

  
Figura 10 – Resoluções apresentadas pela Aluna “E” 

 

 Fonte: Dados da experiência (2013) 
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Figura 11 – Resolução apresentada pela Aluna “E”  

 
Fonte: Dados da experiência (2013) 

A aluna “E”, já havia demonstrado em outras atividades, a característica de 

conseguir agregar vários tipos de conhecimentos na resolução de problemas, o que não a 

isenta de cometer pequenos equívocos nos cálculos. Pode-se perceber que ela utiliza 

cálculos inventados ou algoritmos da forma como pensa ser melhor ou mais fácil a 

resolução. Ainda dá para perceber, através da Figura 11, que a mesma utiliza também o 

conhecimento formal para resolver algumas questões. 

Por fim, observou-se a resolução de situações-problema, por parte de alguns alunos, 

por meio de métodos alternativos, estratégias desenvolvidas sem estar presente o 

procedimento formal de resolução. Nas atividades avaliativas desenvolvidas por esses 

alunos a professora/estagiária precisou “procurar” os processos de resolução na folha de 

rascunho disponibilizada para o desenvolvimento das questões. Vale dizer que os alunos 

“I” e “O” não costumavam copiar o conteúdo nem fazer as tarefas de casa, porém 

demonstravam no decorrer das aulas, assim como na avaliação, facilidade no 

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. 

Os aspectos observados nos registros apresentados nas Figuras 9, 10 e 11 

proporcionaram reflexões acerca das representações possíveis e, dentre elas, as mais 

adequadas para o nível de desenvolvimento dos alunos em questão. Para Duval (2003, 

p.14) “a originalidade da atividade matemática está na mobilização simultânea de ao 

menos dois registros de representação ao mesmo tempo, ou na possibilidade de trocar a 

todo momento de registro de representação”. Diante disso, o autor conclui que a 

compreensão em matemática supõe a coordenação de ao menos dois registros de 

representações semióticas. 

Foi neste sentido que as aulas do estágio aqui relatadas foram elaboradas, visto que 

se buscava incentivar o registro por meio de tabelas e também algébrico, além da discussão 

e interação entre os alunos e a socialização dos diferentes procedimentos de resolução de 

questões utilizados na classe. As concepções prévias que os alunos apresentavam das 
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relações matemáticas serviam para que a professora/estagiária pudesse “perceber os 

possíveis erros e enganos decorrentes delas, e utilizá-las, transformando-as em conceitos 

mais sofisticados e abrangentes” (CARVALHO, 2011, p.87). 

Nessa direção, o professor precisa identificar o caminho a seguir para aproveitar os 

conhecimentos e os significados que o aluno utiliza para interpretar as novas informações, 

para organizar a percepção desse saber. No entendimento de Micoti (1999), diante do 

compromisso com o saber, as aulas devem ser favoráveis à transformação da compreensão 

pessoal em saber sistematizado.  

A partir da análise dos registros dos alunos que utilizaram somente os algoritmos 

para resolver as questões, pode-se afirmar que utilizaram o saber sistematizado. No 

entanto, ao observar-se o registro do aluno “K”, e da aluna “AA”, vem à mente a seguinte 

questão: Será que este “saber sistematizado” tem algum sentido para eles?  

Golbert (2009) afirma que os alunos que aprendem somente os algoritmos através 

do método de ensino tradicional têm muita dificuldade em usar os procedimentos 

aprendidos com flexibilidade para resolver problemas de aplicação. Cabe salientar que o 

aluno “K” acertou as questões quando as grandezas eram diretamente proporcionais, não 

obtendo êxito nas questões envolvendo grandezas inversamente proporcionais. 

Quanto aos alunos que utilizaram apenas cálculos diretos ou estratégias não 

formais, percebeu-se que apesar de conseguirem compreender a dinâmica das grandezas, 

não compreenderam o método algorítmico para a realização dos cálculos. Mencionando o 

processo de resolução da “Regra de Três” e, sabendo-se que a dinâmica do ensino da 

matemática vai do conhecimento simples ao complexo, surge a hipótese de que, mesmo o 

aluno sendo incentivado a raciocinar de forma autônoma, criando suas próprias estratégias 

de resolução de problemas, ele necessita entender o algoritmo ou a forma como este 

conhecimento está sistematizado cientificamente para chegar ao nível de abstração. Neste 

contexto, defende-se que a sistematização do conhecimento precisa ocorrer no processo 

educativo com a Matemática e que, mesmo considerando o raciocínio dos alunos, o 

professor necessita fazer com que estes percebam a importância de dominar os algoritmos 

matemáticos.  

Em relação às resoluções apresentadas pelos alunos que utilizaram tanto dos 

algoritmos como de métodos alternativos para a resolução dos problemas, pensa-se que a 

conduta destes é a mais almejada pelas orientações de ensino vigentes. O aluno, 

conhecendo a dinâmica das grandezas e conhecendo o algoritmo para realizar o cálculo, 

consegue escolher qual o método para resolver o problema. Percebe-se, a partir das 
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resoluções apresentadas pela aluna “E”, que se o aluno domina os conceitos ele poderá 

optar pelo modo que julga mais fácil para a resolução de determinada questão. 

Em defesa da flexibilidade quanto aos registros do aluno, Golbert (2009) aponta 

que a utilização de estratégias inventadas revela a compreensão do aluno sobre o conteúdo 

e, também que a utilização destas estratégias evidencia o pensamento reversível, 

característico da compreensão. Sendo assim, “[...] as crianças que as usam, o fazem de 

modo flexível, transferindo seu conhecimento para novas situações” (Ibidem, p. 115), 

fazendo com que apresentem facilidade em resolver problemas com situações aplicadas. 

Logo, é preciso incentivar o aluno a desenvolver diferentes estratégias de cálculo, ao invés 

de enfatizar o ensino mecânico e descontextualizado dos conceitos matemáticos. 

4. Algumas considerações a partir da experiência 

O estágio de docência desenvolvido foi organizado levando em consideração novas 

propostas metodológicas, sendo os assuntos introduzidos através de atividades 

investigativas e através do método de resolução de problemas. Além disso, foram 

utilizados materiais didáticos concretos e os conceitos foram trabalhados de forma que o 

aluno atribuísse um significado a eles, permitindo que ele relacionasse o conteúdo 

estudado com situações reais. 

Durante o processo de ensino e aprendizagem, a diversidade de raciocínios e 

métodos de resolução por parte dos alunos foi incentivada, de modo que desenvolvessem 

as atividades com empenho e dedicação, defendendo seu ponto de vista e respeitando a 

opinião dos colegas para chegar a um consenso. Sendo assim, durante as atividades 

planejadas sentiu-se satisfação diante da autonomia apresentada pelos alunos nos processos 

de resolução das situações propostas. 

Sendo assim, em virtude do contexto e das escolhas metodológicas através das 

quais as aulas foram desenvolvidas, entendeu-se que o processo de resolução do aluno 

deveria ser valorizado. Mas como? Em que sentido? Estes questionamentos desencadearam 

reflexões e proporcionaram um entendimento de que não há uma “resposta pronta”. 

Acredita-se na necessidade de valorização, por parte do professor, da evolução do 

aprendizado do aluno, orientando-o a corrigir seus equívocos, ao invés de somente 

considerar seus registros como “certos” ou “errados”. No entanto, deve-se atentar para que 

a aula permita ao aluno a sistematização do conhecimento, para que ele entenda o saber 

cientificamente aceito pela nossa sociedade. E, para que este saber sistematizado faça 

sentido para o aluno, ele precisa se apresentar interligado a situações do seu cotidiano. 
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