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APRESENTAÇÃO 

 
 
 
O SENACEM 2011 - Seminário Nacional do Ensino Médio: História, Mobilização, 

Perspectivas, surgiu com a pretensão de discutir as políticas governamentais do 
Ministério da Educação para o ensino médio e seus reflexos na escola, enfatizando as 
pesquisas desenvolvidas nas escolas públicas de ensino médio do Oeste Potiguar, através 
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Estado, Educação e Sociedade (GEPEES), da 
Faculdade de Educação (FE), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
e as pesquisas realizadas em outras instituições do estado, como a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 
Contudo, a proximidade com as pesquisas de outras universidade do Nordeste, 
notadamente a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) e Universidade Federal do Ceará (UFC), nos encaminhou para uma 
ampliação da proposta original. Essa ampliação ocorreu também por transcender os 
limites imediatos da Universidade e dialogar com o sistema estadual de ensino na figura 
da Secretaria de Educação do Estado do RN (SEEC-RN). 

O evento destina-se a estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, 
professores universitários, professores da rede estadual de ensino, gestores das escolas 
de ensino médio e das secretarias estaduais de educação e aos demais interessados em 
debater a temática.  Diante das múltiplas perspectivas que emanam do tema proposto os 
debates foram organizados em Grupos de Discussão (GD) para apresentações em 
formato de Comunicação Oral. Em paralelo foram oferecidos 14 minicursos sobre os mais 
diversos temas de interesse. 

O SENACEM 2011 configurou-se, como um momento de aglutinar pesquisadores 
de diversas trajetórias acadêmicas, predominantemente do Nordeste, mas com trânsito 
intelectual pelas diversas regiões brasileiras, tendo como foco a necessária relação  com o 
cotidiano escolar e com os docentes que ali atuam. 
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PROFESSORES QUE LECIONAM MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO: UM 
PERFIL 

 
Regina Célia de Oliveira1 

 
Resumo: Este trabalho faz parte de uma pesquisa que tem como objetivo primeiro 
compreender o entendimento do professor do Ensino Médio a respeito do Currículo 
desta etapa da Educação Básica, tendo como sujeitos da investigação, os professores, a 
pesquisadora da área de Matemática e os pesquisadores das demais áreas de 
conhecimento. O trabalho apresenta os principais resultados de um vértice desta 
pesquisa: investigar o perfil dos professores que lecionam Matemática em escolas do 
Ensino Médio da rede pública do Estado de Alagoas. Para atender ao objetivo proposto 
foi adotada a pesquisa qualitativa de caráter descritivo. No entanto foram utilizados 
dados de natureza quantitativa para complementar, enriquecer e aprofundar os 
resultados. Assim, foram concebidos, organizados e aplicados, durante uma formação 
realizada entre os meses de agosto e setembro de 2011, um questionário e uma ficha de 
cadastro, com perguntas abertas e fechadas, respectivamente. O primeiro instrumento 
apresentava questões que tinham por objetivo identificar o conhecimento do professor 
referente ao Currículo e o Enem. O segundo instrumento trazia perguntas que 
possibilitaram traçar o perfil dos professores, identificando informações referentes: a 
idade, sexo, tempo de serviço no magistério e na rede estadual, situação funcional, nível 
de formação entre outros dados relevantes a investigação. A partir dos dados fornecidos 
pelos instrumentos empregados durante a investigação foi possível identificar, entre 
outros pontos, que 58% dos professores que lecionam Matemática no Ensino Médio não 
são professores concursados.  
 
Palavras chaves: Educação Matemática; Formação Docente; Professores que ensinam 
Matemática. 
 

INTRODUÇÃO 

  O trabalho que segue faz parte de uma pesquisa em andamento que tem como 

objetivo primeiro compreender o entendimento do professor do Ensino Médio a respeito 

do Currículo desta etapa do Ensino Básico.  

 Este artigo apresenta os principais resultados de um dos vértices desta pesquisa: 

perfil dos professores que lecionam Matemática em escolas do Ensino Médio da Rede 

Pública do Estado de Alagoas. 

As inquietações a respeito do perfil dos professores que lecionam este 

componente curricular foram intensificadas durante a formação realizada nos meses de 

                                                           
1
 Licenciada em Matemática, Psicopedagoga e concluinte da Especialização em Mídias na Educação; 

Integrante do Grupo de Pesquisa em Educação Matemática – GPEM/UFAL; Técnica Pedagógica do 
Ensino Médio da SEE/AL e professora da Rede Pública Municipal de Educação – Maceió; e-mail: 
regina.ensinomedioal@yahoo.com.br.  

mailto:regina.ensinomedioal@yahoo.com.br
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agosto e setembro de 2011 envolvendo a temática o Currículo e o Enem, na qual a 

pesquisadora teve a oportunidade de participar como formadora. As observações e 

reflexões realizadas durante esta ação intensificaram o desejo por conhecer o perfil 

destes profissionais que atuam nas séries do Ensino Médio, tendo este estudo o 

propósito de investigar e levantar dados que possam contribuir com informações 

esclarecedoras referentes a estes professores que ensinam nessa etapa da Educação 

Básica. Assim, foi indagado: qual é o perfil dos professores que lecionam Matemática no 

Ensino Médio, na Rede Pública do Estado de Alagoas?  

A investigação em torno desta questão tem como propósito contribuir com a 

epistemologia da prática profissional do professor. Tardif (2002, p.255) conceitua 

epistemologia como o “estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos 

profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas 

tarefas”. 

Para atingir o objetivo proposto neste artigo, foi adotada a pesquisa qualitativa de 

caráter descritivo, mediante contato direto e interativo da pesquisadora com a situação 

objeto de estudo. No entanto, foram utilizados dados de natureza quantitativa, para 

complementar enriquecer e aprofundar os resultados. Assim, foi concebida, organizada e 

iniciada em agosto de 2011 uma formação continuada tendo como sujeitos da 

investigação: os professores das quinze Coordenadorias Regionais da rede pública 

estadual de educação de Alagoas, a formadora/pesquisadora da área de Matemática e os 

formadores/pesquisadores das demais áreas de conhecimento. Desta forma, foram 

pensados, organizados e aplicados, durante a formação realizada entre os meses de 

agosto e setembro de 2011, um questionário e uma ficha de cadastro, com perguntas 

abertas e fechadas, respectivamente. O primeiro instrumento apresentava questões com 

objetivo de identificar o conhecimento do professor referente ao Currículo e o Enem. O 

segundo instrumento trazia perguntas que possibilitaram traçar o perfil dos professores, 

identificando informações referentes:  

 aos dados pessoais (idade e sexo); 

 a formação acadêmica; 

 ao vínculo profissional; 

 ao tempo de serviço no magistério e na rede estadual; 

 entre outros dados relevantes a investigação. 
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Tendo, este momento de formação, o objetivo de repensar o processo de ensino e 

de aprendizagem no Ensino Médio, com encontros voltados para as discussões, troca de 

experiências e orientações sobre o Currículo dessa etapa de ensino, visando tornar os 

professores mais conscientes, questionadores, seguros de seus conhecimentos e mais 

competentes para atuar em sala de aula, encontrando caminhos favoráveis a uma 

aprendizagem significativa para os estudantes.  

Deste modo, essa investigação tem a sua relevância para repensar o trabalho dos 

docentes que lecionam no Ensino Médio, contribuindo com informações que colaborem 

com as discussões a respeito da epistemologia da prática docente, engrossando a 

quantidade de trabalhos que surgem em torno dessa temática. 

 

 O SABER DOCENTE  

 

A preocupação por investigar a formação de professores que atuam em diferentes 

níveis de escolaridade é percebida a partir da década de 80, onde é observado em 

diversas partes do mundo um intenso movimento entre os pesquisadores que começam a 

questionar os saberes docentes. Essa questão ganha espaço mundial quando esses 

pesquisadores passam a debater sobre os conhecimentos docentes necessários para o 

exercício profissional. Desde então, surgem diversas teorias e conceitos. Entre os 

pesquisadores destacam-se os estudos de Paulo Freire (1996), Gauthier (1988), Pimenta 

(2002), Tardif (2002), dentre outros que apontam para a importância da identificação e 

reflexão a respeito dos saberes mobilizados pelos professores no ofício profissional. 

Assim, nas múltiplas investigações sobre o tema, ocupam lugar nas discussões 

questionamentos do tipo:  

Quais são os saberes que servem de base ao ofício de professor? Noutras 
palavras, quais são os conhecimentos, o saber-fazer, as competências e as 
habilidades que os professores mobilizam diariamente, nas salas de aula e nas 
escolas, a fim de realizar concretamente as suas diversas tarefas? Qual é a 
natureza desses saberes? (TARDIF, 2002, p. 9) 

 O surgimento desse grande interesse por investigar os saberes mobilizados pelos 

docentes talvez seja justificado pelo fato do professor começar, neste mesmo período a 

ser visto como um profissional que reflete e constrói seu próprio conhecimento e sendo 
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assim, torna-se relevante saber o que pensam, o que conhecem, como produzem e 

aplicam esses conhecimentos no exercício da profissão. 

Neste contexto, Tardif (2002) afirma que o professor é, antes de tudo, alguém que 

sabe alguma coisa e o ensina a alguém e, para isso, atua a partir de diversos saberes que 

embasam o seu trabalho, como: o saber da formação profissional, disciplinares, 

curriculares e o saber da experiência. 

Pimenta (2002) compartilha das afirmações de Tardif, quando afirma que os 

saberes docentes são constituídos por três categorias: saberes da experiência, saberes do 

conhecimento e saberes pedagógicos onde são produzidos no cotidiano da sala de aula, 

na trajetória profissional e durante reflexões sobre a prática e nos estudos das produções 

da área.  

A sociedade, mergulhada numa redefinição de paradigmas, exige uma prática 

pedagógica reflexiva, inovadora, para dar conta da educação globalizada a qual requer 

uma formação para a cidadania. 

Gauthier (1998, p. 27) coloca que o ensino, ou seja, a prática docente é “a 

mobilização de vários saberes que formam uma espécie de reservatório no qual o 

professor se abastece para responder a exigências específicas de sua situação concreta 

de ensino”. Assim, para Gauthier os saberes são formados pelo saber disciplinar, saber 

curricular, saber das ciências da educação, saber da tradição pedagógica, saber 

experiencial e saber da ação pedagógica, ampliando o leque dos saberes já 

categorizados.   

Paulo Freire, no seu livro Pedagogia da Autonomia (1996) apresenta saberes que 

ele considera necessários à prática educativa. O autor afirma que o ensino exige: 

rigorosidade metódica; pesquisa; respeito aos saberes dos educandos; criticidade; 

estética e ética; corporeificação das palavras pelo exemplo; risco, aceitação do novo e 

rejeição a qualquer forma de discriminação; reflexão crítica sobre a prática; entre outros. 

Os saberes apresentados por Freire podem auxiliar a compreensão das categorizações 

anteriores, pois o saber-ensinar possui uma especificidade prática que deve ser buscada 

naquilo que pode se chamada de cultura profissional dos professores.  

E é durante o seu percurso como docente e até mesmo antes de iniciar o seu ofício 

que o professor vai incorporando, aperfeiçoando, definindo e redefinido novos saberes e 

assim, construindo uma identidade profissional. 
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METODOLOGIA 

Foi elaborada uma ficha de cadastro a qual trazia perguntas que possibilitaram 

traçar o perfil dos professores, identificando informações referentes: a idade, sexo, 

vínculo empregatício, formação, entre outros dados relevantes a investigação. A ficha de 

cadastro foi entregue aos professores no início da formação para preenchimento da 

mesma e posteriormente recolhida pelo (a) formador (a) /pesquisador (a) de cada 

componente curricular. 

Para a construção do perfil dos professores que lecionam Matemática foram 

observados e analisados os dados de 181 profissionais da área, da rede pública de 

educação do Estado de Alagoas, que participaram da formação sobre o Currículo e o 

Enem.  

Os dados coletados foram organizados em tabelas e gráficos e a partir destes 

foram feitas análises descritivas.  

 

RESULTADOS 

  

Os dados mostram que dos profissionais que ensinam Matemática no Ensino 

Médio, 64,64% são do sexo masculino. A faixa etária é bem variada havendo uma maior 

concentração entre 31 a 40 anos de idade – ver tabela 1.  

 

FAIXA ETÁRIA TOTAL 

20 a 25 anos 15 

26 a 30 anos 29 

31 a 35 anos 48 

36 a 40 anos 32 

41 a 45 anos 20 

46 a 50 anos 21 

51 a 55 anos 6 

56 a 60 anos 10 
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Tabela 1 – Faixa Etária dos Professores de Matemática do Ensino Médio 

 

Quanto ao vínculo empregatício foi observado que 58% dos professores são 

monitores (professores contratados pelo Estado) – confira gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Vínculo  

 

 Os dados anteriores comprovam a necessidade da realização de concurso público 

para que venha regularizar a situação dos profissionais da área de Matemática. A carência 

deste profissional no quadro efetivo da Secretaria Estadual de Educação não é 

exclusividade do Estado de Alagoas, tal fato se repete em vários Estados do Brasil. 

 Dentre os professores efetivos (representados por 75 profissionais) foi constatado 

que 49% dos docentes não são graduados em Matemática e entre os monitores 

(representados por 106 profissionais), os não graduados na área atingem 43% dos 

profissionais – gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Formação dos Professores que lecionam Matemática no Ensino Médio 

  

 Durante a análise de dados foi constado que 33,34% dos professores efetivos 

possuem especialização e entre os monitores, este número cai para 24,52%. Não foram 

detectados professores que atuam no ensino da Matemática, nesta etapa da Educação 

Básica que possuam mestrado e/ou doutorado – gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Professores com Especialização 

 

Ainda referente à formação do professor, foram detectados cursos de 

especialização em diversas áreas, deixando clara a ligação com a formação inicial de cada 

profissional – tabela 2. 

CURSOS EFETIVOS MONITORES 

Formação Pedagógica em Matemática   5 

Especialização em Matemática   1 

Ensino da Matemática 7 3 

Metodologia do Ensino da Matemática e da Física 2   

Processo do Ensino da Matemática 1 1 

Educação Matemática 2 2 

Matemática com Novas Tecnologias 1   

Metodologia da Matemática   1 

Matemática Financeira e Comercial 1   

MBA Executivo Marketing   1 

Tecnologia em Educação 1   

Docência do Ensino Superior 4 2 

Psicopedagogia 3 2 

Monitores Efetivos

24,52%

33,34%
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Meteorologia   1 

Gestão Educacional   2 

Direito Educacional 1   

Ciências da Natureza 1   

Ñ Informou no nome do Curso 1 5 

TOTAL 25 26 

 

Tabela 2 – Especialização dos Professores que lecionam Matemática  
 

 Quanto à carga horária semanal dos professores envolvidos na investigação foi 

observado que entre os efetivos 79% possui um total de 40 horas/semanal na Rede 

Estadual de Educação. Muitos destes profissionais relatam que a carga horária é 

ampliada, por integrarem a Rede Municipal ou a Rede Privada de Ensino, causando um 

grande desgaste e ao mesmo, interferindo diretamente na necessidade de integrar 

cursos de formações complementares. Em momentos de reflexões durante a formação, 

pois exposto, por muitos educadores, o desejo por participar de formações que venham 

repensar a prática pedagógica, porém, a ausência de tempo (livre) ainda é um dos 

grandes obstáculos a ser superado.     

Devido ao fato dos professores pesquisados apresentarem formação inicial em 

áreas diversas, muitos ministram outros componentes curriculares para que possam 

complementar a sua carga horária. Esta situação ocorre principalmente nas 

Coordenadorias Regionais de Educação – CREs do interior do Estado. Deste modo, foi 

possível encontrar professores que além da Matemática lecionam: Física e/ou Química; 

Fundamentos da Educação; Sociologia e/ou Arte; Inglês. 

A fragmentação do saber e a multiplicidade do fazer do professor são 

conseqüências negativas da sociedade atual, interferindo diretamente no seu trabalho 

docente e na sua profissionalização.  

Dentre os professores pesquisados foi percebido e registrado o desejo e a 

necessidade em aprofundar temas referentes ao ensino e aprendizagem da Matemática, 

uma demonstração do repensar durante a formação. Estas questões indicam que é 

necessário conhecer com maior profundidade os saberes e fazeres dos professores que 

atuam no ensino da Matemática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A Lei de Diretrizes e Bases – LDB, Lei 9394/96 (BRASIL, 1998) fala da necessidade 

da matemática ser acessível a todos os cidadãos, para que se tornem matematicamente 

competentes e aponta um dos problemas: a formação de professores.  Dessa forma, é 

imprescindível identificar a especificidade da ação docente e os saberes docentes, para 

tanto é primordial a contribuição de Tardif (2002, p. 39) ao afirmar que:  

Em suma, o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua 
disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às 
ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em 
sua experiência cotidiana com os alunos.  

 Toda formação inicial ou continuada tem como proposta favorecer para a 

profissionalização do professor, provocando mudanças de paradigmas de forma 

reflexiva, esperando que sirva como ponto de partida para investigações no exercício 

profissional. Pereira diz:  

É igualmente importante que os saberes (conhecimentos, competências, 
habilidades) transmitidos pelos programas de formação sejam concebidos e 
adquiridos em relação estreita com a prática profissional dos docentes, nas salas 
e escolas. (PEREIRA apud CURI, 2010, p. 98) 

Os saberes docentes e a prática pedagógica estão interligados, pois é no exercício 

da docência, esta atividade especializada, que eles são mobilizados, construídos e 

reconstruídos pelo professor possibilitando a reflexão/ação/reflexão, a partir de uma 

ação dinâmica, ao ensinar. 
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AS NOVAS TENDÊNCIAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E O PROEJA 

Silvia Regina Pereira de Mendonça2 

 

O presente artigo aborda as possibilidades de utilização de História da Matemática, 
Etnomatemática, Modelagem Matemática, Ensino-Aprendizagem de Matemática através 
da Resolução de Problemas, e Tecnologia (novas tendências em Educação Matemática) 
nas aulas de Matemática dos cursos integrados em Manutenção de Computadores; 
Informática; Refrigeração e Climatização na modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos/PROEJA do IFRN campus Santa Cruz – RN. Analisamos as aulas ministradas com a 
utilização destes recursos metodológicos, de acordo com as propostas das Orientações 
Curriculares Nacionais e das Tendências Metodológicas emergentes em Educação 
Matemática. Desenvolveu-se as atividades em quatro turmas do PROEJA no semestre 
2011.1, buscando promover aulas significativas para os alunos e, também, a valorização 
dos saberes destes educandos com vistas à aplicabilidade em sua vida cotidiana. Sabe-se 
que a maioria dessas pessoas estão há muito tempo longe do ambiente educacional e que 
agora retornam buscando novas possibilidades de inserção na sociedade escolar e 
profissional. Sendo assim, se faz necessário oferecer o conteúdo matemático de forma a 
superar as dificuldades de aprendizagem, possibilitando a construção de novos 
conhecimentos. 
 
Palavras-chave: Educação Matemática, Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, 
Aprendizagem da Matemática 
 
 
INTRODUÇÃO  

 
Este trabalho enfoca a utilização de História da Matemática, Etnomatemática, 

Modelagem Matemática, Ensino-Aprendizagem de Matemática através da Resolução de 

Problemas, e Tecnologia (tendências em Educação Matemática) nas aulas de Matemática 

dos cursos integrados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos/PROEJA do IFRN 

campus Santa Cruz – RN e enfatiza o objetivo de mostrar a relevância desses recursos 

metodológicos e a melhoria do ensino e aprendizagem de Matemática. Enfatizaremos as 

seguintes questões: de que forma as tendências em Educação Matemática poderão 

contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem da Matemática? Quais as 

contribuições proporcionadas pela utilização de atividades que utilizam as tendências em 

Educação Matemática para a motivação dos Jovens e Adultos nas aulas de Matemática? 

                                                           
2
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Abordaremos os estudos de alguns pesquisadores que enfatizam a importância 

da utilização de atividades que utilizam as tendências em Educação Matemática para a 

construção do conhecimento matemático. Dessa forma, discutiremos as sugestões de 

atividades e sua aplicação nas aulas de Matemática das turmas do PROEJA do IFRN de 

Santa Cruz - RN. 

O ensino da matemática, nas últimas décadas, vem passando por grandes 

dificuldades, principalmente em referência aos Jovens e Adultos. Tem se intensificado as 

discussões em torno desse problema. É necessário utilizar conceitos aplicáveis na vida 

diária, e ainda com suporte nas tendências metodológicas em Educação Matemática, para 

que assim, possa dar significado à Matemática.  

O professor necessita interar-se quanto às inovações na Educação Matemática, 

colaborando para um novo olhar perante esta discussão. Dessa forma, torna-se urgente 

recorrer a um ensino de Matemática, onde teoria e prática, conteúdo e forma interagem-

se para desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade e o espírito crítico, a partir do 

resgate da questões primordiais.  

Apesar das metodologias existentes, o desinteresse e o baixo rendimento dos 

alunos em relação ao estudo da Matemática continuam e constituem uma preocupação 

latente. Tradicionalmente a Matemática situa-se entre as disciplinas que mais reprovam 

ou provocam evasão escolar, o que costuma acontecer com frequência na Educação de 

Jovens e Adultos. 

A sociedade necessita de indivíduos que sejam capazes de dominar as 

tecnologias inovadoras e produzir outras, que estejam preparados para as contínuas 

mudanças, tendo como meta uma sociedade mais igualitária e bem estar de seus 

membros. A Matemática é componente importante para a construção da cidadania, na 

medida em que a sociedade se utiliza cada vez mais, de conhecimentos científicos e 

recursos tecnológicos dos quais os cidadãos devem se apropriar. 

Os educadores precisam encontrar e utilizar caminhos para desvincular a 

Matemática do estigma de algo impossível de aprender ou utilizar em atividades diárias, 

pois essa situação é um dos agravantes do desânimo dos Jovens e Adultos em relação à 

construção de conhecimentos matemáticos e consequentemente à continuidade do 

processo escolar. 
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Pesquisamos alguns autores, dentre eles: BARBOSA JUNIOR (2010), GAUTHIER 

(2003), GUTIERRE (2004), MENDES (2009), PINHEIRO (2011), RÊGO (2000), D’AMBROSIO 

(2001), VERGANI (2000) e ainda, as Orientações Curriculares Para o Ensino Médio (2002). 

Eles evidenciam subsídios e propostas que podem melhorar o ensino e a aprendizagem 

da Matemática nas escolas desde as séries iniciais. Como também capacitar melhor os 

professores para que possam ensinar com eficácia os conteúdos, fazendo uso de recursos 

metodológicos que despertem a motivação dos alunos. Sugerimos o trabalho com a 

Matemática de forma atrativa e com significado para a vida. Pois, utilizando as tendências 

metodológicas em Educação Matemática, é possível conceber tarefas adequadas a 

diferentes níveis de desenvolvimento. Com esse caminho, a exploração dos conteúdos 

matemáticos pode contribuir para uma compreensão de fatos e relações que vão muito 

além das simples memorizações e utilização de técnicas para resolver exercícios. 

Portanto, a intenção deste trabalho é propiciar caminhos que elevem a qualidade 

do ensino e a aprendizagem da Matemática, de modo que se consiga formar cidadãos 

capacitados em compreender os conteúdos ensinados na escola, podendo fazer uso 

deles no seu dia-a-dia. E assim, alcançar novos patamares de conhecimentos que venham 

a favorecer a sua cidadania. 

 

OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 
Neste artigo temos como objetivo geral discutir a importância e aplicação de 

atividades que utilizam as novas tendências em Educação Matemática nas turmas do 

PROEJA do IFRN, campus Santa Cruz – RN. Em relação aos objetivos específicos, 

destacamos a importância de: dialogar a respeito possibilidades de utilização de História 

da Matemática, Etnomatemática, Modelagem Matemática, Ensino-Aprendizagem de 

Matemática através da Resolução de Problemas e Tecnologia nas aulas de Matemática 

dos cursos integrados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos/PROEJA do IFRN 

campus Santa Cruz – RN no desenvolvimento do conhecimento matemático; refletir a 

respeito da participação dos alunos nas atividades propostas buscando a aprendizagem 

mais dinâmica e satisfatória; e apresentar algumas atividades desenvolvidas nas turmas 

dos cursos integrados em Manutenção de Computadores; Informática; Refrigeração e 
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Climatização na modalidade de Educação de Jovens e Adultos/PROEJA do IFRN campus 

Santa Cruz – RN.  

Desenvolveu-se as atividades em quatro turmas do PROEJA no semestre 2011.1, 

buscando promover aulas significativas para os alunos e, também, a valorização dos 

saberes destes educandos com vistas à aplicabilidade em sua vida cotidiana. No decorrer 

das aulas realizamos as atividades, utilizando os conhecimentos matemáticos e as 

atividades foram apresentadas para os educandos, individualmente ou em grupos que 

praticavam e externavam a sua impressão do procedimento. 

Nos momentos citados procuramos discutir, por intermédio da atuação dos 

participantes, como podemos encontrar opções de ensinar de forma envolvente, com 

participação, e facilitando o processo do ensino e da aprendizagem evidenciando a 

inadequação de métodos unicamente expositivos. Dessa forma, divulgamos a ideia de 

união das atividades que utilizam a História da Matemática, a Etnomatemática, a 

Modelagem Matemática, o Ensino-Aprendizagem de Matemática através da Resolução de 

Problemas e a Tecnologia (novas tendências em Educação Matemática) com o ensino de 

Matemática no dia-a-dia escolar, mesmo com todos os desafios encontrados na realidade 

em sala de aula. 

 

VAMOS DIALOGAR COM ALGUNS AUTORES  

 
Precisamos de um diálogo com alguns autores para embasar a relevância deste 

trabalho onde abordamos as contribuições de estudos de grande importância a respeito 

da dificuldade de aprendizagem de Jovens e Adultos e a utilização das Tendências 

Metodológicas em Educação Matemática para auxiliar na construção do conhecimento 

matemático, principalmente porque a análise de novas concepções sobre como se dá o 

conhecimento tem possibilitado algumas considerações à respeito da eficácia de 

inúmeros procedimentos didáticos no ensino.  

De acordo com Barbosa Junior, Macêdo e Silva (2010, pag. 76) 

 
A escola poderia promover ações que conduzissem o aluno a superar suas 
dificuldades, a formar uma imagem positiva de si mesmo, a ter interesse pelos 
conteúdos escolares e ter sucesso escolar. 
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À luz desse pensamento consideramos as possibilidades de utilização de História 

da Matemática, Etnomatemática, Modelagem Matemática, Ensino-Aprendizagem de 

Matemática através da Resolução de Problemas e Tecnologia (novas tendências em 

Educação Matemática) impregnadas de aspectos que os educandos, ao tomarem contato 

com os mesmos, demonstram mais interesse em relação ao conteúdo apresentado. 

Acreditamos que isto ocorre porque as pessoas, ao participarem, superam algumas 

dificuldades, permitindo a compreensão do conjunto de conhecimentos veiculados 

socialmente, assimilando novos elementos para aprenderem os conhecimentos futuros. 

Dessa forma, concordamos com Paiva e Pinheiro (2011, pag.15) quando afirmam 

que. 

 
A conexão entre contextos diferenciados, mas que apresentam relação em 
suas especificidades pode favorecer a transferibilidade de pressupostos e 
conceitos, consolidando um processo de formação em contínua atualização, 
que tem nas experiências vivenciadas um sentido de implicação, conhecimento 
e autotransformação. 

 
Na busca da realização dessa conexão em contextos de conteúdos matemáticos 

faremos um levantamento da importância da utilização das novas tendências em 

Educação Matemática em contextos educacionais, e principalmente, nas turmas de 

Jovens e Adultos. Se a Matemática for descrita em termos dos seus conceitos, 

características, história e práticas, abrem-se espaço para a reflexão sobre questões 

relativas ao conhecimento matemático, com a origem histórica e os contextos sociais de 

produção desse conhecimento. A atividade matemática poderá, assim, ser discutida 

como parte integrante da cultura humana em geral. 

D’Ambrósio citado por Gutierre (2004, p. 172) “afirma que a história serve para 

situar a matemática como uma manifestação cultural de todos os povos em todos os 

tempos, como a linguagem, os costumes, os valores, as crenças e os hábitos, e, como tal, 

diversificada nas suas origens e na sua evolução”. Com isso, podemos percebem que a 

história nos mostra o conhecimento matemático como conseqüência de um processo 

evolutivo devendo ser abordada em atividades educacionais. Diz Gutierre (2003, p. 32) 

que o educador: 

 
[...] deve procurar desenvolver um ensino de Matemática compreensivo para o 
aluno, através de, por exemplo, atividades estruturadas que envolvam a História 
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da Matemática. Essas atividades podem ser utilizadas de forma manipulativa, 
isto é, usufruindo o que Fossa nomeou de uso manipulativo da História da 
Matemática. Para tanto é necessário utilizar as atividades como um instrumento 
compreensivo de instrução e não simplesmente como um mecanismo de 
motivação.  

 
  

Precisamos utilizar todas as atividades pedagógicas como esse instrumento 

compreensivo de instrução. Ao pensarmos em atividades com enfoque etnomatemático 

nos remetemos à concepção de Vergani (2000), quando aborda a Etnomatemática como 

uma educação holística socioculturalmente contextualizada. Nesse sentido, essa autora 

(2000, p. 23) menciona a obra de Paulo Freire, considerando a alteridade específica da 

linguagem matematizante, imersa no mundo sociocultural e que “assume cognitiva e 

explicitamente o seu caráter transdisciplinar no seio de uma experiência 

reconhecidamente antropológica”. Com relação a esse aspecto, Vergani (2000, p. 24) 

assinala que o potencial dessa abordagem de ensino de Matemática manifesta-se através 

de “uma metodologia culturalmente dinâmica; um enraizamento na ‘realidade real’; uma 

observação vivificante das práticas comportamentais e uma ação autenticamente sócio-

significativa”. 

D’Ambrosio (2001, p. 23) enfatiza a importância do elo entre a realidade e a 

utilização de conhecimentos matemáticos, quando afirma que “um importante 

componente da Etnomatemática é possibilitar uma visão crítica da realidade, utilizando 

instrumentos de natureza Matemática”. Sendo assim, todos os envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem, precisam atentar à realidade que circunda o ambiente escolar, para 

que a Escola e suas atividades tenham significado e importância para o aluno. 

Essa posição é defendida pelos autores já mencionados, como também por 
Ferreira (1997, p. 28), quando apresenta a Etnomatemática como uma proposta 
metodológica. D’Ambrosio (1990, p. 22) complementa, afirmando que. 

A arte de explicar, entender e enfrentar o meio sócio cultural e natural... A 
dinâmica desta interação (entre o indivíduo e o meio) mediada pela 
comunicação e a codificação e simbolização resultantes, produz conhecimento 
estruturado que pode eventualmente tornar-se disciplinas. 

 

Diante das considerações realizadas, é preciso incluir, no currículo educacional, o 

conhecimento construído nos ambientes socioculturais, valorizando os aspectos 

característicos de cada comunidade. A “[...]Etnomatemática, enquanto vertente da 
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Educação Matemática atenta para as diferenças culturais” como afirma Knijnik (1996, 

p.94). 

Temos esta concepção reforçada por Monteiro (2004, p.13), quando enfatiza que 

a Etnomatemática é a “metodologia que permitiria reconhecer e apresentar a 

Matemática presente no dia-a-dia dos alunos em situações didáticas motivadoras”.  

Após breve abordagem a respeito das explicações básicas relacionadas à 

Etnomatemática, precisamos então dialogar um pouco sobre outra concepção citada. Ao 

enfatizar o prefixo Etno, D’Ambrosio (1990, p.17-18) ressalta a importância de modelar 

entre as atividades principais relacionadas à Matemática. “Do mesmo modo, a 

Matemática também é encarada de forma mais ampla que inclui contar, medir, fazer 

contas, classificar, ordenar, inferir e modelar”.  

De acordo com Biembengut (1999), Modelagem Matemática é um processo de 

abstração pelo qual, a partir de um problema e de dados da realidade, chega-se à 

construção de um modelo matemático. A resolução desse modelo por meio de técnicas, 

operações e teorias matemáticas leva ou não a uma ou mais soluções que devem ser 

testadas para que se constate a adequação dos dados do problema que deu origem ao 

processo. 

Caso necessário, o modelo deverá ser aperfeiçoado na busca de uma (ou mais) 

solução compatível com a realidade. A modelagem é uma representação do chamado 

mundo real. Monteiro (2004, p. 13) complementa essa explicação, afirmando que ela é 

“uma das possíveis estratégias de ensino que possibilitaria aproximar e relacionar os 

saberes escolares e cotidianos”. 

Para Biembengut (1999, p. 20), o aspecto que diz respeito à obtenção de um 

modelo “pode ser considerado um processo artístico, visto que, para elaborar um 

modelo, além do conhecimento apurado de Matemática, o modelador deve ter uma dose 

significativa de intuição e criatividade para interpretar o contexto”. Observamos que a 

análise cuidadosa dos aspectos do ambiente e a originalidade para interpretá-los 

influenciam consideravelmente a construção de um modelo. Precisamos, portanto, estar 

atentos para a utilização da Matemática nas necessidades diárias, pois ela deve estar 
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relacionada ao contexto sociocultural e à elaboração de ideias matemáticas oriundas de 

necessidades práticas de cada contexto. 

Outro aspecto de extrema relevância é a resolução de problemas como veículo 

de aprendizagem. De acordo com a afirmação de Mendes (2009, p.71) “Em oposição ao 

ensino memorístico e expositivo, a presente metodologia de ensino visa o 

desenvolvimento de habilidades metacognitivas, favorecendo a reflexão e o 

questionamento. 

A resolução de problemas na educação matemática tem o caráter de material de 

ensino, quando se considera que é promotora de aprendizagem do aluno colocado diante 

de situações que ao analisar, aprende a estruturar lógica da proposta, e deste modo 

aprende a estrutura da matemática presente na atividade. Desse modo, é tida como 

conhecimento educativo, e sendo assim requer um plano de ação que permita a 

aprendizagem de conceito matemático. 

 Colocamos agora em evidência a utilização de computadores e calculadoras no 

ensino da matemática. Para Mendes (2009, p.113) “o computador exerce um papel 

decisivo no ensino da Matemática, nos dias atuais, em virtude das possibilidades de 

construção de modelos virtuais para a Matemática imaginária”. Em se tratando da 

calculadora, o autor afirma que “a mesma é, atualmente, um instrumento universalmente 

disponível e utilizado pelas mais diversas profissões”.  

De acordo com D`Ambrosio (1996, p.26-28), a escola necessita formar cidadãos 

matematicamente alfabetizados que saibam como resolver, de modo inteligente, seus 

problemas. Para isso é necessário que o aluno seja um estudante participativo e atuante. 

E isso é possível através do uso de aparatos pedagógicos, como forma de diminuir ou 

erradicar os problemas gerados pelas dificuldades de aprendizagem, consequência de um 

sistema tradicional de ensino na matemática, tanto no ensino fundamental, quanto no 

ensino médio nas escolas públicas. 

Os alunos com dificuldades de aprendizagem vão gradativamente modificando a 

imagem negativa da matemática, tendo outro ponto de vista com a experiência de que 

aprender pode ser interessante e desafiador. Como afirma Mendonça (2010, p.139), 

“surge, então, a necessidade de a escola criar oportunidades ao desenvolvimento 

matemático. Essa visão é caracterizada por atividades experimentais, brincadeiras, 
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mágicas, entre outras atividades realizadas pelo aluno e pelo professor, com o intuito de 

construir conceitos”. 

De acordo com Gauthier (2003, p. 27) “para que os professores possam superar a 

chamada metodologia da superficialidade, geralmente tão utilizada na construção de 

saberes do senso comum, supõe incorporar a pesquisa como um dos componentes da 

formação”. 

Os princípios gerais fundamentam-se na concepção de que é necessário proceder 

a uma profunda reforma no sistema educacional brasileiro, em todos os níveis. Assim, 

será possível responder aos desafios postos, por um lado, pelas transformações da 

realidade tanto brasileira quanto internacional e, por outro, pelos avanços, ocorridos nas 

últimas décadas, referentes aos processos educacionais e científicos nas diversas áreas 

do conhecimento. 

Sendo assim, a apresentação de conteúdos matemáticos, em atividades 

pedagógicas variadas, pode configurar-se como veículo facilitador do ensino e da 

aprendizagem em Matemática. 

 
ALGUMAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM SALA DE AULA 

 

Aplicamos em sala de aula algumas atividades sugeridas por Mendes (2009) e 

obtivemos resultados bastante satisfatórios. Relataremos aqui, apenas alguns exemplos. 

História da Matemática 

Apresentamos o método de adição, multiplicação e divisão chinês. Dividimos a 

turma em grupos e solicitamos uma pesquisa do processo e dos matemáticos envolvidos. 

Após a pesquisa efetivamos várias discussões a respeito da utilidade e facilidade do 

processo. 

Etnomatemática 

Realizamos pesquisas com os profissionais da região para verificar o tipo de 

matemática utilizado e a forma como realizam as operações, resolvendo as situações do 

cotidiano. Ao organizar as atividades, elaboramos um quadro relacionando aos 

conteúdos abordados na escola. 

Modelagem Matemática 
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Em Santa Cruz – RN, tem uma imagem de Santa Rita de Cássia maior que o Cristo 

Redentor do Rio de Janeiro. Lançamos o desafio de medir a estátua, foi um trabalho 

muito produtivo com formulação do problema e construção do modelo matemático. 

Tangram – Resolução de problemas 

 

Tangram é um quebra-cabeça chinês formado por 7 peças (5 triângulos, 1 

quadrado e 1 paralelogramo) Com essas peças podemos formar várias figuras, utilizando 

todas elas sem sobrepô-las. Segundo a Enciclopédia do Tangram é possível montar mais 

de 1700 figuras com as 7 peças. Utilizamos esse quebra-cabeça, também conhecido como 

jogo das sete peças, como instrumento facilitador da compreensão das formas 

geométricas. Além de facilitar o estudo da geometria, resolução de situações 

desafiadoras (resolução de problemas) e desenvolver a criatividade e o raciocínio lógico, 

que também são fundamentais para o estudo da matemática. Exemplo de uma situação 

problema: o quadrado está montado, movimente apenas duas peças e obtenha um 

triângulo utilizando todas as formas do quebra-cabeça.  

 

 Utilização do TANGRAM  em uma turma do PROEJA. 

Tecnologia 

No laboratório de informática e solicitamos que os alunos utilizassem o 

Geogebra. A princípio lançamos um desafio: você encontrou essa ferramenta na internet 

e não sabe utilizar, o que fazer para aprender? Surgiram várias alternativas, em um 

determinado momento, alguns alunos lembraram o manual disponível na internet. O 

momento foi riquíssimo e aproveitamos para ressaltar a importância de aprender a 

pesquisar. 

 

CONCLUSÃO  
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Sabe-se que a maioria dos alunos do PROEJA está há muito tempo longe do 

ambiente educacional e que agora retornam buscando novas possibilidades de inserção 

na sociedade escolar e profissional. Sendo assim, se faz necessário oferecer o conteúdo 

matemático de forma a superar as dificuldades de aprendizagem, possibilitando a 

construção de novos conhecimentos. 

Tem sido muito produtivo o trabalho de pesquisa referente às Tendências 

Metodológicas em Educação Matemática. Por intermédio de diálogos e reflexões, as 

atividades são pesquisadas, analisadas e aplicadas, abordando-se as questões que podem 

possibilitar aos professores trabalharem com seus alunos de forma mais prazerosa e 

significativa, alcançando melhores resultados no processo ensino-aprendizagem. 

Constata-se também, que, com a utilização de recursos metodológicos 

diferenciados, eles exercitam a Matemática de forma mais produtiva, como também o 

professor pode adaptá-los conforme as dificuldades específicas apresentadas pelos 

alunos. Os questionamentos a serem respondidos pelos alunos, ao término das 

atividades, são relevantes, pois os leva a raciocinar sobre determinados aspectos que 

desenvolveram, oportunizando uma melhor compreensão do que fizeram, ou seja, do 

assunto indiretamente abordado. 

Nunca é demais ressaltar que o professor não deve se arriscar a uma prática com 

insegurança ou desconhecimento. É necessário investir na própria formação, lendo, 

conversando pesquisando, buscando alternativas variadas e recriando. Quanto mais 

conhecimento tiver sobre o assunto, mais segurança terá na aplicação e execução do 

trabalho. Procedendo assim, terá condições de mudar sua prática no sentido de deixar de 

dar ênfase a um ensino positivista que transmite informações já prontas e sistematizadas 

em favor da ênfase ao ensino crítico, estimulador, investigador dos processos de 

conhecimento. Enfim, podemos dizer que as discussões e experiências vivenciadas por 

professores e alunos e o consequente desdobramento dão mais segurança quanto à 

utilização de novas Tendências Metodológicas em Educação Matemática nas atividades 

em sala de aula. 

Compreendemos também que as atividades discutidas nesse artigo, não são 

capazes, só ou mal utilizadas, de resolver os problemas crônicos do processo de ensino e 

aprendizagem de matemática. Elas devem ser utilizadas como instrumentos, 

“ferramentas” facilitadoras desse processo. É preciso consciência do seu potencial e de 
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suas limitações, além das dificuldades operacionais para sua implantação, não devendo, 

pois, o professor se aventurar nessas “alternativas pedagógicas” sem um mínimo de 

fundamentação. 
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Emerson Carlos da Silva3 
Odaivo de Freitas Soares4  
Rubson Gomes Martins Ramos5  
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Resumo 

Evidencia-se a falta de conhecimento matemático adquirido pelos alunos ao longo do 
ensino fundamental e seus respectivos anseios por um ensino de Matemática que 
conduza a um maior esclarecimento dos conteúdos trabalhados. Através do programa 
institucional de bolsa de iniciação a docência (PIBID/UERN), aplicamos uma pesquisa 
semi-estruturada na modalidade de grupo focal no Centro de Educação Integrada 
professor Eliseu Viana (CEIPEV), localizado na cidade de Mossoró/RN, com o objetivo de 
realizarmos um levantamento junto aos alunos da escola de quais as dificuldades 
encontradas na aprendizagem Matemática e quais recursos gostariam que o professor 
passe a utilizar para tornar o conhecimento mais atrativo. A pesquisa consiste em uma 
técnica qualitativa, não diretiva, cujo resultado visa o controle da discussão de um grupo 
de pessoas, não interferindo em suas avaliações. Essa estratégia permite auscultar os 
alunos, deixando-os à vontade para que explanassem as suas dificuldades no ensino-
aprendizagem de matemática, sendo citadas: a falta de flexibilidade didática dos 
professores de matemática foi citada também à falta de ambientes facilitadores de 
práticas matemática, além de novas tendências educativas: Jogos matemáticos, História 
da Matemática, uso das tecnologias, modelagem matemática, entre outras. Assim, com 
esse perfil de carências dos alunos pré-estabelecidos, levantamos subsídios necessários 
para aplicação das metas e buscar suprir substancialmente as dificuldades apresentadas 
pelos alunos. Entretanto, conhecendo-se o perfil do aluno que se vai trabalhar fica mais 
fácil planejar o caminho que se quer percorrer. Assim, buscaremos contornar essas 
deficiências através da construção de oficinas matemáticas, tendo como culminância a 
construção de um Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) no CEIPEV, ajudando 
assim os maiores interessados: alunos, professores e nós futuros educadores.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Pesquisa, dificuldade e estratégia. 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A educação de uma forma geral está presenciando um momento de busca por 

mudanças. Estas geralmente visam o aprimoramento curricular e a consequente melhoria 
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do processo ensino/aprendizagem e numa busca por novas formas de aplicar uma 

avaliação que busque retratar o papel do verdadeiro aprender, e estes talvez sejam os 

grandes motivadores das reformas que vêm acontecendo em diversos países (NUNES, 

2008). Entre estes países, o Brasil, que busca uma melhoria da qualidade da educação 

básica em suas escolas públicas, e assim vem procurando por fim ou ao menos melhorar 

de forma abrangente as deficiências educacionais do alunado, em todos os campos do 

conhecimento. 

 Estas melhorias no processo de ensino-aprendizagem deveriam consistir numa 

grande meta a ser alcançada nas escolas. Mas a falta de um trabalho em equipe entre os 

formadores torna essa prática cada vez mais distante da realidade. Mesmo com a grande 

influência de documentos encaminhados aos docentes pela Secretaria de Educação 

Básica como as Orientações Curriculares Nacionais, que visam apresentar um conjunto de 

reflexões que fomente sua prática a abordar os conteúdos de suas áreas de forma 

interdisciplinar e a melhoria de sua atuação profissional, sendo alguns dos problemas 

visualizados após simples e curtas perguntas aos maiores interessados os alunos, no 

entanto, professores defasados com o próprio tempo e com as más condições de 

trabalho da nossa educação são vitimas tanto quanto os alunos de um sistema 

educacional desestruturado.  

Mas isso é apenas uma parte do problema. Afinal, a qualidade na educação 

depende de uma série de fatores, dentre eles o favorecimento de condições adequadas 

para a construção do saber. Todavia é preciso ressaltar que, embora faltem ou sobrem 

recursos nas escolas, o mais preocupante é a falta de fome de saber dos discentes, sendo 

de fundamental importância que o aluno seja instigado a buscar o conhecimento e que 

isso seja uma ação que proporcione prazer. 

Contudo, para isso torna-se necessário conhecer o interesse e as principais 

necessidades/dificuldades dos discentes nas áreas de Ciências Naturais e Matemática, 

para que dessa forma a educação destas disciplinas seja reformada e aperfeiçoada. Deve-

se para isso buscar novas maneiras de transmitir o conhecimento de cada disciplina e suas 

áreas específicas de estudo, justamente assim será traçado uma estratégia de atuação, na 

qual visando estas dificuldades salientadas pelos próprios discentes, seja organizado um 

trabalho em cima destas dificuldades, buscando a revigoração dos conhecimentos tidos 

como básicos. Para efetuar uma avaliação completa da unidade didática não basta apenas 
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estudar a pertinência dos conteúdos, é necessário verificar se as atividades propostas na 

unidade são o suficiente e necessária para alcançar os objetivos previstos. (Zabala,1998) 

E com o apoio do PIBID/UERN que visa fomentar a iniciação à docência de 

estudantes da Educação Superior e preparar a formação de docentes em nível superior, 

em cursos de licenciatura presencial plena, para atuar na educação básica, veio o 

incentivo para a realização deste trabalho, que apresenta uma proposta também para 

aqueles que irão começar a atuação docente, pois com um conhecimento prévio das 

problemáticas enfrentadas pelos alunos junto a suas dificuldades, trará consigo um 

caminho menos árduo para um ensino de qualidade, e com a necessidade de se conhecer 

de perto a vivência em sala de aula, a relação entre o professor-aluno e como acontecem 

às atividades pedagógicas, foi desenvolvido um trabalho que oportunizasse ampliar a 

visão do dia-a-dia dos discentes, dando-lhes oportunidade de expor suas insatisfações, 

desejos e sugestões, verificarem os principais problemas enfrentados pelos mesmos no 

ciclo de aprendizagem matemática, bem como buscar melhorias neste processo. 

Com isso, tem-se o propósito de subsidiar as atividades dos atuais e futuros 

docentes (alunos participantes do PIBID), oferecendo um norte à resolução de problemas 

atuais na educação das escolas públicas e unindo Escola e Universidade. 

 

2.  METODOLOGIA 

Neste trabalho de pesquisa foi utilizada a técnica de Grupos Focais, que é uma 

técnica qualitativa, não-diretiva, cujo resultado visa o controle da discussão de um grupo 

de pessoas. Nesta técnica o mais importante é a interação que se estabelece entre os 

participantes. A equipe executora da pesquisa era composta por quatro pessoas 

(bolsistas PIBID), onde cada uma tinha um papel fundamental para este tipo de 

entrevista. Tinha-se um moderador ou facilitador, com o objetivo de orientar e 

desenvolver as discussões, dois relatores encarregados de descrever todos os 

depoimentos dos alunos, e também um membro da equipe registrando através de fotos e 

gravações. 

Para tanto, utilizando a técnica de Grupos Focais, entre a área de Ciências Naturais 

e Matemática, contemplada nas OCN. Tal pesquisa teve a finalidade de caracterizar por 

meio de uma entrevista semi-estruturada a atuação dos discentes do Centro de Educação 
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Integrada Professor Eliseu Viana em sala de aula, compreender suas dificuldades, coletar 

informações e saber suas propostas para a melhoria do ensino-aprendizagem destas 

disciplinas, bem como avaliar a qualidade do ensino lecionado. 

Assim, com a orientação necessária para a aplicação desta Atividade, o Grupo 

Focal aplicou-a as turmas de 1º e 2º anos, onde cada grupo de discussões era composto 

por no máximo 10 alunos de cada turma. Esta atividade continha questões de cunho 

objetivo e também subjetivo, que foram expostas pelo grupo dos bolsistas de forma 

organizada e sem nenhum tipo de envolvimento nos depoimentos dos alunos, apenas 

guiando os mesmos para não fugirem do tema proposto, ouvindo e anotando as 

respostas e comentários de cada um dos discentes. Conforme iam surgindo novos 

questionamentos e comentários no decorrer da atividade, estes eram anotados. 

 Uma das questões levantadas para essas discussões foi a respeito da utilização do livro 

didático pelos professores, e segundo os alunos somente a metade dos professores utilizam o 

livro em suas aulas e de modo bem vago, sendo alguns livros para os alunos um pouco difícil de se 

entender, onde os mesmos disseram que não participavam das escolhas destes materiais, era 

uma escolha individual do professor, mas o uso do livro didático pelos alunos deve ser 

incentivado. Porém, a pouca utilização do mesmo nas disciplinas por parte dos próprios 

professores de exatas na escola e a falta de incentivo torna essa prática ainda menos comum e 

causa um mal estar entre os alunos e os professores. Uma possível causa do mau uso desses livros 

pode ter sido provocado devido ao sistema de semestralidade que regia a escola, que pode ter 

acarretado sobre os professores um excesso de tarefas. Talvez uma alternativa fosse à utilização 

de outros materiais bibliográficos como auxilio ao livro didático, o que poderia ter a participação e 

a opinião discente neste momento. Afinal: 

Existem livros paradidáticos que seriam de grande ajuda na atualização e na 
revisão do trabalho do professor em sala de aula, além de outras fontes de 
informação, via revistas especializadas e Internet. Uma forma de se tentar 
alcançar a autonomia intelectual é justamente não se prender a um modelo 
fechado, mas sim buscar alternativas que contribuam para esse processo, 
inclusive as diversificadas fontes de recursos para o ensino. (Orientações 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 2006, p.56). 

 
 Foram citadas também várias reclamações a respeito do modo avaliativo utilizado pelos 

professores. Sobre a forma de realização das avaliações, os alunos em sua maioria, disseram que 

a mesma é contínua, por meio de prova escrita, trabalhos valendo nota, seminários, testes e, 

chamada oral, sendo esta descrita como um terror para os alunos, pois segundo eles é muito 

difícil de expressar para a turma inteira, sendo que gera muito constrangimento e assim torna-se 
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muito difícil para eles serem bem avaliados desta forma, pois além do nervosismo normal que 

passam na hora da prova ainda tem o medo de se expressar em público. Em relação às avaliações, 

segundo ZABALA (2008, p. 33): 

A avaliação escolar correta não deve se cingir apenas à relação entre esses dois 

protagonistas diretamente envolvidos no processo educativo - o aluno e o 

professor -, pois na realidade o processo de ensino/aprendizagem em sala de 

aula inclui processos e relações pedagógicas grupais e a classe como um todo, 

pois as mesmas além de serem quantitativas são qualitativas, ou seja, à auto-

avaliação, considerando ser o próprio julgamento sobre o resultado da 

aprendizagem pessoal, um dos elementos que ajudará o aluno a identificar no 

que deve melhorar e a empreender esforço próprio para superar ou avançar na 

construção de conhecimentos. 

 

 Os alunos explanaram a dificuldade do entendimento da matemática com suas 

abstrações, e indagaram o porquê das outras áreas como química e física terem espaços 

facilitadores e matemática faltava meios que de alguma maneira facilitasse a aprendizagem do 

conteúdo matemático. 

 A respeito das metodologias utilizadas pelos professores ao ministrarem suas aulas, os 

alunos reclamaram muito da não flexibilidade dos professores, onde tornam as mesmas 

monótonas, pois utilizam nada mais que o quadro e o pincel nas aulas, e assim escrevem 

demasiadamente deixando suas aulas cansativas para os alunos e também para os próprios 

professores, causando um considerado nível de estresse em ambos, juntamente a isto instigando 

o desinteresse dos alunos, em uma disciplina que já carrega por si própria o preconceito de todo o 

corpo discente, sendo que a maioria dos professores não aceitam opiniões dos alunos, tornando a 

participação destes inertes no quesito ensino aprendizagem. 

 Com estas concepções previas a respeito do ensino aprendizagem desta escola 

começamos a armar estratégias juntamente com nossos supervisores entre eles o professor 

Odaivo que leciona na escola, para que de alguma maneira conseguíssemos suprir estas 

deficiências dos alunos, foi então que já começamos a por em prática conceitos novos para os 

alunos, pois de uma estruturação elaborada pelo professor Odaivo, a matemática materializada 

dentro de sua história, passou-se a ser implementadas nas turmas daquela escola, onde os alunos 

estudavam a matemática contextualizada em suas historia, além disso, aprendendo o porquê do 

surgimento das funções, trigonometria, matrizes, geometria analítica e polinômios. 

 Passamos também a elaborar oficinas, pois um dos objetivos do nosso projeto é 

deixar na escola um laboratório de práticas com materiais manipuláveis de incentivo ao 

aprendizado dos alunos. O laboratório será montado a partir de oficinas se caracterizam 

como uma aprendizagem construtivista, onde o objetivo é que sejam construídas com os 
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alunos e também trabalhadas suas propriedade cognitivas tentando desmistificar a 

abstração matemática através do concreto, instigando assim os alunos a buscarem suas 

próprias respostas, tentando montar caminhos facilitadores para a resolução de suas 

dificuldades. Além disso:  

Nessas aulas, os alunos têm a oportunidade de interagir com as montagens de 
instrumentos específicos que normalmente eles não têm contato em um 
ambiente com um caráter mais informal do que o ambiente da sala de aula 
(BORGES, 2002). 

 
 

2.1. RELATOS FEITOS POR ALUNOS EM RELAÇÃO À METODOLOGIA UTILIZADA PELO 

PROFESSOR EM SALA DE AULA, UTILIZAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO E RECURSOS 

UTILIZADOS NA SALA DE AULA 

01 – seria legal se o professor fizesse alguma coisa diferente com a gente na aula, não 

consigo mais escrever, ele enche o quadro e depois passa exercício do livro para a gente 

responder, a maioria dos meninos colam dos outros, e terminam sem saber de nada. 

02 – seria bom se o professor levasse a gente para um lugar diferente, tipo um 

laboratório, o professor de biologia e química sempre leva a gente para lá, eu gosto 

porque o tempo logo passa, a gente se descontrai com o que é passado e acaba 

aprendendo mesmo. 

03 – teve uma vez que o professor trouxe para a aula um negocio lá para a gente jogar, 

no começo eu não entendi direito mais depois eu fui gostando, eu aprendi umas coisas lá 

de geometria, mais eu não queria aprender não, foi o jogo que me ensinou. Seria bom de 

vez em quando ter essas coisas para a gente, a aula fica melhor. 

04 – eu assisto às aulas de matemática, mais não consigo aprender de jeito nenhum, eu 

queria muito mais não me entra, teve um dia que o professor passou um trabalho para a 

gente fazer na aula, era tipo aula de poesia, falando sobre a história de alguns conteúdos 

de matemática, pela primeira vez eu aprendi alguma coisa de matemática, até que não é 

tão difícil assim, percebi que eu tenho que me esforçar mais, que com certeza eu 

aprendo, no fim das contas descobrir quais motivos levou a alguns matemáticos 

estudarem essas coisas, eu dizia que isso era loucura, mais agora percebo que graças a 

eles podemos avançar bastante a nossa tecnologia. 
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3. CONCLUSÕES  

 

Com a avaliação do trabalho e das etapas realizadas, a equipe pode conhecer a 

realidade onde acontecem atividades pedagógicas proveniente das interações professor 

X aluno em sala de aula, para assim buscar subsídios aos problemas educacionais de 

nosso sistema de ensino atual, em uma futura atuação docente. 

É fundamental pôr em prática o que pregam os PCN sobre contribuir para a 

formação de alunos que sejam sujeitos agentes na construção de suas próprias 

competências e habilidades. Assim, o PIBID/UERN, com o uso da técnica de grupos focais, 

mostra-se como uma excelente ferramenta na buscar melhorias neste processo de 

evolução da educação dos discentes do Centro de Educação Integrada Professor Eliseu 

Viana, e avaliar a qualidade do ensino lecionado nesta instituição. 

É preciso auscultar os alunos em suas mais variadas reivindicações, a partir de 

então começar a traçar os planejamentos e metas, sendo construídas em conjunto com 

os mesmos, estabelecendo uma relação mútua de trocas de conhecimento e habilidade 

principalmente entre professores e alunos, pois assim com um consenso de ambas as 

partes começa a se construir uma base para os demais aprendizados. 

Assim começou o nosso trabalho diante daquela escola, primeiramente com esta 

investigação, daí em consonância com os alunos e auxiliando os professores, começamos 

a traçar caminhos instigando os alunos, a partir de construção de materiais, trabalhando a 

historia matemática, a leitura e conceituação matemática, ou seja, com métodos 

prazerosos de absorver o conhecimento matemático, a construir suas habilidades e 

concepções, para que de alguma forma eles consigam aos poucos por em extinção estas 

dificuldades inerentes ao processo de ensino aprendizagem utilizando o material 

construído nas oficinas e passando a manipular, pois: 

Um material manipulável é considerado bom quando apresenta aplicabilidade 
para modelar um grande número de idéias matemáticas. Um bom exemplo de 
bom material é o material dourado, que pode ser utilizado para trabalhar muitos 
conceitos, como introdução ao sistema de numeração decimal, operações 
aritméticas, frações e decimais, podendo também ser utilizado para 
representação de expressões algébricas. Essa diversidade de aplicações permite 
que os alunos estabeleçam conexões entre os diversos conceitos intrínsecos à 
manipulação do material.(LORENZATO, 2006, p. 87)  
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O ENSINO-APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA ATRAVÉS DOS MATÉRIAIS 

LÚDICOS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO III E IV 

Anna Celestina Fonseca de Medeiros Alves1 

RESUMO 

Nesta proposta será apresentado o processo de ensino-aprendizagem em matemática 
através da vivência nos estágios supervisionado III e IV da Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte – UERN. Busca socializar uma prática de ensino em uma escola estadual, 
situada na cidade de Mossoró – RN, como formanda, pautada em produções 
pedagógicas, como as dinâmicas e projetos realizados frente à turma do primeiro ano do 
ensino médio. Procura também citar os motivos relevantes para o desenvolvimento das 
atividades e faz uma análise dos depoimentos construídos pelos alunos nos trabalhos 
propostos e consequentemente criar uma maior aceitação dos mesmos pela disciplina de 
matemática, favorecendo assim, o processo de ensino-aprendizagem. No estágio III, foi 
observada a estrutura da escola, quais atividades a instituição trabalha para inserir os 
alunos na sociedade/comunidade, metodologia e didática aplicada pelo professor de 
matemática, planos de aula e o Projeto Pedagógico. No estágio IV, que teve como ação a 
regência em sala de aula, foi pedido para que os alunos escrevessem em forma de 
redação qual a maior dificuldade encontrada por eles para aprender matemática e de que 
forma eles gostariam que os conteúdos matemáticos fossem explorados em sala de aula. 
A dinâmica de ensino com jogos matemáticos foi a escolhida. Após esse resultado, deu-se 
inicio ao planejamento das aulas, o conteúdo de funções foi o mais explorado, utilizando 
o jogo Torre de Hanói como material didático. Nesse processo, oportunizávamos com 
que os alunos buscassem a ter questionamentos e pensamentos críticos. Pretende-se 
também estimular discussões sobre os resultados obtidos e também sobre a relevância 
da aplicação desse tipo de trabalho no ensino médio.  

PALAVRAS-CHAVES: Metodologias de ensino; jogos matemáticos; Ensino-Aprendizagem; 
Estágio Supervisionado; Práticas de Ensino. 

 

INTRODUÇÃO 

O estágio é uma preparação para uma atividade profissional, seja em qualquer 

área, essa etapa se faz necessária para que o futuro trabalhador se sinta preparado para 

exercer sua função, para tanto, nesse período ele é supervisionado. 

 O estágio Supervisionado é a oportunidade que os acadêmicos têm de relacionar 

os aspectos teóricos estudados em sala de aula com a prática, ou seja, é o momento em 

que a teoria e a prática se entrelaçam proporcionando-nos a oportunidade de nos 

familiarizar com o processo de ensino-aprendizagem. É nele onde descobrimos o que é 

ser um verdadeiro educador e a realidade da vivência dessa profissão. O estágio 
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Supervisionado está regulamentado de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) – 9394/96, na qual ressalta em seu artigo 61: 

Os estágios supervisionados constam de atividades de práticas pré-
profissional, exercidas em situações reais de trabalho, nos termos da 
legislação em vigor. Para cada aluno é obrigatório a integralização da 
carga horária total do estágio previsto no currículo pleno do curso, nela 
podendo ser incluídas as horas destinadas ao planejamento, orientação 
paralela e avaliação das atividades.  

A prática mais frequente no ensino de Matemática tem sido aquela em que o 

professor apresenta o conteúdo, partindo de definições, exemplos, demonstrações, 

seguidos de exercícios de aprendizagem e fixação. Suponhamos que o aluno aprenda 

pela reprodução, assim uma reprodução correta evidência que ocorreu a aprendizagem. 

Essa prática vem se mostrando ineficaz, pois a reprodução correta pode ser apenas uma 

simples indicação de que o aluno aprendeu a reproduzir alguns procedimentos 

mecânicos, mas não aprendeu o conteúdo e não sabe identificá-lo dentro de um 

contexto. Ao longo do tempo, inúmeras mudanças têm ocorrido na sociedade, 

especialmente com o aparecimento das novas tecnologias. No entanto, o modo de 

ensinar parece não ter acompanhado essas transformações aumentando o 

distanciamento entre a escola e o cotidiano do aluno. Nesse contexto, evidencia-se a 

necessidade de buscar outras táticas pedagógicas no sentido de proporcionar uma 

educação que envolva o aluno e potencialize uma aprendizagem mais significativa. 

No ensino de Matemática, existe a possibilidade de desenvolver o processo de 

ensino e aprendizagem utilizando diferentes metodologias de ensino, o que permite ao 

professor selecionar dentre elas, aquela a que apresentar melhores condições para 

trabalhar, conforme suas intencionalidades e as necessidades dos alunos, de maneira a 

proporcionar maiores possibilidades para que a aprendizagem se concretize.  Segundo os 

PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais):  

“(...) não existe um caminho que possa ser identificado como único e 
melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular, da 
Matemática. No entanto, 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.” (1998, p.42) 
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Esse momento possibilita ao futuro docente planejar propostas pedagógicas, 

propor metodologia de ensino e refletir sobre a sua ação pedagógica. O estágio nos 

permite atribuir significados aos conteúdos que aprendemos durante nossa graduação, e 

ainda, nos proporciona uma maior reflexão sobre nosso modo de relacionar a teoria com 

a prática, já que estamos em contato com os professores – formadores.   Segundo Iraíde 

Barreiro e Raimunda Gebran (2009, p .90), o estágio não se resume à aplicação imediata, 

mecânica e instrumental de técnicas, rituais, princípios e normas aprendidas na teoria. O 

estágio é o ponto de equilíbrio entre o aluno e o professor. 

VIVÊNCIA NO CAMPO DE ESTÁGIO 

O estágio supervisionado foi desenvolvido em uma escola do estado na cidade de 

Mossoró – RN. A turma escolhida foi o 1° ano D. Logo após as observações feitas no 

estágio III, das aulas do professor da turma, tornei-me atuante no processo de ensino dos 

conteúdos (a fase da regência em sala de aula, no estágio IV). Primeiramente, o professor 

me apresentou a turma, logo em seguida falei sobre o objetivo de estar ali. Após a nossa 

apresentação, iniciei a aula pedindo para que os alunos fizessem uma redação relatando 

sobre o seu cotidiano, as dificuldades em aprender matemática e de que forma eles 

gostariam de aprender matemática. Achei que dessa forma poderia conhecer um pouco 

sobre a turma. 

A turma era composta por 36 alunos com faixa etária entre 15 e 20 anos. Os alunos 

estudavam no horário matutino e a sua maioria trabalhava durante a tarde. A escola está 

situada em um bairro central da cidade e muitos dos alunos daquela turma eram de 

bairros próximos e também de sítios e comunidades. A turma era bastante interessada, 

mas como a maioria já tinha a responsabilidade de ajudar financeiramente em casa, não 

tinham o hábito de estudar em outro horário, comentavam que não havia tempo. 

 Uma das redações me chamou bastante atenção, um aluno relatava a sua 

dificuldade em aprender devido a um problema de gagueira, por ter essa dificuldade ele 

disse que muitas vezes não fazia perguntas quando possuía dúvidas por ter vergonha e 

receio. Tendo esses resultados, planejei de uma forma diferente a nossa primeira aula que 

tinha como assunto de Funções. Trabalhei o assunto de Funções com o auxilio do jogo 

Torre de Hanói.  
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O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA ATRAVÉS DOS MATERIAS 

LÚDICOS 

 O lúdico é uma tática para ser usada como estímulo na construção do 

conhecimento e no progresso das diferentes habilidades operatórias, além disso, é uma 

importante ferramenta de desenvolvimento pessoal e de alcance de objetivos 

institucionais. Esta investigação surge pela necessidade de descrever a incorporação do 

lúdico na prática docente e os benefícios para o processo ensino-aprendizagem dos 

alunos do primeiro ano do ensino médio. Tendo em vista que é grande a responsabilidade 

do professor para alcançar a aprendizagem dos alunos fazendo-se a integração dos 

conteúdos curriculares propostos com o lúdico (jogos). 

 Os jogos lúdicos apresentam condições de o aluno vivenciar situações-problemas, 

a partir do desenvolvimento de jogos planejados que permitam ao aluno ter um 

pensamento crítico em relação às atividades físicas e mentais que favorecem o social e 

estimulem às reações afetivas, cognitivas, morais, culturais e linguísticas. Por sua vez, a 

função educativa do jogo oportuniza a aprendizagem do aluno, seu saber e seu 

conhecimento. 

Os jogos lúdicos permitem uma situação educativa cooperativa e 
interacional, ou seja, quando alguém está jogando está executando 
regras do jogo e ao mesmo tempo, desenvolvendo ações de 
cooperação e interação que estimulam a convivência em grupo. 
(Friedman, 1996, p. 41) 

 Assim, neste ponto de vista, os jogos lúdicos se ajustam em bases pedagógicas, 

porque envolve a flexibilidade a partir de novos ajustes de ideias e comportamentos, a 

ausência de pressão no ambiente da sala de aula, ajuda na aprendizagem de 

conhecimentos e habilidades.  Desta forma, existe uma relação muito próxima entre jogo 

lúdico e educação. 

O JOGO TORRE DE HANOI 
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Figura – 01: Jogo Torre de Hanói convencional 

 Trata se de um jogo inventado pelo matemático francês Édouard Lucas em 1883. 

Constitui-se de uma torre com seis discos, inicialmente empilhados, onde o menor é 

sempre em cima do maior, em três pinos dados. O objetivo é transferir a torre inteira para 

um dos outros pinos, movendo apenas um disco de cada vez e nunca colocando um disco 

maior em cima de um menor. Há uma lenda por trás desse jogo, após a criação do mundo, 

em um mosteiro escondido na Índia, o Grande Criador colocou uma placa de bronze e 

nela fixou três bastões. Em um dos bastões, em ordem decrescente de tamanho, colocou 

64 discos de ouro. E disse aos monges para transferirem a pilha de discos para outro 

bastão, movendo, ininterruptamente, um disco de cada vez e nunca permitindo que um 

disco maior fique acima de um menor. Quando terminassem esta tarefa e os 64 discos 

estivessem em outro bastão, o templo se reduziria em pó e com um estrondo de trovões 

o mundo acabaria. Dizem os sábios que os monges, desde a criação, estão movendo os 

discos na razão de um disco por segundo.   

A METODOLOGIA UTILIZADA 

 Pretendi explorar nesta aula irreverente, os conceitos matemáticos relativos ao 

conteúdo de função exponencial. Tal conteúdo está intimamente ligado às regras e à 

lenda que envolve o jogo. Desse modo, foi proporcionado um contato inicial com o 

mesmo, apresentando a sua história e em seguida fabricamos a Torre de Hanói de forma 

prática (figura - 02), já que também é possível o aprendizado por meio da confecção, 

utilizamos apenas folha de papel, papelão, caneta e tesoura. Assim, conduzi os alunos a 

trabalhar com o desenvolvimento das habilidades mentais, tais como, concentração, 

estabelecimento de plano de ação e além de tudo, a socialização. Trabalhamos com as 
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regras, fórmulas e conceitos matemáticos de funções no decorrer das jogadas. Ainda 

abordei a relação entre ordem crescente e decrescente, visando o desenvolvimento do 

raciocínio lógico matemático a partir de diferentes estratégias. Com o auxílio do conceito 

de função exponencial construímos um gráfico da função a partir das jogadas. Também 

estimulei discussões sobre os resultados obtidos com os gráficos e também sobre a 

relevância da aplicação desse tipo de trabalho em sala de aula, já que como vimos 

anteriormente, que além de conceitos matemáticos, o jogo também explora um pensar 

reflexivo.  

 

Figura – 02: Modelo utilizado da Torre de Hanói 

Após apresentar o jogo e as regras demos inicio a confecção, em seguida 

disponibilizei as 6 peças que eram feitas de papelão aos alunos e pedi para que jogassem. 

Notei que houve certa dificuldade em assimilar as jogadas e as regras do jogo, pedi que 

no decorrer das jogadas eles fossem anotando a quantidade mínima de jogadas referente 

às peças em uma tabela (figura – 03), os alunos jogavam as peças aleatoriamente sem se 

preocuparem com a quantidade de movimentos.  
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Figura – 03: Tabela para anotações de jogadas. 

Após observar a dificuldade dos alunos em jogar e acertar a quantidade mínima de 

jogadas apresentei a eles o quadro correto (figura – 04).  

 

Figura – 04: Tabela com a quantidade mínima de jogadas. 

Quando os alunos foram informados de que havia uma quantidade mínima de 

movimentos para cada jogada, começaram a analisar melhorar o jogo, criando estratégias 

para mudar os discos com menor número de movimentos. Assim, eles procuraram 

compreender o jogo, não apenas pelas suas regras subentendidas, mas também pelo seu 

aspecto operatório, possibilitando uma reflexão sobre os movimentos estabelecidos pelo 

jogo. Mesmo assim houve dificuldade, então apresentei a eles como se daria essas 

jogadas. 
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Figura – 05: Inicio 

 

Figura – 06: Primeira jogada 

 

Figura – 07: Segunda jogada 

 

Figura – 08: Terceira jogada 
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Figura – 08: Quarta e quinta jogada 

 

Figura – 09: Sexta jogada 

 

Figura – 10: Sétima jogada 

Os alunos primeiramente ficaram bastante desconfiados, mas logo em seguida 

foram tendo questionamentos e pensamentos críticos sobre o assunto e o jogo. O aluno 

no qual comentei sua dificuldade, pude perceber que trabalhando a matéria de uma 

forma interativa, saindo do ensino tradicional, fez várias perguntas e os outros alunos não 

prestavam atenção na maneira que ele falava. Dessa forma, teve uma maior interação e 

aprendizado por todos. Seguindo uma lógica de movimentação, depois de várias 

tentativas, conseguiram realizar a tarefa com êxito. 
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Depois da tabela pronta pedi para que eles analisassem as duas tabelas, as que 

eles fizeram de acordo com as jogadas deles e a tabela correta com a quantidade mínima 

de jogadas. Apresentei a eles a fórmula: 2n para dar o resultado da quantidade de jogadas, 

quando eles foram conferir descobriram que para dar a quantidade correta teriam que 

diminuir sempre 1 do valor. Ou seja, a fórmula no caso seria 2n – 1. Através dessa 

constatação, foi levantado um questionamento sobre a relação entre a quantidade de 

discos e a quantidade de movimentos. Foi explicado aos alunos que esse estudo que nós 

fizemos é denominado de função exponencial, pois a variável independente X encontra-

se no expoente. Esta função tem a característica de multiplicar seus valores muito 

rapidamente. Em seguida elaboraram os gráficos, identificamos que a função era 

crescente ou decrescente e determinamos o seu conjunto-imagem. 

ALGUNS DEPOIMENTOS 

“Se todos os professores fossem iguais a você.” 

“Nunca pensei que um jogo tivesse alguma coisa a ver com a matemática.” 

“Todas as aulas de matemática deveriam ser assim.” 

“Pela primeira vez consegui tirar dúvidas na aula sem os outros ficarem “mangando” de 
mim, porque eu falo assim.” 

“Consegui gostar um pouquinho da matemática.” 

“Não gostava de funções, mas agora estou curiosa em aprender.” 

“Nem parece que eu estava tendo aula de matemática.” 

“Traga outros jogos para a gente aprender mais matemática.” 

“Quais os outros conteúdos que podemos jogar e aprender?”  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por meio deste trabalho podem-se identificar as facilidades e dificuldades na 

inclusão do lúdico na prática docente e descrever os benefícios que o lúdico trouxe para o 

processo ensino-aprendizagem dos alunos do primeiro ano do ensino médio. Que o 

educador reflita sobre sua maneira em relação ao ensinar, aprender e ao avaliar seu aluno 

dentro da metodologia lúdica.  A experiência possibilitou vivenciar uma grandeza de 

propostas, pois o grupo foi receptivo, desde o início, com as atividades. A partir dos 

depoimentos dos alunos pude concluir através dessa pesquisa que os métodos 
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tradicionais no ensino da matemática já não têm despertado mais o interesse dos 

mesmos. É preciso, sem dúvida, buscar mais opções. E uma destas opções pode ser o uso 

de jogos em sala de aula. Esta prática, se bem trabalhada, possibilitará ao professor maior 

interação com a turma e um ensino mais dinâmico e atraente e ao aluno a possibilidade 

de discussão e uma aprendizagem significativa. Quanto à implementação da proposta na 

escola, fazendo uso do jogo Torre de Hanói, alguns aspectos podem ser destacados: a 

constatação pelos alunos de que o jogo tem normas a serem observadas; a descoberta da 

relação entre o número de discos e o número de movimentos; que esta associação 

caracteriza uma função exponencial; Construção e interpretação dos gráficos. No geral, 

analisando todo o processo originado pela utilização do jogo em sala de aula, pode-se 

notar que houve uma evolução, por parte dos alunos, de um conceito mais simples para 

um conceito mais elaborado, onde eles puderam compreender as relações matemáticas 

envolvidas no conceito de função exponencial, com toda a sua lógica de movimentação. 

Neste aspecto, a atividade atingiu o objetivo inicial que era proporcionar aos alunos uma 

atividade lúdica na determinação de um conceito. Fica então a sugestão de se trabalhar o 

conceito de função exponencial a partir do jogo Torre de Hanói. Esta estratégia também 

pode ser aplicada no desenvolvimento de outros conceitos matemáticos como 

Progressão Aritmética e Progressão Geométrica. 
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REFLETINDO O ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO DO ENSINO MÉDIO 

 
Adriano Cavalcante Da Silva¹ 

 
Resumo:  
O presente relato visa apresentar a prática vivenciada nos estágios supervisionados III e 
IV do ensino médio da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN na cidade 
de Mossoró, desenvolvido em escola pública por um estudante do Curso de Licenciatura 
em Matemática. No terceiro encontramos a fase de observação contando com uma carga 
horária total de 135 horas/aulas distribuídas em Orientações; Vivência Prática no campo 
de estágio e Relatório Parcial. Já no quarto contamos com uma carga horária de 105 
horas/aulas divididas em orientações, planejamento, regência e relatório final. Nesse 
espaço o Estagiário é o sujeito responsável em desenvolver com qualidade o processo do 
estágio, buscando atingir os objetivos presentes nas diversas atividades desde leitura e 
debate de textos na universidade e no envolvimento na escola de atuação procurando 
conhecer o ambiente escolar. Busca assim mencionar essas ações desenvolvidas no 
processo de construção dos estágios na escola campo como a pesquisa realizada com 
bastante cuidado e responsabilidade, pois na participação dos alunos e das alunas 
procuramos esclarecer o motivo do questionário que tinha como foco, conhecer a 
realidade presente na sala de aula no processo do ensino-aprendizagem da matemática. 
No referido instrumento utilizado continha duas perguntas subjetivas: Como são as aulas 
de matemática? Como deveria ser as aulas de matemática? Pretende-se a partir da 
pesquisa realizada durante a regência em duas turmas de primeiro ano fazer uma 
reflexão acerca dos discursos coletados oriundos da investigação e também apresentar 
as demais atividades realizadas mediante o processo construído em cada estágio. Dessa 
forma menciona que os estágios foi uma experiência construída numa relação de 
amizade, respeito e compromisso diante das atividades desenvolvidas coletivamente com 
alegria e simplicidade enfatizando a importância do processo de ensino-aprendizagem da 
matemática em construção cooperativa permanente entre os sujeitos presente no 
processo contribuindo na (trans)formação docente.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Estágio Supervisionado; Reflexão; Ensino-aprendizagem; Escola.  
 
INTRODUÇÃO 

 
 A Orientação e Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática do Ensino 

Médio estão estruturados em dois momentos de atuação designado III e IV. No terceiro 

encontramos a fase de observação contando com uma carga horária total de 135 

horas/aulas distribuídas em Orientações; Vivência Prática no campo de estágio e Relatório 

Parcial. Já no IV é a fase de regência, onde nesse trabalho contamos com uma carga 

horária total de 105 horas/aulas, onde são distribuídas em 30 h/a de Orientações 

Específicas; 20 h/a de Planejamento; 30 h/a de Regência e 25 h/a para o Relatório Final. 
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Em vista do mal necessário, a greve, nas escolas e na própria universidade foi 

preciso uma reorganização nos horários pré-estabelecidos. Assim ficamos com a seguinte 

divisão: 10 h/a para um replanejamento e 20 h/a para regência, onde os demais horários 

permanecem os mesmos. Dessa forma retornamos as escolas para realizamos as 

atividades em questão consciente do nosso compromisso no estágio. 

 
A segurança com que a autoridade docente se move implica uma outra, a que se 
funda na sua competência profissional. Nenhuma autoridade docente se exerce 
ausente desta competência. O professor que não leve a sério sua formação, que 
não estude, que não se esforce para estar à altura de sua tarefa não tem força 
moral para coordenar as atividades de sua classe. Isto não significa, porém, que 
a opção e a prática democrática do professor ou da professora sejam 
determinadas por sua competência científica. Há professores e professoras 
cientificamente preparados, mas autoritários a toda prova. O que quero dizer é 
que a incompetência profissional desqualifica a autoridade do professor 
(FREIRE, 1996, p.92). 

 

O Estagiário nessa busca constante de sua competência novamente será o 

protagonista dessa disciplina recebendo as devidas orientações do supervisor para 

desenvolver com qualidade cada passo, buscando atingir os objetivos presentes nas 

tarefas a serem desenvolvida. Também acredito na construção do caminho docente 

estando consciente dos deveres para o bom desenvolvimento do ser professor. 

O Estágio Supervisionado acontece das relações supervisor/estagiário, 

estagiário/escola que nesse segundo contato almeja desenvolver a regência na escola 

campo do estágio. No entanto nessa experiência podemos agregar elementos cognitivos 

em nosso processo de construção do ser professor, pois no desenvolvimento de cada 

atividade encontramos saberes e partilhamos saberes. 

Nessa apresentação estrutural dos referidos estágios pretende-se a seguir fazer o 

relato mais detalhado das diversas atividades desenvolvidas no processo de construção 

desse espaço cognitivo chamado estágio. Com isso enfatizaremos a pesquisa realizada na 

escola campo de atuação buscando refletir cada discurso construído.          

 
DESENVOLVIMENTO 

 
No terceiro e no quarto Estágio Supervisionado buscamos pensar a nossa 

prática no propósito de ensinar-aprender algo desconhecido para um público que 
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almeja o aprender-ensinar, pois nesse espaço de construção do conhecimento 

devemos assumir o desafio que ajudará na nossa (trans)formação docente. 

 
Na obra de Paulo Freire, a educação assume caráter amplo, não restrita à 
escola em si e nem a um processo de educação formal. Caso a escola seja 
considerada, deve ser ela um local onde seja possível o crescimento 
mútuo, do professor e dos alunos, no processo de conscientização, o que 
implica uma escola diferente da que se te atualmente, com seus currículos 
e prioridades (MIZUKAMI, 1986, p. 95). 
 

Nessa ideia apresentamos as atividades realizadas nos referidos estágios do 

ensino médio, nos quais buscamos absolver o máximo de elementos cognitivos 

proveniente a nossa prática futura como docente. Para isso os estágios em questão 

são pensados e repensados coletivamente, pois possui já uma estrutura como as 

orientações do supervisor do estágio; as vivências na escola pública escolhida e a 

própria regência, mas cada passo apresentado permite a nossa reflexão construtiva 

em busca de melhorar o seu desenvolvimento.   

 
Orientações Específicas 

 
Nós estagiários nessa disciplina mais uma vez somos os responsáveis pela 

sua concretização com toda a qualidade e compromisso ético diante das atividades 

previstas. Por tanto precisamos de orientações seguras referentes à disciplina, onde 

tivemos o professor-supervisor que contribuiu bastante para o desenvolvimento 

dos Estágios. 

A orientação acontece da relação orientador/estagiário que juntos vão 

construindo as delimitações do trabalho a ser desenvolvido pelo estagiário. Nosso 

primeiro contato foi um momento de conhecimento da disciplina e de suas 

atividades. Logo em seguida fomos encaminhados para desenvolver as etapas dos 

estágios em foco. 

A cada aula com o nosso orientador vamos tirando nossas dúvidas que vão 

surgindo no decorrer das atividades, mas também temos a oportunidade de 

discutirmos e refletirmos textos provenientes ao nosso estudo como a leitura do 

seguinte texto “Planejamento no ensino da matemática” de Mendes (2009) que 

trata sobre a importância do planejamento. Ponto esse de grande relevância para 

nossa didática em construção, pois segundo o autor: 
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Conhecer o ambiente do aluno, da escola e da comunidade possibilita a 
compreensão de como a realidade se organiza em seus mais diversos aspectos e 
como pode ser incluída nas ações de ensino aprendizagem a ser proposta em 
sala de aula. É lançar mão da situação concreta e real para preparar uma ação 
consciente, organizada e apropriada para gerar significado nas atividades 
docentes. Este procedimento requer um estudo sério e profundo sobre o que se 
fará no decorrer das aulas, como se agirá nesse processo, que meios serão 
necessários para a ação, como agir e em que momentos se deverá agir 
(MENDES, 2009, p. 146).  

      
Nessa busca incessante do conhecer a realidade que discutimos sobre a greve 

deflagrada pelos servidores de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, tanto nas 

escolas como na própria universidade. Um acontecimento que de alguma forma 

prejudicou nossa atuação, mas reconhecemos o direito dos trabalhadores e das 

trabalhadoras em lutar por melhorias no campo de trabalho. 

 

Vivência no campo de estágio 
 

Nesse espaço desenvolvemos diversas atividades provenientes ao processo em 

construção dos referidos estágios, onde para isso no terceiro focamos mais em conhecer 

a realidade escolar buscando nas inter-relações com os sujeitos do nosso campo de 

atuação observar a estrutura física, os materiais pedagógicos disponíveis e em especial 

tomar conhecimento do Projeto Político Pedagógico (PPP) por acreditar ser o documento 

essencial para o bom desenvolvimento do que se propõe a escola. Também buscamos 

acompanhar o professor colaborador em suas aulas para poder escolher a turma na qual 

será realizada a regência. 

Ainda nesse estágio foi feito um acompanhamento de uma jovem com 

necessidades especiais que estava também desenvolvendo o seu trabalho, com isso 

trabalhamos juntos no desempenhar das tarefas, onde buscamos na coletividade o fazer 

de cada atividade acreditando no brilho e no potencial da jovem estagiária. Nessa 

oportunidade percebemos o quanto aprendemos juntos através de uma relação de 

respeito e cumplicidade apresentada Figueiredo na revista Rainha dos Apóstolos: 

 
Na escola do sonho e da alegria, as relações humanas são construídas em torno 
do amor do professor pelo o aluno e do aluno pelo professor, possibilitando, 
com isso, a construção de um mundo fraterno, assentado no amor, na ética e no 
respeito aos discentes. A amorosidade e o respeito ao discente produz no 
espaço escolar uma relação humana carregada de beleza, de prazer e de diálogo 
(FIGUEIREDO, 2001, p. 20).  
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Já no quarto estágio procuramos planejar e estruturar a regência. No aspecto 

planejamento utilizamos 20 horas/aulas para estruturar os passos a serem praticado nas 

turmas escolhidas. Para isso foi preciso procurar na biblioteca da escola o livro utilizado 

pelo professor; outras fontes como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio e além das fontes utilizadas busca-se observar as turmas escolhidas para a atuação 

em sala de aula. 

O percurso mencionado foi interrompido pela greve dos servidores públicos das 

escolas e da própria universidade, onde no término da paralização retornarmos as 

atividades com algumas alterações nos horários como a necessidade de 10h/a para 

replanejar e 20 h/a de regência. Com isso fomos a campo buscar informações com o 

professor sobre os conteúdos em curso nos 1 ͦ anos e também acompanhamos as turmas 

no propósito de encontrar elementos propícios ao nosso replanejamento. 

 
Regência supervisionada 
 

Na regência buscamos desenvolver o planejamento reconstruindo com o foco em 

oportunizar um espaço dialógico em cada aula realizada. Assim no primeiro dia buscamos 

conhecer o aluno e aluna com uma breve apresentação dizendo nome, onde mora e o 

que acham da disciplina de matemática. Depois apresentamos o objetivo do estágio na 

vida de um acadêmico que será futuramente um professor. Também oferecemos a 

mensagem “A máquina de escrever” de Alexandre O. Zink que convida a uma reflexão do 

trabalho coletivo e depois de forma participativa fizemos a recapitulação dos conteúdos 

sobre funções polinomiais do primeiro grau. 

  

O diálogo implica relação horizontal de pessoa a pessoa, sobre alguma coisa, e 
nisto reside o novo conteúdo programático da educação. A palavra é vista em 
duas dimensões: a ação e da reflexão. Não há palavra verdadeira que não seja 
práxis. Daí se afirmar que dizer a palavra verdadeira consiste transmitir o mundo 
e em transformá-lo (MIZUKAMI, 1986, p. 101). 

 
Com vista nesse ideal do dizer a palavra que iniciamos mais uma aula com alguns 

desafios de percepção que chamaram bastante atenção do público e logo após fomos 

resolver algumas questões do exercício de funções do 1 ͦ grau procurando nesse trabalho 
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envolver toda a turma na resolução de cada questão oportunizando assim o diálogo entre 

os sujeitos. 

No terceiro encontro foi oferecido ao público um trabalho que será utilizado com 

umas das avaliações realizadas pelo professor. O referido instrumento tinha como 

objetivo socializar o conhecimento sobre funções polinomiais do 1ͦ  grau e familiarizar a 

matemática com outros recursos didático-metodológicos. Com isso contava com a 

seguinte dinâmica: dividir os grupos na sala de aula; cada grupo irá pesquisar o assunto 

buscando sua história e conceitos; os grupos irão investigar sobre a modelagem 

matemática e coletar algum modelo em relação ao assunto em questão; depois farão um 

trabalho escrito para ser entregue ao professor; a avaliação foi feita a partir do 

desempenho; interesse, domínio e a entrega do trabalho escrito. 

O referido trabalho tinha que ser estruturado nos seguintes moldes: capa; 

introdução; desenvolvimento: cada grupo de posse das pesquisas irá escrever 

manualmente sobre o assunto e sobre o conceito da modelagem matemática e um 

exemplo de modelo envolvendo função do 1ͦ e em seguida deverá escolher dez questões 

de 5 livros diferentes e responder as mesmas; conclusão e a bibliografia. 

Além dessas atividades realizadas foi pensado e construindo um questionário 

simples contendo somente duas perguntas com o intuito de conhecer a realidade das 

aulas de matemática. Para isso foram respondidos 30 questionários pelos sujeitos 

envolvidos nas duas turmas de primeiro ano, onde coletamos as respostas das seguintes 

questões oferecidas: como são as aulas de matemática? e Como deveria ser as aulas de 

matemática?. De posse dos discursos foi realizada uma leitura criteriosa de cada 

depoimento chegando a dividi-los em três focos relacionados à primeira questão, onde 

obtemos que 3 dizem ser boas e divertidas; 3 ficam entre boas e regular e 24 afirmam ser 

chatas e cansativas.   

Depois dessa divisão voltamos a fazer mais uma leitura para escolhermos alguns 

depoimentos necessários de nossa reflexão. Com isso partilhamos as opiniões dos alunos 

e das alunas seguindo a ordem focada acima. Assim em relação ao primeiro temos as 

seguintes colocações: “São muito boas, o professor explica muito bem. Devia ter mais 

tecnologia” e “São muitos divertidas, mas precisa melhorar mais. Deveria ser mais 

descontraídas”; “São boas, eu não tenho nada a falar sobre a matéria. Do jeito que está 

pra mim tá bom”. 



 

1191 I Seminário Nacional do Ensino Médio 

 

Nesse primeiro foco nos deparamos com o reconhecimento do professor em 

atuação na sala de aula, pois explica bem e é divertido. Porém em relação à segunda 

indagação o público convida ao uso de tecnologia no processo cognitivo e intensifica o 

anseio por mais descontração nas aulas de matemática.  

No segundo bloco encontramos “São mais ou menos. Deveria os professores de 

matemática usar menos cálculos”; “São normal, o professor explica e depois passa a 

atividade. A aula deveria ser mais dinâmica”; “Por um lado são boas, porque o professor é 

muito divertido e também são chatas porque são focadas até demais na matéria e às 

vezes se tornam cansativas. Deveriam ter mais brincadeiras relacionadas à matéria e 

dinâmicas pra descontrair um pouco”. 

Já nesses discursos encontramos uma questão regular das aulas de matemática, 

pois sentem uma aula cansativa pelo fato de não buscar inovações na prática docente. 

Visto que cada aula permanece estável no ato do explicar e passar a atividade. 

Já no terceiro foco foi feita a escolha de 7 depoimentos que socializamos a seguir: 

“São chatas, porque eu ODEIO a matemática. Vagas, porque eu ODEIO matemática”; “As 

aulas de matemáticas são muito cansativa e puxada, não sei se é porque não explica da 

maneira que eu entenda. Deveria ser mais diferente, não só explicar e explicar e sim 

praticar as formulas dos cálculos”; “As aulas são chatas, ele explica contas muito difíceis. 

Explicar bem melhor, passar contas que não sejam difíceis”; “Ruim, é um tédio, dá muito 

sono, tem muitos números e letras chatas, horríveis, odeio matemática. Com uma 

explicação melhor, com jogos e brincadeiras de números”; “Onde eu estudo são 

péssimas, a matemática já é ruim de se entender e mais tem um professor que não ajuda 

e piora tudo. Deveria sair mais dos cálculos e entrar em nosso dia-a-dia, porque no dia-a-

dia também tem matemática, seria mais legal...”; “São torturantes, porque o professor 

não sabe explicar a matéria, ele próprio se engancha as vezes, não sabe nem o que tá 

falando e ele é muito chato. Deveria ser mais extrovertida, mais dinâmica”. 

 
[...] Queremos sugerir, entretanto, que o ensino da matemática tradicional é 
caracterizado por certas formas de organização da sala de aula. Por exemplo, 
nesse modelo as aulas costumam ser divididas em duas partes: primeiro, o 
professor apresenta algumas ideias e técnicas matemáticas, geralmente em 
conformidade com um livro-texto. Em seguida, os alunos fazem alguns 
exercícios pela aplicação direta das técnicas apresentadas. O professor confere 
as respostas. Uma parte essencial do trabalho de casa é resolver exercícios do 
livro. Há variações possíveis no tempo gasto com a parte expositiva e com a 
resolução dos exercícios. Outros elementos podem ser combinados com esse 
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modelo, por exemplo, os alunos podem apresentar pequenos seminários ou 
exercícios resolvidos (ALRO; SKOVSMOSE, 2010, p. 51). 

 
Nesse pensamento que se articula com os variados discursos citados demostrando 

o quanto as aulas de matemática necessitam de mudanças permanentes. Assim 

encontramos no seguinte depoimento: “As aulas não são tão compreensíveis, muitas 

vezes 90% da sala de aula não entende nada mesmo. Muito mais bem explicadas! Pois em 

minha opinião, o professor não ensina bem e nem de maneira mais detalhada. Chega, 

passa o assunto e pronto, não deve ser assim! Precisamos de um professor melhor”. Este 

destaque chamou nossa atenção pela intensidade da afirmação e nos convida para 

revermos nossas práticas na perspectiva de Freire (1996) que acredita numa formação 

permanente de professores o momento fundamental e acrescento necessário é a 

reflexão crítica da sua prática. 

 
Eu me sinto muito triste quando um educador me diz “eu ensino matemática, 
meu sonho é a matemática”. Não, o sonho não pode ser apenas a matemática. 
Eu ensino matemática porque acredito que ela é necessária para que a 
sociedade tenha menos discriminação. O sonho principal, o sonho fundamental 
não é a matemática. A matemática é muito importante, mas tem que estar a 
serviço de alguma coisa. Eu quero que a matemática trabalhe em favor da minha 
pessoa, um ser humano (FREIRE, P. FREIRE, N. FERREIRA, 2009, p.28-29). 
 

Nesse desejo apresentado que somamos nosso estudo a frente dos discursos 

expostos pelos alunos e pelas alunas na pretensão de estudar a realidade dessa disciplina 

a partir do direito a palavra do respectivo público e poder fazer uma reflexão 

fundamentada na ideia de uma matemática a serviço e a favor do ser humano. 

 
CONCLUINDO 

 
No desenvolvimento dos estágios avaliamos de grande relevância o processo 

construindo nesse trabalho que contribuiu bastante na construção de um futuro 

professor e gostaria de salientar que fomos além das atividades propostas, pois 

acreditamos que cada sujeito possui sua autonomia podendo com isso contribuir com 

suas ideias e experiências. 

 Assim analisamos salutar o papel do estagiário em construção de suas 

competências através das relações supervisor/estagiário, estagiário/escola que nesse 

segundo contato tem a oportunidade de está mais presente na escola campo do estágio. 

No entanto a referida experiência permite agregar elementos cognitivos propícios ao 
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nosso processo de construção do ser professor, pois no desenvolvimento de cada 

atividade encontramos saberes e partilhamos saberes. 

Nesse desenvolvimento das diversas atividades referidas aos estágios analisamos 

satisfatoriamente os espaços construídos, onde no terceiro ao focarmos no conhecer a 

realidade escolar foi possível através das relações interpessoais podemos conviver e 

observar desde a estrutura física como os materiais pedagógicos disponíveis dentre os 

quais destacamos o Projeto Político Pedagógico (PPP) por acreditar na essencialidade 

deste documento no bom desenvolvimento escolar. Também reconhecemos a 

importância de acompanhar o professor colaborador em suas aulas contribuindo 

significativamente para escolha da turma e no planejamento necessário a regência.  

Na prática de sala de aula verificamos que foi construída na visão participativa e 

dialógica. Visto que a cada encontro buscava levar novidades e no resolver das questões 

acontecia o envolvimento da turma. Também foi gratificante poder oferecer instrumento 

de avaliação ao público que tinha como objetivo socializar o conhecimento sobre funções 

polinomiais do 1ͦ  grau e familiarizar a matemática com outros recursos didático-

metodológicos. Em relação ao trabalho oferecido podemos observar que pela 

desmotivação dos alunos e das alunas a maioria não atingiu o propósito do trabalho nos 

referidos passos apresentados, onde sempre faltavam informações pedidas, mas vale 

salientar que ao oferecer o estudo superficial acerca da modelagem acreditamos está 

contribuindo no conhecer de novos caminhos importantes no processo do ensino-

aprendizagem da matemática. 

 
Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a 
disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a 
constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a 
vida? Por que não estabelecer uma “intimidade” entre os saberes curriculares 
fundamentais aos alunos e a experiência social que eles têm como indivíduos? 
Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos 
dominantes pelas áreas pobres da cidade? A ética e classe embutida neste 
descaso? Porque, dirá um educador reaccionariamente pragmático, a escola não 
tem nada ver com isso. A escola não é partido. Ela tem que ensinar os 
conteúdos, transferí-los aos alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos 
(FREIRE, 1996, p. 31). 

     
Além das atividades realizadas oferecemos o questionário, no sentido 

apresentado por Freire de conhecer e refletir a realidade, com as seguintes questões: 

Como são as aulas de matemática? e Como deveria ser as aulas de matemática?. Na 
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análise dos discursos articuladas com algumas teorias que reflete o processo da educação 

chegamos a concluir que o instrumento utilizado proporcionou uma ótima reflexão 

trazendo elementos necessários a prática docente como em primeiro lugar ouvir os aluno 

e alunas; planejar e inovar sempre. 

Essa oportunidade dos Estágios favoreceu uma participação presente na escola e 

nas salas de aulas, onde foi desenvolvido com todo entusiasmos cada momento relatado, 

inclusive o trabalho de inclusão no acompanhamento da jovem estagiária de 

necessidades especiais. Dessa forma a experiência construída aconteceu numa relação de 

amizade, respeito e compromisso diante das atividades desenvolvidas coletivamente com 

alegria e simplicidade, contribuindo assim para a escola dos sonhos, onde almeja um 

mundo fraterno; solidário uns com os outros e uma matemática que esteja sempre a 

serviço e a favor do ser humano. 
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ESTATÍSTICA TRABALHADA DE FORMA CONSTRUTIVISTA: UMA 
EXPERIÊNCIA PRÁTICA DE ENSINO MÉDIO UTILIZADA NO ENSINO 

SUPERIOR 
 

Odaivo de Freitas Soares7 
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Tayara Crystina Pereira Benigno10  

 
 
Resumo: O presente trabalho visa fazer o relato de uma experiência na construção de um 
acervo de informações sobre o perfil de leitura dos alunos das faculdades do campo 
central da UERN em relação à utilização dos meios de comunicação: jornalístico, 
radialístico e publicitário na cidade de Mossoró através de pesquisa de campo com cunho 
estatístico. O objetivo primordial desta experiência foi conhecer os principais programas 
midiáticos utilizadas pelos alunos no seu cotidiano na cidade, através de questionários 
simples e amostral. O trabalho foi realizado pelo professor da disciplina de Estatística e a 
coleta, tabulação e apresentação em gráficos foram realizadas em conjunto com alunos 
dos cursos de matemática e comunicação social, onde o mesmo consistiu em buscar o 
perfil de leitura das mídias utilizadas pelos alunos das diversas faculdades do campo 
central através de técnicas de pesquisa e tabulações dos dados coletados em campo. O 
professor e alunos de Matemática contribuíram com os encaminhamentos de construção 
dos questionários, fomentação da pesquisa em campo e tabulação dos dados, orientando 
os alunos do curso de comunicação de acordo com os conteúdos trabalhados, 
principalmente o entendimento da caracterização e utilização do percentual dentro das 
atividades probabilísticas. A produção se deu através da construção manual das tabelas, 
usando a calculadora com ferramenta e depois jogamos tudo no computador para 
melhor visualizarmos e comprovarmos as generalizações. Percebemos através da prática 
de projetos que o aluno é instigado a buscar seus conhecimentos, motivado pelo respeito 
e pela troca de conhecimentos mútuos. Esperamos proporcionar uma aplicação 
construtivista do Ensino de Estatística no ensino fundamental e médio. 
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1. INTRODUÇÃO 

          Evidencia-se que para um melhor entendimento do presente, precisamos conhecer 

as descobertas desenvolvidas no passado, buscando nas suas origens, as contribuições 

apresentadas ao longo das décadas. Na matemática não é diferente, pois “a filosofia e a 

ciência de Descartes eram quase revolucionárias em sua ruptura com o passado, em 

contraste, sua matemática tinha fortes elos com tradição anterior” (BOYER, 2003).  

 Compreendendo as dificuldades encontradas pelos alunos na aprendizagem da 

Matemática, como mostram diversas pesquisas em Educação Matemática, como também 

a nossa experiência em sala de aula, resolvemos desenvolver um trabalho investigativo 

envolvendo os alunos onde trabalhamos a Estatística através da pedagogia de projetos, 

sendo utilizado  a pesquisa como recurso didático. 

          Esse trabalho consistiu numa proposta abordada pelo professor de Estatística em 

levar para campo uma proposta de pesquisa que enfatiza a descoberta do perfil de leitura 

midiática de cada faculdade, tendo como base os conteúdos trabalhados na disciplina. Foi  

implementada na faculdade de comunicação social, instigando-os a trabalhar com 

pesquisa em distintas áreas de conhecimento(jornalismo, radialismo e publicidade), 

tornando-os dessa forma mais flexíveis nas suas respectivas áreas de atuações, uma vez 

que é preciso diagnosticar preferências das comunidades no que diz respeito aos 

telespectadores na área da comunicação para melhorar sua atuação profissional. A 

História da Estatística foi abordada e estudada como forma de incentivo, uma vez que é 

preciso entender que alguém no passado pensou em construir tabulações para resolver 

problemas de contagem.  Tal atividade deve ser desenvolvida também no ensino médio 

com os alunos na perspectiva de mostrar aplicabilidade da Estatística no seu meio, pois 

podemos fazer uma pesquisa para sabermos a preferência do tipo de leitura mais usada 

pela comunidade escolar, devendo aplicar todos os conceitos e equações na resolução 

dos problemas. 

 

2. A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA NA SALA DE AULA 

Ao estudar a História da Matemática os alunos podem perceber de que maneira a 

matemática se relaciona com a sociedade, bem como perceber de que forma os 
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matemáticos se relacionaram com o conhecimento ao longo da História, e como este 

conhecimento foi tomando forma e se constituindo hoje como a disciplina chamada de 

Matemática.  

É evidente a curiosidade de todos em conhecer o passado histórico dos fatos ao 

longo dos tempos, uma vez que os  conhecimentos encontrados hoje, com toda a 

progressão tecnológica nos faz indagar sobre a genialidade dos povos Egípcios, Árabes, 

Maias, enfim a todos os povos  precursores dos descobrimentos rústicos e elementares 

da genialidade Matemática.   

No contexto pedagógico, a dissociação entre a matemática e a sua história é 

extremamente desagradável, por vários motivos, vejamos três deles apontados por Fossa 

(2006). Primeiro porque o conhecimento matemático é de natureza cumulativa, a 

matemática é construída sobre as bases já edificadas. Segundo porque desejamos que os 

alunos e futuros professores tenham uma compreensão profunda e crítica das partes da 

matemática que estudam. E por último pelo interesse de estudantes nos tópicos de 

História da Matemática, sendo então um fator motivador no estudo dos novos conceitos.  

Acreditamos que é possível buscar na História da Matemática apoio para atingir 

melhoras nos resultados dos alunos na disciplina matemática, pois ela nos ajuda: a 

perceber a matemática como uma construção humana, acessível a todos; entender as 

razões pelas quais as pessoas fazem e estudam matemática; identificar as necessidades 

do dia-a-dia, que servem de estímulo ao desenvolvimento das idéias desse campo de 

conhecimento; a perceber que a álgebra surgiu também de necessidades sociais, de 

generalizações e abstrações; a compreender as percepções que os matemáticos têm da 

própria matemática, as quais mudam e se desenvolvem ao longo do tempo. 

          Miguel e Miorim (2004) utilizam argumentos de diferentes naturezas para justificar a 

utilização da História da Matemática no ensino-aprendizagem da mesma. Com relação 

aos argumentos de natureza epistemológica, acreditamos, juntamente com eles, que o 

uso da História da Matemática é “uma fonte de tópicos, problemas ou episódios 

considerados motivadores, na busca de compreensão e de significados para o ensino-

aprendizagem da Matemática escolar” (MIGUEL e MIORIM, 2004, p. 61). Os argumentos 

de natureza ética afirmam que esta utilização é uma fonte que possibilita a 

desmistificação da Matemática e, mais importante, uma fonte que possibilita o 
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desenvolvimento do pensamento crítico do aluno, de forma que ele se conscientize do 

seu papel como cidadão na avaliação dos diferentes usos sociais da Matemática. 

3. A ESTATÍSTICA NA SALA DE AULA 

          Iniciamos a cadeira de Estatística no curso de comunicação mostrando a importância 

histórica, pois: Os Parâmetros Curriculares Nacionais enfatizam o uso da História como 

recurso didático:  

[...] essa abordagem não deve ser entendida simplesmente que o professor deva 
situar no tempo e no espaço cada item do programa de Matemática ou contar 
sempre em suas aulas trechos da História da Matemática, mas que a encare 
como um recurso didático com muitas possibilidades para desenvolver os 
diversos conceitos, sem reduzi-las a fatos, datas e nomes a serem memorizados. 
(BRASIL, 1998, p. 43) 

 

          Exercer uma profissão é muito mais do que uma fora digna de se obter dinheiro 

necessário para suprir suas necessidades financeiras, é também o que muito chama de 

vocação, pensando nisso nos questionamos o quanto a população conhece sobre nossa 

profissão. Será que as pessoas sabem o que faz um jornalista, um radialista ou um 

publicitário? De que maneira ele atua dentro da sociedade e corrobora para um 

crescimento coletivo? Pois bem, essa pesquisa busca uma forma de diagnosticar de que 

maneira a população acadêmica enxerga e escuta as informações midiáticas que os 

mesmos atuam para levar as informações ao seu público. Para Bagno(2002) a pesquisa 

precisa ser desenvolvida dentro de um contexto de significação dos conteúdos com o 

meio em que vivemos. Em meio aos mais variados veículos de comunicação de massa, 

rádio, TV, jornais impressos, internet – meio que disponibiliza um leque de opções para 

sites de notícias jornalísticas – se busca verificar dentro das quatro paredes da sala de 

aula como fazer um experimento estatístico com a nossa comunidade acadêmica, 

restringindo o campo de pesquisa tão vasto como citado anteriormente, a apenas a mídia 

atuante na cidade de Mossoró-RN. 

4. A EXPERIÊNCIA DE ENSINO 

A metodologia utilizada foi a pesquisa de campo, onde a realização foi feita em 

trabalhos de aferição e de comprovação através de métodos estatísticos. É importante 

ressaltar que todo o processo está embasado em referencial teórico, pois sem esse 

suporte não seria possível desenvolver com êxito um trabalho tangente a área de 
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atuação da comunicação social, contando sempre com a supervisão do professor e alunos 

da área de matemática, visando constantemente um aprimoramento da pesquisa como 

base para a construção das descobertas Estatísticas. Especificamente a metodologia 

desse trabalho consistiu em dois segmentos distintos, sendo esses: técnicas de pesquisa 

e estatísticas. Em um primeiro momento a utilização das técnicas de pesquisa (elaboração 

de questionários, divisão de atuação em campo, porcentagem para amostragem, 

construção de tabelas e gráficos), que fora realizado com aplicação de questionários, 

sendo do tipo amostragem que consiste numa pesquisa de maior critério e simples sendo 

de menor relevância, fomentando e norteando o trabalho de coleta de dados no campo 

pré- estabelecido, nesse momento foi aplicado um questionário fechado valorizando 

primordialmente a possibilidade de conseguir atingir um maior numero de entrevistas, 

consistindo, portanto em questões diretas e objetivas. No segundo momento foram 

transformados todos os dados coletados em números através de tabulações, tornando 

possível uma apreciação mais concisa dos resultados alcançados. Uma das maiores 

dificuldades apresentadas foram em relação ao período de realização da pesquisa, pois 

em alguns dos cursos abordados apresentava-se em fase de conclusão de período, tendo 

como fator a ausência de alguns alunos em sala de aula. Uma outra dificuldade foi à falta 

de experiência dos alunos dessa área com a pesquisa de campo na área de matemática 

(comunicação social) e consequentemente a dificuldade com os conhecimentos 

matemáticos. Teve como ponto positivo a relação dos conteúdos à prática cotidiana dos 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, tornando possível uma auto-avaliação do 

próprio individuo quanto aluno da graduação, esse trabalho também proporcionou uma 

inter-relação entre conhecimentos de áreas distintas, no caso a matemática, promovendo 

um maior dinamismo e flexibilidade na formação acadêmica. 

4.1. UMA DEMONSTRAÇÃO DOS DADOS COLETADOS EM QUATRO FACULDADES DA 

UERN NO CAMPO CENTRAL 

Pesquisa – comunicação social /UERN 

Faculdades: FAD, FAFIC, FASSO, FANAT. 

Responsável pela pesquisa e tabulação: jornalismo 
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Pergunta: JORNALISMO                                                                                   

Qual é o jornal que você mais lê? 

i Xi Fi Fr (%) 

1 Gazeta do oeste 59 32,59% 

2 O mossoroense 54 29,83% 

3 Correio da tarde 18 9,94% 

4 Jornal de fato 40 22,09% 

5 Outros 74 40,88% 

 

Pergunta: PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

Por qual desses meios você recebe mais propaganda? 

 

 

Pergunta: RADIALISMO 

I Xi Fi Fr (%) 

1 Outdoor 35 19,33% 

2 Impressos (panfletos, 

etc.) 

33 18,23% 

3 Televisão 86 47,51% 

4 Internet 66 36,46% 

5 Rádio 22 12,15% 

6 Jornal 06 3,31% 

7 Outros 10 5,52% 
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Qual a radio de sua preferência?  

I Xi Fi Fr (%)  

1 AM Rural 990  2 1,1% 

2 FM Cidadã 88,9 3 1,7% 

3 AM Difusora 1170 7 3,9% 

4 FM Resistência 93,7  66 36,5% 

5 AM Libertadora 1430 2 1,1% 

6 FM TCM 95,7 41 22,7% 

7 AM (R.P. C) 1060 13 7,2% 

8 FM Universitária 103,3 23 12,7% 

9 FM Santa Clara 105,1  36 19,9% 

10 Outras  30 16,6% 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

           O presente trabalho teve como pilar básico fazer com que o aluno crie o gosto e a 

satisfação pela leitura e interpretação histórica dos conteúdos matemáticos do ensino 

médio. Uma vez que há uma necessidade intrínseca de se buscar as raízes do contexto 

histórico-filosófico acerca da humanidade desde os primórdios até os dias atuais, 

buscando assim uma maior reflexão sobre os passos seguidos por Pitágoras, Euclides, 

Fermat, entre outros. Passos estes que mostraram que a necessidade humana de cada 

época fez com que postulados, axiomas e teoremas fossem demonstrados, na maioria 

das vezes, para explicar a existência dos fenômenos da natureza que nos cerca.  

          Concluímos afirmando que o presente trabalho nos deixa convictos de que o 

desenvolvimento do trabalho docente através de projetos no ensino de matemática traz 
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significado que deixa marcas profundas de aprendizagem em ambas as partes 

(professor/aluno), construindo um significado produzido e não meramente decorativo. 

Os estudante de Matemática saborearam o prazer de experimentar uma prática 

construtivista. O maior desafio prático da estatística está na avaliação do público leitor, 

pois  para CRESPO(2009, p. 2). 

[...]Atualmente, o público leigo(leitor de jornais e revistas) posiciona-se em dois 
extremos divergentes e igualmente errôneos quanto à validade das conclusões 
estatísticas: ou crê em sua infalibilidade ou afirma que elas nada provam. Os que 
assim pensam ignoram os objetivos, o campo e o rigor do método estatístico; 
ignoram a estatística, quer teórica que prática, ou a conhecem superficialmente.  
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MATEMÁTICA VERSUS ORIGAMI: UMA OFICINA METODOLÓGICA NO 
ENSINO-APRENDIZAGEM DE CONTEÚDOS GEOMÉTRICOS 

Nayara Suyanny de Oliveira Lopes11 
Anna Celestina Medeiros da Fonseca2 

RESUMO 

O presente trabalho visa evidenciar o papel metodológico do uso de materiais lúdicos no 
processo de ensino-aprendizagem da matemática, destacando o uso especificamente do 
papel na realização de dobraduras com o objetivo de se estudar geometria, matéria essa 
que tantos alunos têm dificuldade. Pretendemos explorar, neste material, os conceitos 
matemáticos envolvidos nas dobraduras relativos ao estudo da área de figuras planas e 
espaciais, polígonos de Platão e triângulos equiláteros. Desse modo, iniciaremos com o 
conhecimento prévio que os alunos têm acerca da geometria, a partir daí apresentaremos 
a história do origami e algumas dobraduras que iremos produzir. Buscar-se-á, por meio de 
exercícios, conhecer o que os alunos sabem de geometria, a partir daí conhecermos a 
história do origami, quando tudo começou, o porquê de dobrar papel, a importância para 
o povo envolvido na história do mesmo, após esse conhecimento histórico, ver as 
dobraduras que irá ser reproduzido e logo após fazê-las no papel relacionando-as com a 
geometria, com o que se aprende em sala de aula de forma que o aluno possa criar o seu 
próprio conceito do que venha ser geometria, construiremos também os polígonos de 
Platão e estudaremos suas fórmulas, e por fim, os triângulos equiláteros e suas 
respectivas fórmulas, sempre buscando o caminho da dedução. Portanto, esse trabalho 
será construído na metodologia de comunicação oral, compartilhando idéias para um 
melhor trabalho em sala de aula. Pretende-se também estimular reflexões sobre os 
resultados obtidos com as dobraduras com os que já têm nos livros didáticos. 

PALAVRAS-CHAVE: Materiais lúdicos – Poliedros – Origami – Geometria – Ensino-

Aprendizagem 

INTRODUÇÃO 

Não é de hoje que os estudiosos discutem a idéia de que a geometria deve ser 

abordada não só no final do livro didático, mas de forma a proporcionar aos alunos o 

aprendizado da mesma, intercalando esse conteúdo nos demais conteúdos curriculares 

do livro, afinal as figuras geométricas estão inseridas no cotidiano do aluno, tanto as 

planas quanto as geométricas. 
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Numa outra direção, as habilidades de visualização, desenho, argumentação 
lógica e de aplicação na busca de soluções para problemas podem ser 
desenvolvidas com um trabalho adequado de Geometria, para que o aluno possa 
usar as formas e propriedades geométricas na representação e visualização de 
partes do mundo que o cerca (PCNEM, 2000). 

 

O presente trabalho tem por objetivo apontar o origami – arte de dobrar papel – 

como uma maneira prática e divertida de abordar a geometria em sala de aula como 

recurso metodológico e facilitador de se deduzir as fórmulas envolvidas em cada figura, 

tanto planas quanto espaciais, possibilitando um maior interesse nos alunos em aprender 

matemática. 

CONHECIMENTO PRÉVIO DO ALUNO 

Sabe-se que o aluno traz das séries iniciais e posteriormente das séries finais o 

déficit sobre o que venha ser geometria, se propõe que ao iniciar o estudo desse 

conteúdo por meio do origami, seja feito um questionário de forma dinamizada onde o 

professor e o aluno interajam, proporcionando um prévio conhecimento que o aluno tem 

da mesma. O questionário pode usar a técnica de grupo focal, onde se faz uma entrevista 

de forma que o entrevistado esteja à vontade para responder as perguntas, 

possibilitando ao entrevistado a não percepção da entrevista. GOMES e BARBOSA (1999) 

definem essa técnica como: 

Um grupo focal (GF) é um grupo de discussão informal e de tamanho reduzido, 
com o propósito de obter informações de caráter qualitativo em profundidade. É 
uma técnica rápida e de baixo custo para avaliação e obtenção de dados e 
informações qualitativas, fornecendo aos gerentes de projetos ou instituições 
uma grande riqueza de informações qualitativas sobre o desempenho de 
atividades desenvolvidas, prestação de serviços, novos produtos ou outras 
questões (p. 01). 

Assim, após o professor conhecer a realidade de seus alunos ele pode traçar metas 

para que os mesmos alcancem ao término do trabalho. Ele pode ainda conceituar o que 

seja geometria, como os matemáticos e autores a conceitua e fazer um paralelo com as 

respostas de cada aluno. 

 

HISTÓRIA DO ORIGAMI 
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Origami é uma palavra composta das parcelas oru (dobrar) e kami (papel). A 

origem exata do origami é desconhecida, mas acredita-se que tenha surgido como uma 

decorrência natural da invenção e divulgação do papel, e ainda segundo alguns 

pesquisadores está relacionada com um costume ou crença religiosa de épocas passadas. 

Mas não há dúvidas de que se desenvolveu no Japão e, mesmo sendo desenvolvido 

também em outros países o nome origami é compreendido em todo lugar. Segundo 

alguns estudiosos as primeiras figuras de origami surgiram na antigüidade, por volta do 

século VI, quando um monge budista trouxe para o Japão o método de fabricação do 

papel da China, via Coréia, onde até então não era conhecido. Estes origamis eram uma 

mistura de origami com kirigami, que é a arte de formar figuras através de recortes de 

papéis. Estes origamis eram confeccionados utilizando-se papéis manufaturados. 

Recortavam-se os papéis quadrados ou retângulos em forma de raio, dobrando-se a 

seguir em formato de tempo, ou de nusa ou shide, objetos utilizados durante as 

cerimônias. E ainda, nos Katashiro utilizado em harai, bonecos de papel utilizados no 

Hinamatsuri (festival das bonecas), o monkirigata que é o protótipo do emblema, todos 

eles eram feitos seguindo o método kirikomiorigami, que quer dizer origami com 

recortes. Se formos analisar o conceito do origami dá-nos a impressão de ser algo fácil e 

"bobinho". Mas os princípios básicos ditam que o origami deve ser confeccionado a partir 

de um papel plano, bidimensional, a fim de que o resultado seja um objeto com três 

dimensões. Isto ainda sem utilizar-se de outros materiais como tesoura, cola ou similares. 

A partir da fabricação do papel no Japão, a população japonesa passa a conhecer e 

aprimorar o origami, e transmitindo de pai para filho.  

Durante a Era Edo (1590-1868), o origami passa a ser praticado principalmente 

pelas mulheres e crianças independente da classe social.  

Até o final desta era, foram criados aproximadamente setenta tipos de origami, 

tais como o "tsuru” (conhecida também como cegonha e grou), sapo, íris, lírio, navio, 

cesta, balão, homem, etc. Estes receberam a denominação de origami, "origaka", 

"orisue", "tatami-gami", etc. alguns origamis vêm sendo transmitidos de geração em 

geração até os dias de hoje.  

Há um registro de que no século XVIII, um grupo de japoneses se apresentou em 

Paris, demonstrando vários origamis, como o tradicional Tsuru. Como fruto deste 

intercâmbio, em 1886, surgiu na literatura inglesa o origami de um pássaro voando.  



 

1207 I Seminário Nacional do Ensino Médio 

 

Enquanto o intercâmbio internacional tornava o origami conhecido em todo o 

mundo, após a I Guerra Mundial as aulas de origami foram eliminadas das escolas 

japonesas, alegando que eram consideradas não-didáticas para o sistema educacional. 

Este tema ainda vem sendo discutido, pois depois desta retirada o origami se tornou 

restrito às crianças e ambientes familiares. 

 

 

ORIGAMIS PARA PRODUZIR 

O professor pode apresentar aos alunos as imagens dos origamis que irá produzir, 

aqui neste trabalho abordam-se os seguintes modelos de dobraduras, vale ressaltar 

também a utilização de vídeos que ensinam a técnica de dobrar papel, esse recurso é 

também de grande valia:
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Usando a mesma dobradura do cubo na obtenção de paralelogramos, pode-

se fazer o octaedro e o icosaedro somente unindo-os. A idéia dos encaixes dos 

módulos é o mesmo que do cubo, só tem-se que ir encaixando de modo a unir cinco 

pontas como mostra a figura abaixo. 

 

 

Octaedro 
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Icosaedro 
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Construção do Dodecaedro passo a passo
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Triângulo equilátero 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pretende-se com esse trabalho diversificar o estudo da geometria, propondo uma 

nova maneira lúdica e divertida de se aprender esse conteúdo que tantos alunos ainda 

tem certa dificuldade, traz em seus currículos escolares um déficit em relação ao mesmo. 

Busca-se mostrar também a importância do diálogo com os alunos na busca de um 

maior conhecimento que cada um trás dos anos anteriores para que assim seja traçado 

metas de ensino e o professor inove em sua sala de aula fazendo dela um meio facilitador 

do processo de ensino-aprendizagem. 

Ao termino da aplicação e da construção, propõe-se a elaboração de exercícios na 

perspectiva de avaliação da atividade e avaliação dos conhecimentos absorvidos pelos 
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alunos na intenção de se saber a positividade da mesma, também no intuito de interagir 

com o aluno na busca da sua opinião acerca do novo método de se aprender geometria. 

Assim, esperamos que o presente trabalho não só nos ajude num futuro onde 

seremos docentes na busca de novos meios de ensino, mas também aqueles que já 

trilham esse caminho na perspectiva de mostrá-los que é possível fazer da sala de aula 

meio prazeroso de se aprender matemática e fazer dos materiais lúdicos meio para esse 

processo. Afinal, brincando também se aprende, dobrando papel também se aprende 

geometria. 
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CONTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO INICIAL: PARTICULARIDADES NA 

ATUAÇÃO DO PROFESSOR QUE ATUA NA EJA 

ALANA RAQUEL GAMA DE OLIVEIRA12 
NORMÂNDIA DE FARIAS MESQUISTA MEDEIROS13  

 

Resumo: Estudos sobre o processo de formação dos professores que atuam na Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) requer, inicialmente, o entendimento do processo histórico no 
qual a EJA foi se consolidando como direito daqueles que ficaram a margem do processo 
de escolarização na idade adequada. Objetiva-se identificar os elementos formativos que 
a formação inicial oferece aos professores que atuam na educação de jovens e adultos. 
Delimita-se o período histórico dos anos 1990 à atualidade, por entende-se que esse 
período demarca reformas significativas no campo educacional, com foco na formação 
docente. Momento também de ascensão da EJA como modalidade de Ensino. A pesquisa 
em fase inicial, apóia a analise dos dados no método dialético, o qual fornece uma 
interpretação totalizante da realidade investigada. Realiza-se entrevistas com 5 sujeitos. 
Busca-se identificar elementos formativos que interferem na prática pedagógica desses 
professores que atuam na EJA. A metodologia apresenta-se em três momentos: estudos 
sobre a formação inicial do professor, com base em Nóvoa (1995) e Imbérnon (2006); 
visitas a um centro de educação de jovens e adultos, no município de Mossoró para 
aplicação de entrevistas semi-estruturadas; Estão na discussão autores como Freire 
(2006) e Arroyo (2001). Realiza-se também a analise de documentos oficiais referentes a 
temática. As constatações iniciais apontam a falta de práticas pedagógicas apropriadas 
para o ensino de jovens e adultos, visto que estes têm particularidades e conhecimentos 
próprios advindos da experiência.Identifica-se portanto lacunas na formação inicial no 
que diz respeito aos conhecimentos e uma preparação adequada ao professor que atua 
na EJA. Intenciona-se evidenciar os elementos formativos presentes na formação inicial 
do professor, compreendendo-se as particularidades implícitas no processo de 
aprendizagem dos educandos da EJA. 

 
 

Palavras Chaves: Formação Inicial; prática docente; Educação de Jovens e Adultos. 
              

 
Elementos Presentes na Formação Inicial dos Professores 
 

Neste trabalho investigaremos as contribuições da formação inicial de professores 

e os elementos didáticos para a atuação dos mesmos com os educandos da modalidade 

de ensino para jovens e adultos, ou seja, Educação de Jovens e Adultos – EJA.   
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A construção pedagógica para formar educadores de jovens e adultos requer na 

atualidade elementos problematizadores, teorias voltadas para a compreensão do sujeito 

humano e fazeres didáticos apropriados para as especificidades etárias e culturais.  

Para Oliveira (1999 In: FÁVERO, 2007) a educação de jovens e adultos é 

caracterizada por essas duas especificidades: etária e cultural, no qual a educação de 

jovens e adultos delimita o sujeito participante desta modalidade exigindo ações 

pensadas para as especificidades desse grupo. São integrantes desse grupo os adultos 

migrantes das áreas empobrecidas, filhos de trabalhador rural, com baixa instrução 

escolar, habitam áreas urbanas desqualificadas e que trabalhou na infância e na 

adolescência no campo para ajudar na renda familiar e os jovens são os que têm mais 

chances de concluir seu ensino médio, esta ligada ao mundo urbano e trabalha em 

contato com a sociedade letrada. 

Nesta acepção, os professores que atuam com a educação de jovens e adultos 

devem ser preparados para “respeitar as condições culturais do jovem e do adulto 

analfabeto. Eles precisam fazer o diagnóstico histórico-econômico do grupo ou 

comunidade onde irão trabalhar” (Gadotti, 2000 p. 32), ou seja, problematizar o contexto 

social no qual o sujeito está inserido e relacionar com os conteúdos teóricos exigidos pelo 

currículo escolar. De modo que haja relação entre os dois tipos de conhecimento, 

empírico e o sistematizado, ou da experiência e científico. 

Mas, como garantir que o professor que atua com jovens e adultos está sensível 

as estas características? Partimos do princípio que a formação inicial trás contribuições 

significativas para orientar o professor a desenvolver sua prática didático-pedagógica. 

Nesse sentido, é preciso definir o que se compreende por formação inicial, para isso 

recorremos ao conceito de Imbernón (2006) que caracteriza como processos cognitivos e 

afetivos que orientam a prática pedagógica, bem como conhecimentos teóricos que 

“fornece as bases para poder construir o conhecimento pedagógico especializado”.  

De acordo com Nóvoa (1993) a preocupação com a formação inicial dos 

professores dá-se com toda efervescência na década de 70, quando o Banco Mundial 

apóia novas Universidades, tais instituições buscam desenvolver uma comunidade 

cientifica. Nos anos 80, com a crescente demanda escolar qualquer cidadão que soubesse 

ler, escrever e usar matemática pode tornar-se professor. “Uma massa de indivíduos sem 
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as necessárias habilitações acadêmicas e pedagógicas, criando desequilíbrios estruturais 

extremamente graves” (Nóvoa, 1993, p. 21). 

No Brasil a excelência de cursos formadores eram as escolas normais. Contudo, 

muitas pessoas que não tinham essa formação adequada estavam lecionando, 

principalmente para crianças. Diante da gravidade que estava se estalando no campo 

educacional, pois diferente do que muitas pessoas pensavam foi ficando cada vez mais 

evidente a necessidade de formação especifica para trabalhar no campo educacional, 

principalmente como professor. 

 Na década de 90, os movimentos sociais conseguem garantir através das lutas 

sociais o acesso a escolarização. Ainda nesta década os problemas estruturais sobre a 

temática formação inicial de professores esta em processo consolidação, surgem então 

outra preocupação para com a formação dos professores: a formação continuada. 

Porém, não discutiremos a formação continuada, pois nosso objetivo é identificar as 

contribuições da formação inicial dos professores. 

As primeiras iniciativas de garantir a valorização do professor foi a homologação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB na forma da Lei N º 9394/96, as 

instituições de ensino têm cuidado para garantir a formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação, ou seja, dos professores que lidam diretamente com o ensino 

e aprendizagem, das diferentes modalidades de ensino. 

Nesse sentido, a formação inicial necessita ensinar o futuro professor para torna-

se sujeitos ativos, críticos, reflexivos em todas suas ações educativas. Para Freire (2006, 

p. 45)  

 
o que importa, na formação docente, não é a repetição mecânica do gesto, este 
ou aquele, mas a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do 
desejo, da insegurança a ser superada pela segurança, do medo que, ao ser 
“educado”, vai gerando a coragem. Nenhuma formação docente verdadeira 
pode fazer-se alheada, de um lado, do exercício da criticidade que implica a 
promoção da curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica.  

 
 

Defendemos assim que, a formação inicial tenha dois momentos que necessitam estarem 

integrados para garantir a formação humana do professor, a formação munidas de teoria, 

conteúdos, conhecimentos, habilidades para ministrar as aulas, complementando-se com a 

formação dos valores, atitudes, amorosidade, compromisso, capaz de conhecer a necessidade do 

outro no tangente ao aprender. 



 1217 I Seminário Nacional do Ensino Médio 

 

 Pensamos garantir a alfabetização daqueles ou daquelas que na idade própria foram 

excluídos do processo de escolarização. Temos então, a convivência  da pedagogia tradicional e 

da pedagogia construtivista. No qual o professor é orientado para atuar considerando o sujeito 

portador de conhecimentos prévios e valorizando os conhecimentos da experiência.  

No ano de 2000 foi instituído o Parecer nº 11/2000 da Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação, que regulamentou a Educação de Jovens e de Adultos, 

estabelecendo o perfil diferenciado dos alunos, jovens e adultos. Dessa forma, a modalidade de 

ensino conhecida hoje como EJA, continua a luta para garantir os direitos e a qualidade 

educacional e social de seus integrantes. 

A formação dos professores que atuam na EJA tem sido uma questão a ser resolvida e 

pouco trabalhada nas instituições de ensino superior e pelas próprias instituições que funcionam 

essa tipo de modalidade. Nesta acepção, propomos desenvolver uma pesquisa, ainda em 

andamento, que revele as contribuições que a formação inicial oferece para os professores que 

atuam na EJA. 

A pesquisa em fase inicial, apóia a analise dos dados no método dialético 

materialista, o qual fornece uma interpretação totalizante da realidade investigada, pois 

compreendemos a pesquisa como  “uma unidade de teoria e prática na busca de 

transformação e de novas sínteses no plano do conhecimento e no plano da realidade 

histórica” (Frigotto 1987 p. 73 IN: Fazenda, 1994).  

Buscamos com esse tipo de pesquisa captar detalhadamente a matéria, o objeto 

pesquisado, e analisar as suas formas de evolução, contexto social para isso realiza-se 

entrevistas com 5 sujeitos. De modo, que em suas falas possam identificar elementos 

formativos que interferem na prática pedagógica desses professores que atuam na EJA.  

Nas primeiras visitas ao Centro de educação de jovens e adultos do município de 

Mossoró realizamos um estudo exploratório para caracterizar o espaço físico no qual esta 

o objeto de estudo. Tal Centro é o maior responsável pela educação de jovens e adultos 

do município e esta em funcionamento desde os anos 70.  

Inicialmente, procuramos a diretoria da escola para ter acesso aos dados, porém 

fomos encaminhadas para falar com a secretária que tentava organizar algumas pastas 

com cópias de documentos e matriculas dos alunos que estudam no Centro, mesmo 

aparentando estar muito atarefada aceitou conversar conosco.  
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 Com dezoito anos de experiência no Centro, a senhora D foi bastante gentil em 

nos receber para conversarmos sobre o quadro de funcionários que constitui os 

professores da instituição, em meio a outras atividades que desenvolvia paralelo a nossa 

conversa a mesma nos cedeu uma folha com pauta manuscrita na qual continha os 

nomes dos professores, sua formação e turno em que trabalha.  

Formulamos previamente algumas questões que não ficaram claras durante a 

leitura do Projeto Político Pedagógico – PPP da escola, documento que tivemos acesso 

em nossa primeira visita. Nossa primeira pergunta foi sobre a fundação do Centro, que 

não terá seu nome divulgado por questões próprias da pesquisa, a senhora D, que 

também terá sua identidade preservada, respondeu que este é muito conhecido pelo 

denominação de supletivo, ainda hoje é conhecida assim pela maior proximidade com o 

funcionamento da instituição fundado em 1978. Segundo o PPP da instituição ele foi 

criado oficialmente pelo decreto 7707 de 5 de outubro de 1979. 

  De forma sucinta e sem delongas a secretária passou a conversar com outra 

funcionaria da escola, professora F do turno matutino, reclamando do excesso de 

trabalho que era organizar todas aquelas matriculas, considerando uma bobagem 

tamanha burocracia a outra funcionária concordou com as queixas da amiga e olhando 

para nós disse que se tivesse pensando antes não teria escolhido a profissão de 

professor.  

Ainda na sala entra uma senhora G que trabalha na coordenação e pede que até o 

final da semana os dados dos alunos que foram matriculados bem como sua data estejam 

sobre sua mesa, e começa uma discussão na sala sobre a impossibilidade da entrega 

desse material, pois a mesma nunca havia registrado o dia de matricula dos alunos 

mesmo sendo exigida na matricula o dia e mês que o educando procurou matricular-se. 

Em meio ao fogo cruzado, que começou na sala pelas funcionárias percebemos o quanto 

é difícil o trabalho com a educação, visto que não há nenhuma preocupação com os 

dados obtidos, registros do perfil do alunado, organização dos dados escolares.  

Tentamos por diversas vezes marcar um momento para conversarmos de maneira 

particular com a senhora D, mas não conseguimos. Da mesma forma com a diretora do 

Centro. Nas primeiras conversas informais que tivemos com as professoras as 

reclamações do trabalho desempenhado por elas tornavam-se cada vez mais constante e 

todas as vezes que estivemos no lugar mesmo com dificuldade para a obtenção de dados. 
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Nossa segunda questão, a senhora D, referiu-se a quantidade de professores que 

estão no enquadramento funcional da instituição, nesse momento de muita tensão 

nenhuma funcionária presente, nem mesmo a senhora D soube responder ao 

questionamento, então a secretária F providenciou uma lista manuscrita com o nome dos 

professores que trabalham atualmente no Centro. E obtivemos a seguinte constatação, 

no turno vespertino dos 36 profissionais de educação, 26 são mulheres e 10 são homens, 

de variadas formações acadêmicas entre elas Educação Física, Ciências Biológicas, 

Geografia, História, Pedagogos e outros níveis de formação.        

No turno noturno temos dois professores a menos, segundo registro fornecido 

pela secretária F, sendo 23 professoras e 11 professores totalizando 34 profissionais. As 

faltas de informações sobre as formações dos professores que atuam na EJA e quanto 

tempo atuam na instituição nos levou a refletir sobre a falta de dados que a instituição 

tem sobre os profissionais que trabalham na mesma. 

Segundo a senhora D todas as professoras e professores que tem nível superior 

realizaram seus estudos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

antiga FURRN, porém a mesma não soube informar quais professores tinham 

especialização, mas enfatizou a participação dos professores nos cursos de formação 

continuada disponibilizada pela Secretária de Educação do Estado “ofertadas sempre no 

inicio do ano e de acordo com a necessidade dos professores”. Quando questionada 

sobre os tipos de formação que a escola oferecia para os professores, a mesma sorriu, e 

sua resposta foi “quando aparece algum curso no município ou estado, os professores 

participam” em seguida mudou de assunto.  

Lembramos então que, 

 
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de 
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexibilidade crítica sobre as 
práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é 
tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência 
(Nóvoa, 1993 p. 25)  

 

 
Nesse sentido, os professores teriam as teorias iniciais oferecidas teoricamente 

pelos cursos de graduação, mas de que modo essas informações foram compreendidas 

pelos professores? De modo tradicional, como mero conhecimento a ser reproduzido? Ou 
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com consciência do inacabamento do ser humano, como afirmou Paulo Freire em 

Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa? 

Tais questionamentos merecem analises mais aprofundamento visto que ficou 

implícito na fala da senhora D, a ausência de formação permanente para os professores 

ampliarem seus conhecimentos teóricos, pois é sabido que a formação pedagógica é de 

suma importância para que o professor se afirme como tal posteriormente em suas 

práticas docentes. Este processo é enfatizado por Pimenta (1999) como processo de 

passagem, pelo qual o aluno deve passar de “ver o professor para ver-se como 

professor”.    

Não obtivemos informação se os professores que atuam no turno vespertino 

atuam no turno noturno. Tal dado será buscado posteriormente, para alcançar os dados 

desejados por nós em consonância com o apoio da instituição. Solicitamos então, um 

número exato de professores formados que atuam com EJA, diante da impossibilidade 

ficamos de voltar à instituição. 

 Outro dado que não ficou claro foi a habilitação dos professores de Letras inglesa 

ou espanhola, pois na grade curricular da EJA, é obrigatoriedade o estudo de uma Língua 

estrangeira, em relatos a secretária H nos falou que a escolha é feita pelos educandos e a 

maioria optaram pelo estudo da Língua inglesa, contudo esta disciplina não é trabalhada 

por que não se sabe como trabalhá-la. Então, como as licenciaturas têm preparado seus 

alunos para lhe darem com a escolarização dos jovens e adultos?  

No relato da senhora D, ficou evidente a presença de nove professores com 

habilitação em Letras, dos quais três em língua inglesa, então o que esta acontecendo 

com os professores licenciados com habilitação em língua inglesa, que não sabem como 

trabalhá-la, já que o Estado através da Secretária de Educação deve garantir os cursos 

para o aprimoramento dos professores sempre que necessário? Ainda, nos questionamos 

por que não esta acontecendo as aulas de língua inglesa já que esta é obrigatória no 

currículo da Educação de Jovens e adultos e na própria Lei de Diretrizes e Bases – LDB 

9.394/96: 

 
 

§ 5º - Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir 
da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 
escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 
instituição. (Brandão, 2007, p. 77) 
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Que justificativas os professores teriam para contra argumentar ou reafirmar o 

fato de não estarem dando aulas de língua estrangeira por não saberem. Seria esse o 

reflexo de uma graduação que apresenta conhecimentos baseados apenas em conteúdo 

livresco, pois o professor comprometido com seu trabalho e preocupado com o saber de 

seus alunos na concepção de Freire (2006) é aquele que educa porque busca, porque 

indaga a si e a seus alunos. De modo a construírem conhecimento na relação de 

dialogicidade. 

Ainda ensinar para o pensamento reflexivo e critico, como os educadores 

populares orientam nas pautas de discussão para a efetivação do ensino de jovens e 

adultos, o professor necessita assumir a postura de que “pesquiso para constatar, 

constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 

ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade” (Freire,2006, p.29). Assumindo o 

papel de pesquisador o professor torna-se capaz de superar a ausência do livro didático, 

encontrando alternativas didáticas e pedagógicas para oferecer o mínimo de qualidade 

possível a aprendizagem deste alunado.   

Outro questionamento feito, a secretária H, foi a forma de ingresso profissional 

para o trabalho com os jovens e adultos. A mesma afirmou ser por concurso, 

remanejamento, ou que alguns professores “em anos anteriores eram bolsistas indicados 

pela encaminhados pela 12ª Diretoria Educação Cultura e Desportos – Dired e 

permanecem aqui até o final do curso”. Constamos o cuidado para explicitar que a 

seleção para os bolsistas acontece de modo muito criterioso, “são alunos que cursam o 

ensino superior, os mesmos deixam seus currículos para analise na 12ª Dired, bem como o 

histórico escolar e aguarda o resultado da analise. Existem critérios expostos no edital de 

seleção”. 

 Segundo a mesma, todos os profissionais que estão atuando nas salas de aulas 

tem vinculo empregatício com a instituição, há uma grande confusão entre as 

entrevistadas. A Senhora D fala que todos são graduados e não acrescenta a presença de 

bolsistas mesmo quando perguntada diretamente já a também secretária H fala que 

existem bolsistas com vinculo empregatício. Percebemos a necessidade de buscar mais 
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informações. No entanto preferimos voltar noutro momento de modo a levantar estes 

mesmos questionamentos, aos professores. 

Da forma como estavam as secretárias, desmotivadas, reclamando do excesso de 

trabalho, dos baixos salários, da desvalorização da profissão e outros sentimentos 

negativos em relação a profissão pode interferir em suas respostas, tivemos então a 

preocupação de elencar outros questionamentos, para em outra oportunidade retomar 

tais questionamentos. 

Um dado interessante é que no turno matutino o professor da alfabetização é 

graduado em geografia e no turno noturno uma pedagoga, enquanto no turno 

vespertino não há salas de alfabetização por que não existe procura. Como acontecem 

essas aulas? Quantos professores atuam na alfabetização? O curso de licenciatura em 

geografia oferece de fato elementos formativos para trabalhar a alfabetização dos alunos 

da EJA?  

As constatações iniciais apontam a falta de práticas pedagógicas apropriadas para 

o ensino de jovens e adultos, visto que estes têm particularidades e conhecimentos é 

necessário que a formação dos professores que atuam com a EJA, estejam conscientes 

das necessidades que caracterizam os jovens e adultos que estão se inserindo na 

educação básica, pois esses jovens e adultos visam através da escola 

 
superar suas condições precárias de vida (moradia, saúde, alimentação, transporte, 
emprego etc.) que estão na raiz do problema do analfabetismo. O desemprego, os 
baixos salários e as péssimas condições de vida comprometem o processo de 
alfabetização dos jovens e adultos. (Gadotti, 2000 p. 31) 

 
 

Desta forma é responsabilidade dos cursos de formação, assim como do próprio 

aluno buscar no curso de formação inicial, a graduação, apreender saberes específicos da 

prática pedagógica, como o domínio de conteúdos sociais, educacionais e políticos, 

manter-se atualizados, conscientes de sua função e das particularidades do ensino em 

que vai ministrar aulas. È preciso que o aluno como afirmou Pimenta (1999) veja a prática 

do professor para poder espelhar-se nele ao mesmo tempo quanto professor consiga ser 

por exemplo e por palavra como afirmou Freire (2006). 

Vale resgatar dessa forma, o que Gadotti (2000) afirma sobre o perfil do educador 

de jovens e adultos “esses educadores precisam respeitar as condições culturais do 

jovem e do adulto”, sendo assim o professor deve manter-se conhecedor de conteúdos 
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“livrescos” e conhecimentos de mundo, para conseguirem problematizar o conteúdo em 

consonância com a realidade vivida pelos educandos.  

Nesse sentido, o professor precisa valorizar o senso comum, de modo a 

transformá-lo em conhecimento sistematizado, conhecimento técnico ou cientifico. 

Assim, o professor ou educador como denomina os teóricos da educação popular, 

baseados em Freire (2006) não pode ser esponaneísta ou conservador. O professor 

precisa de formação humana para respeitar a cultura do individuo e fortalecer o 

plurarismo de saberes que se encontram no ambiente escolar.   

Os dados iniciais da pesquisa oferecem suporte para afirmarmos que os elementos 

formativos que contribuem na formação dos professores do Centro pesquisado estão 

implícitos em suas atividades. Porém, estes não conseguem caracterizá-los, assim como 

as próprias secretárias tem a dificuldade em apresentar conceitos e dados sobre os dados 

do Centro.      
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