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Resumo

Este trabalho é um relato de experiência a partir da participação no Programa Residência Pedagógica
(RP) com o intuito de destacar os elementos contributivos para formação inicial como professor de
Matemática. Para isso foi realizado um estudo teórico de documentos oficiais, como a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) até o Projeto Politico Pedagógico (PPP) da escola vinculada ao RP,
ocorreu à ambientação escolar e a regência. Através dessas atividades iniciais pude constatar a
importância da vivencia escolar do RP para a formação do graduando em licenciatura, que além de
está inserido na sala de aula, também tem a oportunidade de participar do planejamento do professor
preceptor, de reuniões com pais de alunos e reuniões com a gestão escolar.

Abstract

This paper is an experience report from the participation in the Pedagogical Residency Program (PR)
in order to highlight the contributory elements for initial training as a Mathematics teacher. For this,
a theoretical study of official documents was carried out, such as the National Common Curriculum
Base (BNCC) until the Pedagogical Political Project (PPP) of the school linked to the RP, occurred
at school setting and conducting. Through these initial activities we can see the importance of the PR
school experience for the formation of the undergraduate student, which besides being inserted in the
classroom, also have the opportunity to participate in teacher tutor planning, parent-student meetings,
and school management meetings.

Resumen

Este documento es un informe de la experiencia de la participación en el Programa de Residencia
Pedagógica (RP) con el fin de resaltar los elementos contribuyentes para la formación inicial como
profesor de Matemáticas. Para ello, se realizó un estudio teórico de documentos oficiales, como la
Base Nacional Curricular Común (BNCC) hasta el Proyecto Político Pedagógico (PPP) de la escuela
vinculada al RP, ocurrió en el ambiente escolar y el logro. A través de estas actividades iniciales,
podemos ver la importancia de la experiencia de la escuela de relaciones públicas para la formación
del estudiante de pregrado, que además de insertarse en el aula, también tiene la oportunidad de
participar en la planificación del profesor tutor, las reuniones de padres y estudiantes, y reuniones de
administración escolar.
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Introdução

O Programa Residência Pedagógica (RP) é uma das ações das politicas publicas que visa inserir o
graduando em licenciatura na prática escolar, possibilitando a integração das Instituições de Ensino
Superior (IES) com a escola. Segundo o Edital Nº 06/2018 da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), a RP:

[,,,] consiste na imersão planejada e sistemática do aluno de licenciatura em
ambiente escolar visando à vivência e experimentação de situações concretas
do cotidiano escolar e da sala de aula que depois servirão de objeto de
reflexão sobre a articulação entre teoria e prática. (CAPES, 2018, p.18)

Neste sentido, todas as atividades desenvolvidas e aqui relatadas convergem para a concretização do
que foi proposto anteriormente e fazem parte do subprojeto submetido ao Projeto Institucional
aprovado neste Edital. O subprojeto do Programa Residência Pedagógica em Matemática possui três
núcleos na Universidade Federal de Sergipe (UFS): um no Campus de Itabaiana e dois no campus de
São Cristóvão (SC). Cada núcleo dispõe de três etapas de trabalho: os estudos teóricos, ambientação
escolar e a regência. Que serão descritos posterior em seções.

Na perspectiva de articular a teoria e a prática, o núcleo, do qual participo em SC, esteve realizando
um estudo teórico de documentos oficiais, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) até o
Projeto Politico Pedagógico (PPP) da escola vinculada ao RP. Teve-se como intuito inteirar os
residentes participantes a respeito das diretrizes que a gestão escolar vem seguindo e capacitá-los ao
trabalho em conjunto com a referida escola. Além disso, ocorreram estudos e discussões sobre
teorias envolvendo a geometria que norteiam o trabalho do referido núcleo que integra o subprojeto
mencionado.

Em consonância com esses estudos teóricos acontecia à ambientação dos residentes na escola,
processo fundamental e decisivo que me motivou a participar do Programa Residência Pedagógica e,
agora, a escrever um relato de experiência com os primeiros resultados. O fato de também ter
participado do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), no período de
2016 a 2018, e já tinha alguma experiência no contato com os alunos, a perspectiva de conhecer o
trabalho do professor de perto, desde o planejamento até a sala de aula, e o trabalho da gestão escolar
atraiu bastante a minha atenção ao Programa.

As etapas que foram descritas nas seções posteriores contribuíram na minha formação inicial como
professor de Matemática, pois por meio delas trabalhei na prática conceitos como planejamento e sua
execução, postura docente frente aos colegas de trabalho, aos pais de alunos e ao próprio aluno. Isso
tudo articulando com toda teoria estudada, que ajudou e ressignificou esse processo.

Ao finalizar com a primeira parte da regência, etapa na qual se espera a articulação das teorias
estudadas e a prática, este trabalho é a apresentação de um relato de experiência da participação no
Programa Residência Pedagógica e dos seus resultados parciais com o término de cada etapa. Desta
forma, apresentei o desenvolvimento de cada uma delas começando pelos estudos teóricos.

Aspectos Teóricos

A primeira etapa do subprojeto de Matemática do Programa Residência Pedagógica, teve como
princípio o estudo teórico de documentos de caráter normativos e teorias norteadoras do núcleo. Esse
estudo objetivou nos equipar com erudição para o desenvolvimento dos trabalhos posteriores e
aconteceu em encontros semanais. Foram realizados discussões, debates e atividades com os quais os
residentes refletiam e aplicavam o que foi aprendido.

Dentre os documentos estudados, tivemos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Projeto
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Politico Pedagógico (PPP) da escola vinculada ao RP. A partir da leitura e discussão desses
documentos, os residentes do núcleo puderam se inteirar das diretrizes que a gestão escolar segue
desde a estrutura física e organizacional da escola até a forma de avaliar os alunos da educação
básica. Dessa forma, poderíamos desenvolver depois as atividades em conjunto com o preceptor[i] e
a escola, sem prejudicar a rotina já estabelecida.

O tratamento da BNCC foi importante, pois me situou em relação à distribuição dos conceitos
matemáticos em suas séries específicas, tanto os anos correspondentes do ensino fundamental (6º ao
9º) como os do ensino médio. Além disso, para o mesmo conceito abordado em séries distintas, ela
possibilita diferenciar a abordagem segundo as habilidades desenvolvidas pelo aluno. Isso ajudou a
direcionar o nível de dificuldade das atividades que construíamos, solicitadas pela coordenadora do
núcleo. Também estimulou a reflexão de questões como “quem viu geometria nos anos inicias?” ou
“quem desenvolveu tal habilidade na série indicada?”. Com base nas experiências relatadas, foi
possível compreender o descompasso em que essas habilidades eram desenvolvidas de pessoa a
pessoa.

Por outro lado, o fato da BNCC sugerir decisões como a aplicação de novas metodologias de ensino,
a utilização de meios tecnológicos ou a contextualização dos conceitos matemáticos, permitiu haver
uma aproximação ao que o documento propõe, conforme encaminhamento da Educação Matemática.

BNCC e currículos têm papéis complementares para assegurar as
aprendizagens essenciais definidas para cada etapa da Educação Básica, uma
vez que tais aprendizagens só se materializam mediante o conjunto de
decisões que caracterizam o currículo em ação. (BRASIL, 2017, p.12).

Essas decisões, como o texto propõe, são objetos de estudos de disciplinas da graduação já cursadas,
fazendo com que o debate se alongasse até o discurso da viabilização dessas decisões e seus
principais desafios. Apesar das leituras e especulações que surgiram sobre as tendências
metodológicas no ensino de matemática, foi necessário que nós residentes fossemos a prática para
nos situar nessa realidade. A etapa da regência possibilitou isso, como veremos adiante.

Além dos documentos oficiais, ocorreram também estudos e discussões sobre teorias envolvendo a
geometria como norte ao trabalho do núcleo que integra o subprojeto de Matemática da Residência
Pedagógica. Dentre os textos discutidos, temos os estudos de Nasser e Sant’Anna (2010), que
auxiliaram na compreensão da teoria sobre os níveis de van Hiele. Esse modelo de desenvolvimento
do raciocínio geométrico propõe que os alunos avançam seguindo cinco níveis hierárquicos de
compreensão dos conceitos geométricos. É uma teoria desenvolvida pelo casal van Hiele, nos anos
1950, mas que contribui até hoje com vários estudos e currículos em relação à problemática da
geometria, sobretudo, na educação básica brasileira.

O primeiro nível diz respeito ao reconhecimento das figuras geométricas, o aluno que está nesse
nível deve ser capaz de identificar o que é um quadrado ou um triangulo mesmo ainda não sabendo
suas características. O segundo nível é o de análise. Nele, o aluno já consegue distinguir algumas das
características dos objetos geométricos. O terceiro nível é a abstração, pela qual se começa a
relacionar propriedades e classificar os objetos, reconhecendo, por exemplo, que o quadrado também
é um retângulo. O quarto nível é o de dedução, em que o aluno tem posse do processo dedutivo das
demonstrações. E o quinto e último nível é o de vigor, que apresenta a capacidade de compreender
demonstrações formais.

Pierre van Hiele sugere que o desenvolvimento do raciocínio geométrico depende da passagem de
um nível para o outro. Para que isso ocorra, Nasser e Sant’Anna (2010) escreve que são necessárias
atividades adequadas e bem planejadas pelo professor, que respeitem o nível atual do aluno.

Portanto, a elevação de níveis depende mais de aprendizagem adequada do
que de idade ou maturação. Segundo van Hiele, cada nível é caracterizado
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por relações entre os objetos de estudo e linguagem próprias.
Consequentemente, para que haja compreensão é necessário que o curso
adote o nível de raciocínio dominado pela turma. (NASSER, SANT’ANNA,
2010, p. 6)

Com essa preocupação, os residentes do núcleo do RP planejaram atividades respeitando as
habilidades da unidade temática Geometria da BNCC e as séries do Ensino Básico, atribuindo a elas,
um dos níveis de van Hiele. Essas atividades foram armazenadas no acervo do Residência para
posteriormente serem aplicadas em sala de aula, quando conveniente. Algumas delas trabalhavam
conceitos geométricos articulados com outras unidades temáticas, como a Álgebra e Grandezas e
Medidas.

O trabalho desenvolvido nessa etapa, possibilitou um preparo teórico para se está no ambiente
escolar. Aqui já havia a articulação entre as próprias teorias, favorecendo a execução do
planejamento da atividade mencionada anteriormente. Outros produtos são frutos das discussões nas
reuniões, as quais levavam em consideração conhecimentos e teorias que trazíamos durante toda
graduação, sendo adaptados e transformados com base nos novos conhecimentos construídos e nas
novas informações recebidas.

Cientes que o processo de aprendizagem é continuo e transformador e munido de toda a teoria,
relatarei na próxima sessão como foi a ambientação escolar. Apesar de distinguir em etapas, elas se
relacionam de diversas formas. Na ambientação escolar, procurei encontrar aspectos que foram
debatidos em teorias durante esse processo de formação acadêmica e alguns resultados dessa busca
foram discutidos.

Ambientação Escolar

A ambientação escolar incluiu desde observações de aulas no 9º Ano do Ensino Fundamental,
ministradas por um dos professores preceptores do nosso núcleo, e aplicação de atividades nessa
turma, até a participação de reuniões com pais, reunião para planejamento didático do professor e
também de professores com a gestão escolar. Ocorreu no período de Fevereiro de 2019 até Maio de
2019, perfazendo carga horária de 60 horas.

Todos esses encontros de alguma forma estão contribuindo com a minha formação profissional e
pessoal. É um processo que é assegurado pela Resolução Nº 2, de 1º de Julho de 2015, o qual
determina que as instituições formadoras articuladas com os sistemas de ensino deve oferecer a
formação inicial e continuada de professores, incluindo a inserção do estudante de licenciatura nas
instituições de educação básica publica, espaço de práxis docente.

Ao acompanhar a conversa do preceptor com uma das mães de alunos, que lhe questionava sobre sua
forma de avaliação e cobrança, analisei a importância da postura profissional presente ali, a qual
transmitia confiança no trabalho do envolvido.

Em outro momento, em que nos reunimos para o planejamento anual da turma, consegui utilizar os
conhecimentos teóricos vistos com a BNCC na construção das aulas. É valido destacar que o
planejamento veio sofrendo interferências de feriados, paralisações etc. Isso também ocasiona
preocupação e mais trabalho para adequar o que foi pensado para executar em sala de aula.

A reunião com a gestão escolar possibilitou a interação com colegas de trabalhos, além de um
primeiro contato com a proposta do Novo Ensino Médio. Nesse encontro, idealizamos o que seriam
alguns projetos da área de Matemática para a escola, além de pensarmos em disciplinas eletivas que
seriam discutidas por todos, posteriormente. Tudo isso em consonância com o que é pontuado nos
documentos curriculares vigentes[ii], a qual propõe que as propostas pedagógicas devem levar em
consideração a cultura local, as necessidades de formação e as demandas dos estudantes.
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Cabe aos sistemas e às escolas adotar a organização curricular que melhor
responda aos seus contextos e suas condições: áreas, interáreas, componentes,
projetos, centros de interesse etc. Independentemente da opção feita, é
preciso “romper com a centralidade das disciplinas nos currículos e
substituí-las por aspectos mais globalizadores e que abranjam a
complexidade das relações existentes entre os ramos da ciência no mundo
real”. (BRASIL, 2013, p. 183 apud. BRASIL, 2018, p.471).

Os professores, então, ficaram responsáveis por indicar projetos para execução e fornecer dados para
sua viabilização. Dentre as possibilidades pensadas, foi pauta da reunião os laboratórios de ensino
que favorecem o protagonismo do aluno na construção do conhecimento. O Laboratório de
Matemática era uma idealização do professor preceptor que desde o início do programa já tinha
comentado com a turma do RP sobre, vimos ali oportunidade deste programa dar o início de sua
construção. Assim como as Oficinas das Profissões que trabalharia a matemática em cada área de
atuação almejada pelos alunos ou o Projeto que viria a se denominar Aprender a Aprender, que seria
uma proposta para minimizar as dificuldades dos alunos em matemática através de núcleos de
estudos.

Os laboratórios, as oficinas e os núcleos de estudos são exemplos de itinerários que compõe a
estrutura do ensino médio. Os itinerários devem ser vistos como estratégias de articulação e
flexibilização das propostas pedagógicas e precisam estar orientados com as competências[iii]
especificas de cada área, prevista na BNCC. De uma forma geral, essas competências também estão
ligadas ao trabalho colaborativo, a interação alunos, em que a sociedade e o meio cumprem papeis
fundamentais na construção do conhecimento.

[...] a interação entre alunos desempenha papel fundamental no
desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e de inserção social.
Em geral, explora-se mais o aspecto afetivo dessas interações e menos sua
potencialidade em termos de construção de conhecimento. Ao tentar
compreender outras formas de resolver uma situação, o aluno poderá ampliar
o grau de compreensão das noções matemáticas nela envolvidas. (BRASIL,
1998, p. 38)

Segundo Rabello e Passos (2018), Vygotsky aborda os processos de desenvolvimento e da
aprendizagem numa perspectiva sócio-interacionista, a qual defende que a vivência em meio social e
suas interações é a alavanca para os dois processos. Cientes que o ambiente interfere e influência o
processo de aprendizagem, com base na teoria de Vygotsky, acredito ser importante à descrição tanto
social quanto física desses espaços para que o leitor tenha uma visão mais ampliada desse relato de
experiência.

A sala de aula possui uma boa iluminação e a melhoria da sua ventilação é uma das propostas,
comentada em reunião, para o ano letivo seguinte (2019). Foi observada a presença de barulho
externo, também por conta das obras para ampliação da estrutura física da escola. A turma tinha em
média 31 alunos presentes e dispõe de uma relação agradável, de respeito, com o professor. Um dos
motivos para tal relação atribui ao acordo didático feito entre eles (professor e alunos). Foi possível
observar o quanto é importante o acordo didático e o cumprimento do próprio na prática docente,
tanto em relação a notas e a forma de avaliação, como a faltas, aos atrasados. Percebi como tudo é
bem definido e da mesma forma que o professor cobrava seus deveres, os alunos sabiam seus
direitos.

Por exemplo, ficou acordado entre eles que uma parte da avaliação seria de forma conjunta para
todos da turma, o que ocasionou o trabalho colaborativo dos alunos. Sempre quando um aluno
aparecia com duvidas e essas não eram supridas pelo professor, havia movimentações na sala de
outros que entenderam tentando explicar de alguma forma a questão e assim construíam
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conhecimento. Do mesmo modo, quando ocorria de alguém não conseguir fazer uma atividade a qual
implicaria na nota da turma, era notório que os alunos se revoltavam e começavam a discutir, indo de
contra ao acordo, precisando assim da interferência do professor para que não ocorresse a
desmotivação das partes envolvidas e continuassem a aprender mesmo naquela situação.

Em conversa com o preceptor, tivemos o entendimento que em todo acordo didático, os alunos
passam por um processo adaptativo e é importante que nós residentes, como futuros docentes,
possamos mediar esse processo sempre buscando a efetivação do que foi estabelecido.

O que diz respeito aos conceitos matemáticos construídos em sala de aula durante as observações,
destaca-se Equação Quadrática. As dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelos alunos no estudo
dessas equações estavam mais relacionadas a operações básicas com números inteiros, se acentuando
no que chamamos de “jogo dos sinais”. O problema estava na tentativa de manipulação dos termos
da equação para identificar os coeficientes a, b e c e na resolução do cálculo do descriminante.

No exemplo 3x² + 5x = – x – 9 + 2x², os alunos não conseguiam realizar as operações termo a termo,
a fim de chegar ao resultado de quem seria os coeficientes. Mesmo quando isolaram os termos,
sentiam dificuldades em realizar operações do tipo – 3 + 2. Em outro caso específico, um dos alunos
respondeu que 1 – 7 resultava em – 8 e equívocos como esse eram frequentes.

As lacunas conceituais na Matemática podem se manifestar de diversas
formas como, a falta de raciocínio lógico matemático, o que implica
inicialmente na dificuldade em resolver problemas que contemplam as
operações básicas e posteriormente se estendendo para conceitos que
envolvem maior nível de abstração e generalização de algoritmos. (SILVA,
MARTINEZ, 2013, p. 11841)

De acordo com essa realidade, fiz uma reflexão junto com o professor preceptor sobre o que poderia
ser feito e o que achava que era prioridade: Suprir com a dificuldade de aprendizagem proveniente
das séries anteriores ou cumprir com todos os componentes curriculares planejados para a unidade.
Concordamos que essa é uma problemática que vem cercando o Ensino Básico há muito tempo e que
em ambas as alternativas os alunos se prejudicariam em algum momento.

Essas dificuldades foram identificadas pelo método de pergunta e respostas adotado pelo professor.
Para fixar o conteúdo trabalhado e tentar minimizar o déficit da aprendizagem em conceitos básicos
da matemática, ele fazia perguntas sobre o assunto a alunos aleatoriamente ou para aquele que no
momento mostrava-se desatento à disciplina. Ao mesmo tempo, com esses questionamentos, era uma
alternativa (estratégia de ensino) que o professor estava adotando para revisar as operações básicas
com inteiros, além de tirar dúvidas de outros conceitos que estivesse explorando durante a aula.

Nesse caso, o aluno ao ser abordado, para responder se dirigia ao quadro ou ditava a resposta ao
professor, que por sua vez transcrevia e continuava a resolução com outro aluno. Assim, a solução de
uma única questão era a soma dos esforços da turma. Esse método me permitiu conhecer os sujeitos
da turma. Além dessas dificuldades, consegui traçar um prévio perfil da turma conforme o
comportamento, a habilidade da fala ou escrita para tratar os problemas matemáticos, a articulação
entre os colegas (ou reclusão), a comunicação, dentre outras características.

Um sujeito em particular, nomeado E1, chamou bastante a minha atenção. Percebi que E1
apresentava sintomas de ansiedade como inquietude, tremores nos pés e aumento de suor sempre
quando o professor dirigia uma pergunta a ele. Mesmo tentando ajudá-lo a entender, apresentando
outros exemplos ou questões mais simples, E1 não conseguiu prosseguir e com o intuito de entender
o que se passava, o professor chamou-o para uma conversar no intervalo.

As tentativas de ajudar esse aluno e o ato de chamá-lo a uma conversa, me fez refletir sobre a
empatia que o professor deve ter com relação aos estudantes na sala de aula. São diversos sujeitos,
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com diversas realidades de contexto social, econômico, cultural e, consequentemente, uma
diversidade de problemas pessoais que não se desassocia do contexto da aprendizagem na escola.

Os alunos não contam exclusivamente com o contexto escolar para a
construção de conhecimento sobre conteúdos considerados escolares. A
mídia, a família, a igreja, os amigos, são também fontes de influência
educativa que incidem sobre o processo de construção de significado desses
conteúdos. (BRASIL, 1997, p. 39)

Por isso é importante que, no ensino da matemática, o professor conheça “a história de vida dos
alunos, sua vivência de aprendizagens fundamentais, seus conhecimentos informais sobre um dado
assunto, suas condições sociológicas, psicológicas e culturais” (BRASIL, 1997, p. 29). Desta forma
ele poderá pensar em estratégias para minimizar as interferências negativas sobre o processo de
aprendizagem, além de estabelecer um vinculo afetivo, importante no ensino da matemática, com o
aluno.

Posteriormente às aulas observadas, apliquei uma atividade de Resolução de Problemas,
contextualizando as equações quadráticas em questões envolvendo área e perímetro. Percebi na
aplicação dessa atividade a dificuldade em interpretação de texto das questões. Deste modo, mesmo
sabendo resolver uma equação quadrática os alunos não conseguiam solucionar a questão, pois não
sabiam formular as equações com base nas informações presentes nas questões, no que diz respeito à
figura geométrica (o retângulo) e o calculo de sua área.

Através dessas atividades iniciais constatei a importância dos estudos teóricos e da vivência escolar
no Programa Residência Pedagógica para a formação do graduando em licenciatura, que além de está
inserido em sala de aula, também tem a oportunidades de participar de reuniões e discussões
pertinentes a sua trajetória. A próxima seção é o momento da regência, no qual o desenvolvimento
teve grande influência das etapas anteriores.

Regência

A primeira parte da etapa regência de classe foi desenvolvida na turma de 9ª Ano do ensino
fundamental, a mesma turma estudada na etapa da observação. Fiquei[iv] responsável por fazer e
executar o planejamento das aulas do segundo bimestre do ano letivo na turma. Ocorreu no período
de Maio de 2019 até Julho de 2019, perfazendo carga horária de 50 horas dentro da sala de aula.

O planejamento escolar, segundo Gomes e Figueiredo (2009), é uma atividade docente que prevê as
atividades didáticas no que se refere à organização e coordenação frente aos objetivos propostos e
que precisa estar disposto a adequações no seu desenvolvimento. O planejamento para essa regência
abordou os conceitos de Noções de Função, Função Afim e Função Quadrática. Percebi na prática a
necessidade de adequações no decorrer das atividades.

Os fatores que influenciaram as adaptações estão ligados principalmente à falta de pré-requisitos para
trabalhar com esses conteúdos. Para compreendermos o gráfico de uma função, por exemplo, é
necessário conhecermos o que é um plano cartesiano ou a representação de ponto antes disso.
Conceitos que estão previstos para serem trabalhados em séries anteriores ao 9º Ano, mas que por
algum motivo os alunos não tinham visto ou se recordavam disso.

O segundo fator que influenciou as adaptações no planejamento foi à interferência da gestão escolar
no que se refere à utilização do horário de aulas de matemática para o desenvolvimento de outras
atividades escolares. Isso implica diretamente no atraso do calendário que foi programado, e como
não houve reposição das aulas, em um dado momento já sabia que não teria como trabalhar tudo o
que planejei, não da maneira como se pretendia.

O terceiro ponto que merece destaque foi a minha preocupação em trabalhar bem as noções de
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função. Recordei a problemática que apareceu na ambientação, quando observei as aulas em que o
professor preceptor trabalhava com conceitos de series anteriores por conta da dificuldade dos
alunos, contudo agora numa outra perspectiva: Trabalhar bem as noções de função e garantir a
aprendizagem desta ou cumprir todos os componentes curriculares planejados para aquele bimestre?

Como o preceptor optou por suprir com a defasagem da aprendizagem dos anos anteriores, estava ali
agora na posição para tomar uma decisão como professor. Foi muito importante ter vivenciado
aquela discussão na ambientação para analisar toda a situação. Pensando no objetivo do
planejamento escolhi trabalhar bem as Noções de Função e Função Afim, pois Funções (em um
contexto mais abrangente) é um conteúdo matemático também da 1ª série do ensino médio e
esperava que estivessem bem preparados para o ano seguinte.

O professor precisa estar preparado, também, para os momentos em que o seu
planejamento necessite ser modificado sem que com isso o planejamento
perca a sua essência, observando também que planejar não significa
alienar-se da realidade dando assim autonomia para que o mesmo adapte o
seu planejamento a cada realidade de sala de aula. (GAMA, FIGUEIREDO,
2009, p. 10)

Busquei, a partir disso, tomar as melhores decisões possíveis para as adaptações, visando dar
prioridade a aprendizagem do aluno sem deixar que essa flexibilidade ridicularize o planejamento.
Segundo Vasconcellos, citado por Gama e Figueiredo (2009), o que foi planejado pelo professor não
pode servir de camisa de forças, aprisionando a ação deste em quaisquer circunstâncias, mas também
não deve ser afrouxado ao ponto de tirar a credibilidade do planejamento.

Para elaboração do planejamento utilizei a BNCC e o Currículo de Sergipe. Desta forma objetivei
trabalhar as habilidades referentes ao estudo de Função presente nesses dois currículos, obedecendo
ao nível de ensino e a série designada. Os estudos teóricos facilitaram esse processo, inclusive de
identificar os objetos de conhecimento ou conceitos matemáticos a serem trabalhados.

Além disso, as atividades propostas no planejamento também contaram com a utilização da
Resolução de Problemas como metodologia e com o uso de materiais manipuláveis, estratégias
metodológicas propostas pelos PCN e pela BNCC. A execução do que foi planejado, ou seja, a
prática dessas atividades me desafiou a sair da zona de conforto e a mobilizar a turma, já que esta
tinha predominantemente aulas expositivas.

Um exemplo de atividade foi a Função com Palitos, utilizada para introduzir noções de função e
posteriormente para caracterizar a Função Afim. A partir da manipulação dos palitos, por meio da
orientação do professor, os alunos descreveram a função f(x) = 3x + 1, na qual f(x) representa a
quantidade de palitos e x à quantidade de quadrados. No desenvolvimento foram trabalhados os
conceitos de variáveis, de dependência entre variáveis para dai chegar à função.

Como o desenvolvimento da atividade foi realizado em dupla, o primeiro desafio enfrentado era
manter a atenção deles na atividade e inibir as conversas paralelas. Percebi que no inicio da
manipulação dos palitos, os alunos não estavam com a mesma seriedade que tinham na aula
expositiva (aquela com exposição do conceito pelo professor, em que o aluno se encontra passivo na
construção do conhecimento), posteriormente quando lancei o problema que levaria a construção da
lei da função mencionada, eles se comprometeram mais a atividade.

Percebi que a utilização da resolução de problemas no ensino-aprendizagem da matemática os
estimulou a fazer a atividade e posteriormente, no debate em sala, a questionar suas próprias
respostas com base na explanação de outras, levando a validação e correção de algumas resoluções.
Isso evidenciou “uma concepção de ensino e aprendizagem não pela mera reprodução de
conhecimentos, mas pela via da ação refletida que constrói conhecimentos.” (BRASIL, 1998, p. 42).
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Além dos estudos teóricos, a ambientação colaborou bastante na etapa da regência, principalmente
pelo fato de ter desenvolvido essas duas etapas na mesma turma da escola. Pude utilizar do perfil que
tracei da turma para orientar algumas de minhas ações em sala de aula. Por exemplo, na organização
da turma de maneira a minimizar as conversas paralelas, já que observei grupos específicos que o
faziam, ou a agir diante de alunos os quais identifiquei com maiores dificuldades na matemática,
adequando o modo da abordagem.

Cada indivíduo tem seu ritmo para conceber conceitos matemáticos e, por isso, a aprendizagem em
sala de aula não acontece de forma homogênea. Isso só ressalta que vale a pena pensar em estratégias
para atender e alcançar ainda mais o aluno.

[...] é importante que o professor fundamente seu trabalho de acordo com as
necessidades de cada aluno, considerando não somente os seus
conhecimentos prévios, mas também o momento emocional, os interesses e
as ansiedades que permeiam a vida desses alunos. Assim, para realizar um
planejamento que contemple essa pluralidade das formas de aprender, faz-se
necessário proporcionar um ambiente de motivação nas aulas que estimule o
aprendizado de maneira progressiva. (SILVA, MARTINEZ, 2013, p. 11841)

Diante disso e pensando em métodos para minimizar o nervosismo de alguns da turma a respeito das
perguntas direcionadas, resolvi trabalhar também com perguntas gerais aos alunos. No final da
regência pude notar que, através dessa decisão, alguns deles mostraram-se muito mais a vontade para
participar da aula. Exemplo disso é o aluno E1, que ao final da regência apresentava um bom
desempenho e participação comparando com o inicio do bimestre.

Ao finalizar a primeira parte da regência, os residentes do núcleo RP partilharam suas experiências
através de relatos e de aplicações de atividades no próprio núcleo.

Considerações Finais

Este trabalho é um relato de experiência a partir da participação no Programa Residência Pedagógica
(RP) com o intuito de destacar os elementos contributivos para formação inicial como professor de
Matemática.

Por meios das etapas descritas neste relato, podemos constatar as contribuições para formação do
professor de matemática. O programa possibilita a articulação entre teoria e prática, desde os estudos
dos componentes curriculares visto no curso de licenciatura até os estudos teóricos realizados nas
reuniões do Residência.

O ambiente de discussão colaborou para uma prática docente reflexiva, visando o ensino e
aprendizagem da matemática. Ressignificou o que é e como fazer práticas pedagógicas, rompendo
com o que trazemos de concepções docentes através de nossas experiências e novas experiências.

O Programa Residência Pedagógica também viabilizou a realização de projetos na escola. O projeto
Aprender a Aprender tem como um dos objetivos minimizar as dificuldades em matemática e está
em fase de execução. Os residentes, junto com o preceptor e a gestão da escola, trabalham em
colaboração para que isso ocorra.

Vale ressaltar que agora as etapas não só se comunicam como também continuam a serem
produzidas concomitantemente em reuniões periódicas. O próximo passo será a regência no ensino
médio e para isso outros estudos estão sendo realizados, assim também como uma nova ambientação.

[i] Preceptor é o professor da escola responsável pelas turmas envolvidas no RP.
[ii] Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e BNCC.
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[iii] Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.
(BRASIL, 2017, p.8).
[iv] Vale ressaltar que algumas das atividades aqui descritas, apesar do verbo ser em primeira pessoa,
tiveram a participação de outras. Principalmente as de regência, que desenvolvi em dupla com o
residente Filipe Maximo.
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[1] Preceptor é o professor da escola responsável pelas turmas envolvidas no RP.

[1] Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e BNCC.

[1] Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.
(BRASIL, 2017, p.8).

[1] Vale ressaltar que algumas das atividades aqui descritas, apesar do verbo ser em primeira pessoa,
tiveram a participação de outras. Principalmente as de regência, que desenvolvi em dupla com o
residente Filipe Maximo.
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