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RESUMO

Este artigo tem como objetivo descrever as etapas e desdobramentos da disciplina Estágio Supervisionado em Ensino
de Matemática I, na Universidade Federal de Sergipe, assim como os acontecimentos e aprendizagens que
observamos nas turmas de 6º Ano, em uma Escola Pública de Ensino Fundamental no município de São
Cristóvão-SE. Para tanto, tivemos fundamentações teóricas de autores como Lopes (2015), Etcheverriae Felicetti
(2016) e Pimenta e Lima (2013). Assim como, as nossas reflexões obtidas em palestras de professores convidados,
elaborações e execuções de atividades e planos de aulas no decorrer da disciplina. As experiências adquiridas nas
fases de Estágio fizeram-nos estabelecer reflexões sobre o professor e seus saberes transmitidos dentro da sua
época e contexto, que atravessam dentro e fora da escola, com suas complexidades e singularidades.

Palavras-chave: Educação Matemática; Estágio; Formação de professores.

ABSTRACT

This article aims to describe the stages and developments of the subject Supervised Internship in Teaching
Mathematics I, at the Universidade Federal de Sergipe, as well as the events and learning that we observed in the
classes of 6th Year, in a Public School of Elementary Education in the city São Cristóvão-SE. For that, we had
theoretical foundations of authors such as Lopes (2015), Etcheverriae Felicetti (2016) and Pimenta e Lima (2013). As
well, our reflections obtained in lectures of invited teachers, elaborations and executions of activities and class plans in
the course of the discipline. The experiences acquired in the stages of Stage have made us establish reflections about
the teacher and his knowledge transmitted within his time and context, that cross inside and outside the school, with its
complexities and singularities.

Key words: Mathematical Education; Internship; Teacher education.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A disciplina de Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I, se deu nas seguintes etapas: no primeiro
momento nos fundamentamos em autores como Lopes (2015), Etcheverria e Felicetti (2016) e Pimenta e Lima (apud
Lopes, 2015, p.7) que apontam a ideia que “o estágio supervisionado é um campo do conhecimento que se constitui
na interação dos cursos de formação com o campo social no qual se desenvolvem as práticas educativas.”
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No segundo momento participamos de uma série de palestras de professores convidados, que nos trouxeram temas
como Inclusão no Ensino de Matemática, Políticas Públicas Educacionais e Educação de Jovens e Adultos.

No terceiro momento elaboramos e executamos Planos de Atividades e Planos de Aulas, nos quais foram executados
com os colegas da disciplina de Estágio Supervisionado de Matemática I. Após a ministração de cada plano foram
realizados debates, em que a professora e os colegas de turma apontaram sugestões para o aperfeiçoamento da
nossa prática docente.

O período que concerne à fase de observação da escola foi de 2 de fevereiro ao dia 16 de fevereiro de 2017. Nas
reflexões que apresentamos referentes a esta fase, nós não buscamos realizar uma crítica ou julgamento ao
professor, ao aluno ou a qualquer pessoa envolvida nas práticas escolares fora ou dentro da sala de aula. Não se trata
de uma investigação para encontrar vítimas, culpados, heróis ou vilões.

Desta forma, segue nesse artigo o que nos provoca, rompe, escapa, encontros, desdobramentos, possibilidades e
incidentes vivenciados na disciplina de Estágio Supervisionado I.

PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

O estágio para a formação docente em matemática

Desde o início do nosso ingresso escolar, já nas séries primárias, somos sutilmente conduzidos ao processo da
construção continua da nossa identidade profissional. Embora que nesta fase não percebemos esta formação de
identidade acontecendo e se transmutando dentro de nós.

Ou seja, desde os primeiros anos na escola temos a tendência de nos atentarmos a determinadas práticas
pedagógicas dos professores, algumas dessas práticas nos afeiçoamos e outras tomamos como exemplo de um
profissional que não queremos nos tornar. E com o decorrer do tempo, essas práticas se tornam espelhos no
profissional que nos tornamos, e quando adentramos à Universidade e vivenciamos disciplinas que nos apontam as
leituras de textos sobre teorias e práticas na Educação, passamos a perceber o quanto fortemente formos e somos
influenciados por determinados professores. A este fato se dar o nome de prática como imitação de modelo. Porém,
devemos tomar cuidado para não entendê-lo como a pura reprodução de práticas pedagógicas que recebemos no
decorrer da nossa vida escolar, visto que sentimos a necessidade constantemente de elaborar e reelaborar nossas
práticas e concepções metodológicas de ensino.

Num curso de formação de professores, todas as disciplinas, as de fundamento e as
didáticas, devem contribuir para sua finalidade que é a de formar professores, a partir da
análise, da crítica e da proposição de novas maneiras de fazer educação. Nesse sentido,
todas as disciplinas necessitam oferecer conhecimentos e métodos para esse processo.

(PIMENTA e LIMA, 2006, p.13).

Da mesma forma, há o mito metodológico de que determinadas habilidades técnicas são suficientes e necessárias
para um bom desempenho escolar dos alunos, porém, sabemos que a prática como instrumentalização técnica é
necessária. No entanto, não suficiente para enfrentar os desafios vigentes no contexto escolar.

Esse mito está presente não apenas nos anseios dos alunos, mas também entre
professores e, sobretudo, em políticas governamentais de formação, que acabam
investindo verbas em intermináveis programas de formação (des)contínua de professores,
partindo do pressuposto de que a falta de conhecimento de técnicas e métodos destes é a
responsável exclusiva pelos resultados do ensino.

(PIMENTA e LIMA, 2006, p.10)
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Diante do que vivenciamos, compreendemos na etapa de estágio que é preciso uma dosagem e sensibilidade para
aceitar que, em cada contexto escolar, existe uma realidade que sempre difere e é de suma importância a adequação,
reflexão e reelaboração das nossas futuras práticas docentes, que influenciem positivamente na construção contínua
da nossa identidade profissional.

O currículo de matemática e a formação docente

A disciplina de Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I é uma dentre as quarenta disciplinas obrigatórias
que compõem o currículo do curso de graduação em Licenciatura plena em Matemática, modalidade presencial, da
Universidade Federal de Sergipe. A carga horária da disciplina é de 105 horas- aula, e mais duas semanas de
observação em uma Escola da Rede Pública de Ensino que oferta o Ensino Fundamental. Esta disciplina é também
pré-requisito para Estagio Supervisionado em Ensino de Matemática II e III.

A fase de estágio vem tentar criar um elo entre a teoria e a prática, visto que algo que observamos é a existência de
uma enorme desigualdade curricular, entre disciplinas teóricas e práticas, criando cor e relevo para discursos como: “A
teoria é diferente da prática”, “Na prática a teoria é outra”, “Enquanto não houver a prática não há certeza se quer ser
professor”.

Nesse processo, o papel das teorias é o de iluminar e oferecer instrumentos e esquemas
para análise e investigação, que permitam questionar as práticas institucionalizadas e as
ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, se colocar elas próprias em questionamento, uma
vez que as teorias são explicações sempre provisórias da realidade. (PIMENTA e LIMA,
2006, p.12).

Porém, não sentimos tão fortemente o impacto desses discursos pelo fato de anteriormente da fase de estágio já
termos contato com a prática escolar, por intermédio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID). Além do fato que, mesmo em disciplinas ditas teóricas, nos períodos anteriores, voltadas para educação,
como podemos citar: Metodologia e Laboratório de Ensino de Matemática, já elaborávamos e executávamos planos
de aulas entre os colegas de turmas.

O planejamento e a prática docente em matemática

Na disciplina de Estágio Supervisionado de Ensino de Matemática I, vivenciamos a fase de planejamentos no decorrer
de todo o curso.

No primeiro momento da disciplina, tivemos acesso a textos planejados pela Professora Dra Denize, que teve por
intuito elucidar e nos preparar na compreensão de teorias e práticas para o planejamento da elaboração e execução
dos planos de aulas e de atividades, o qual se deu no terceiro momento, como assim identificamos na introdução
deste trabalho.

Dentre as competências e habilidades a serem desenvolvidas citamos a capacidade de
expressar-se com clareza e precisão, tanto na escrita quanto oralmente; de trabalhar em
equipe; de compreender, criticar e resolver problemas usando novas ideias e tecnologias,
de aprender continuamente.

(BRASIL, 2002, p.15)

No presente momento, sentimos que ao finalizar esta disciplina de Estagio cumprimos de maneira satisfatória as
competências e habilidades mencionadas no trecho das Diretrizes acima. Visto que o planejamento e execução dos
planos de aula e atividade se deram como fruto de um trabalho em equipe, o que exigiu de nós uma articulação de
ideias e bom engajamento para chegar ao comum acordo de ideias, sobre: Qual o conteúdo matemático iríamos
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abordar Qual metodologia aplicada Que recurso iríamos utilizar Como escrever em conjunto de forma clara e precisa
Como executar o planejamento em conjunto E, por fim, e o mais importante: Como receber o feedback da professora
e dos colegas de turma ao final de cada execução

A princípio, sentimo-nos de uma forma geral diante de muitos desafios. Consultamos livros didáticos em busca dos
conteúdos que nós elegemos ou elegidos pela professora, e além da procura dos conteúdos, analisamos se os livros
traziam sugestões de atividades e recursos, porém não encontramos algo que nos satisfizesse. Desta forma,
recorremos aos paradidáticos, os quais também não nos sentimos estimulados a utilizá-los, portanto posteriormente
decidimos criar e reelaborar através de outros planos situações de recursos inéditos.

A partir daí, procuramos sempre sentarmos juntos para colocar as discussões e elaboração do planejamento da
atividade, bem como as aulas no papel. Elegemos como metodologia ou como recurso a utilização de Materiais
Manipuláveis e História da Matemática, ora para introdução do conteúdo, ora para fixa-lo.

Tencionamos planejar o máximo de forma conjunta, o que percebemos que só veio a enriquecer e desenvolver melhor
nossa atividade.

Aspectos empíricos e analíticos quanto ao campo de estágio

Para realizar a fase de Observação do Estágio Supervisionado de Ensino de Matemática I, dirigimo-nos ao Colégio
Estadual Armindo Guaraná, fomos à procura desta escola, uma vez que ela se encontra em zona adjacente as
dependências da Universidade Federal de Sergipe, facilitando assim a conciliação entre horários de aulas e
observação. Portanto, buscamos a coordenação da escola para recebemos autorização e acesso à professora
regente da turma, no intuito que esta possibilitasse a nossa presença na sua sala de aula no período de observação,
durante duas semanas.

O Colégio Estadual Armindo Guaraná, localizado na Avenida José Conrado de Araújo, S/N, no Bairro Rosa Elze, no
município de São Cristóvão/SE instituição educacional pertencente à Rede Estadual de Ensino, ministra o Ensino
Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos. Funciona nos três turnos, sendo do quarto ano ao nono ano
matutino, sexto ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio no turno vespertino; no turno noturno, a escola
oferece o curso EJA presencial segunda fase do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Conta com equipe gestora de
cinco pessoas, sendo 3 coordenadores, 1 secretária e a diretora, agentes e oficiais administrativos entre outros
servidores e 36 professores.

Para observar a escola, sob o ponto de vista do seu espaço físico, optamos também por solicitar à coordenação da
escola que pudéssemos pedir a alguns alunos que eles nos fossem guias e informantes para nos apresentar a escola.
Queríamos saber como esses alunos vivenciam, ocupam e pensam sobre esta escola. O que essa estrutura escolar,
salas de aulas, laboratórios, biblioteca, auditório e entre outros lhes dizem respeito. Muito nos interessava saber que
discurso esses alunos tinham a produzir sobre a escola e sobre si mesmos. Como eles atuam nesses espaços, e que
relações estabelecem neles e entre eles. Ao passear com os alunos, obtivemos a informação que há pouco tempo à
escola passou por uma reforma, sabendo disso perguntamos a eles se eles sentiram alguma diferença após a escola
reformada O que houve de novo para eles após aquela reforma “Não mudou muita coisa, não temos quadra, nem
espaço pra brincar, a escola não mudou muito é a mesma coisa”. Consultando o Projeto Político Pedagógico da
escolar encontramos um trecho consonante à fala dos alunos:

Para socializar a relação entre os alunos no período do recreio, com recreio orientado,
onde professores, coordenadores e demais funcionários orientam os alunos para
brincadeiras educativas. Vale ressaltar que a Escola não dispõe de uma quadra de esporte,
isso dificulta o trabalho no recreio e nas atividades de Educação Física.(SERGIPE, 2014,
p.10)

A escola possui um acreditar num espaço para cada atividade, quando não existe uma quadra, não existe uma
brincadeira. E a partir do momento que não se pode podar o querer brincar, este querer passa a ser negociado como
recreio orientado, para controlar tudo que possa perturbar a ideia do espaço escolarizado.
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O nosso passeio começou pela sala de informática, que possuía uma porta e uma grade. A porta estava aberta,
porém as grades fechadas. Perguntamos se eles possuíam acesso à sala, os alunos nos informaram que vão à sala
quando o professor os levam mas, que isso não ocorre com muita frequência. Passando por algumas salas de aula
adentramos ao refeitório. Os alunos relataram ser seu lugar preferido da escola:

“O refeitório é o nosso lugar preferido, primeiro porque a gente come, e depois porque a
gente se junta para estudar e fazer trabalhos. É o lugar que a gente conversa e se reúne.
Na biblioteca a gente só pode com professor, mas a gente só foi uma vez neste ano,
porque a gente faz muita bagunça”. (Fala da aluna Letícia[1])

O refeitório, não é um lugar como uma biblioteca que requer silêncio, a quietude de sentar-se fixo numa cadeira e ter
concentração. O refeitório é um espaço reinventado pelos alunos, ora um lugar para lanchar, ora um lugar para
conversar, ora um lugar para estudar. Ele foge, escapa e desvia dos enquadramentos, não possui uma utilidade fixa.
Tornou-se o que argumenta (VEIGA- NETO, 2000, p.15) “O espaço não se reduz a um simples cenário onde se
inscreve e atua um corpo. Muito mais do que isso é o próprio corpo que institui o espaço, enquanto o espaço dá um
‘sentido’ ao corpo”.

Observando sobre este viés, não se pensa numa escola para os alunos, mas nos alunos para essa escola. O que se
grita não são os quereres/desejos/pensares dos alunos para essa escola, mas os quereres sociais sob esses corpos,
que se interessam em contornar e construir formas de perceber o espaço e se posicionar diante dele. Criando uma
rotina civilizatória. Enquanto que não se enquadram em laboratórios de informáticas e/ou bibliotecas, elas ficam vazias
e os alunos a margem, sentimos que adentramos num cenário de um cabo de guerra, uma vez que os alunos estejam
à margem desses espaços, os espaços vazios são inoperantes e insignificantes.

Algo que nos chamou atenção foi um linguajar utilizado tanto pelo porteiro quando pelos alunos, num determinado dia,
na saída da escola, enquanto estávamos nos despedindo da coordenação da escola, alguém chegou ao porteiro no
intuito de perguntar sobre se um determinado aluno já havia saído da escola. A pessoa dirigiu-se ao porteiro e
perguntou se tal aluno “se soltou”. O porteiro sorriu, e ao mesmo tempo enquanto abria os portões da escola para
nossa saída, utilizou-se da mesma expressão para nos chamar: “Podem vim, vou soltar vocês também”. Com um
sorriso agradecemos a ‘soltura’ e saímos comentando sobre a curiosa expressão: Soltar! Mas por que isso Seria a
escola uma clausura

Após este relato a respeito da estrutura da escola, vamos adentrar sobre o que refletimos e vivenciamos na
observação das turmas de 6º Anos “D” e “E” da Professora Marisa. Como já mencionado, o nosso objetivo não é fazer
críticas à prática da professora e nem aos alunos, visto que acreditamos que o estágio não se restringe a apenas “(...)
captar os desvios e falhas da escola, dos diretores e dos professores, configurando-se como um criticismo vazio”.
(PIMENTA e LIMA, 2006, p.10) Mas queremos trazer o nosso entendimento pelas disciplinas que cursamos, pelas
leituras que fizemos e pelo que aprendemos e vivenciamos na Universidade.

Fomos recebidos na sala de aula pela Professora Marisa, com o seguinte relato.

Quando eu comecei há 26 anos era ótimo porque a sala era calada, ninguém dava um pio.
E no final todo mundo aprendia tudo. Agora não! Os livros didáticos não tem como você
saber o conteúdo mesmo porque é tanta informação nesta “matemática moderna” que
chega fico zonza. Eu não uso o livro didático adotado pela escola. (Professora Marisa[2])

Percebemos por seu discurso e pela sua prática em sala de aula que a Professora Marisa ministra sua aula da mesma
forma que há 26 anos, esperando que os mesmos métodos e prática surtam os mesmos resultados. Como ela
percebe que não obtém os resultados esperados, sente um enorme saudosismo do comportamento dos seus alunos
de décadas atrás, que permaneciam quietos e calados durante a aula. Porém sabe-se que “na escola compreendida
como comunidade, temos diferentes ações e diferentes sujeitos com funções que também se diferenciam para
concretização do objetivo coletivo, a educação escolar.” (MOURA, apud PIMENTA e LIMA, 2006, p.12).

Este apego ao passado não é apenas percebido quanto aos alunos, mas também quanto aos livros didáticos, os quais
ela ainda utiliza para o planejamento das suas aulas atuais e apostila, que, por sua vez, nas aulas que presenciamos,
foram repletas de exercício do tipo algoritmo. A professora buscava sempre imprimir o material de atividade distribuído
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para os alunos, e também levava material escolar como: lápis, borracha, apontador entre outros, para os alunos que
não tinham material escolar ou esqueciam-se de levar para a escola. Ela entregava este material sempre dizendo:
“Professor tem que ser artista, tem que ter plano A, B, C, e ainda Deus proverá”.

Na aplicação dessas atividades a professora não costuma se locomover até as carteiras dos alunos, exceto quando
eles a solicitam, percebemos que na sala existem alunos muito quietos, que não interagem com os demais e não
respondem a atividade, porém, os quietos passam despercebidos ao olhar da professora, desde que não incomodem
a aula, ela entende que não existem dúvidas ou questionamentos por parte deles.

Outra situação que sentimos que escapa a percepção da professora é acerca de uma determinada prática artística e
coletiva dos alunos. Em muitos momentos, enquanto a aula está ocorrendo eles estão se dedicando a fazer origami do
tipo modular, em alguns momentos a professora se incomoda com a prática dos alunos e pede que eles continuem as
dobraduras depois de sua aula.

Como estagiários ficamos muito angustiados ao ver que a professora desperdiça todo o leque de oportunidades de
atividades matemáticas, que se pode usar com a prática dos alunos em gostar de dobraduras. Ao passo que a
professora ignora a prática e o interesse dos alunos pelo origami, eles por sua vez fazem pouco caso do conteúdo de
matemática abordado em sala de aula : Fração. Segundo (DUSSEL e CARUSO, 2003, p.26) “‘Habitar’ a sala de aula
significa formar esse espaço de acordo com gostos, opções, margens de manobra; considerar alternativas, eleger
algumas e descartar-se de outras. Habitar um espaço é, portanto, uma posição ativa”.

Da mesma forma que nós observamos que se pensa num modelo de aluno para a estrutura da escola, a professora
também pensa em um modelo de aluno para sua aula, deixando de refletir sobre um planejamento em que seus
alunos se mobilizem ao interesse nos conteúdos matemáticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao encerramento desta disciplina de Estagio Supervisionado de Ensino de Matemática I, percebemos que evoluímos
com as propostas de aulas, os encontros e as discussões entre os colegas de turma, juntamente com as intervenções,
orientações, feedbacks da professora regente da disciplina.

Ficamos satisfeitos pela forma que fomos recebidos pela comunidade escolar do Colégio Estadual Armindo Guaraná.
E pelo fato dos alunos não se sentirem intimidados e desconfortáveis pela nossa presença nas turmas durante o
período de observação. E pela receptividade da professora da turma observada, em nos permitir o acesso às suas
aulas e compartilhar conosco sobre seus 26 anos de prática docente, o que nos possibilitou reflexões sobre
“professorar” Matemática. Tudo que vivenciamos veio contribuir significativamente para a nossa formação como
futuros professores de matemática.

No entanto, sabemos que o que aprendemos e as oportunidades abertas para reflexão, posteriormente, não serão por
nós aplicadas como uma mera reprodução de conhecimentos, mas sim como um estímulo para levar para nossas
futuras práticas de sala de aula à arte e o respeito ao cotidiano dos nossos futuros alunos, e esperar de forma positiva,
que possamos produzir neles maior conscientização e interação entre suas experiências e a sua educação formal,
tendo sempre como elo, o pilar da sensibilidade.
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