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RESUMO:

Este relato tem como objetivo apresentar experiências vivenciada no cotidiano da sala de aula, por estudantes da graduação em Licenciatura Matemática da
Universidade Federal de Sergipe (UFS). Utilizamos como referencial teórico, Mafuani(2011), Nacarato (2009), Brasil (2007), Pimenta e Lima( 2004). As
atividades foram realizadas na turma de nono ano do ensino fundamental, em uma escola da rede estadual, na cidade de Aracaju – SE. O estágio ocorreu
com um professor regente, além de uma professora supervisora de estágio, a qual orientava como ministrar as aulas com recursos metodológicos. Foi
possível vivenciar a prática da docência, com a utilização das teorias e conceitos adquiridos no curso de licenciatura. Além disso, configurou uma
oportunidade de aprender a resolver possíveis problemas do cotidiano escolar, ampliando reflexões sobre a formação pessoal e profissional.

Palavras chaves: Estágio, Formação de Professores, Jogos Matemáticos.

Abstract:

This report objective to present experiences lived in the classroom everyday, by undergraduate students in Mathematics Degree of the Federal University of
Sergipe (UFS). We use as theoretical reference, Mafuani (2011), Nacarato (2009), Brazil (2007), Pimenta e Lima (2004). The activities were carried out in the
ninth-grade class of elementary school, in a state school in the city of Aracaju - SE. The internship took place with a regent teacher, as well as a supervising
trainee teacher, who instructed how to teach classes with methodological resources. It was possible to experience the practice of teaching, using the theories
and concepts acquired in the degree course. In addition, he set up an opportunity to learn how to solve possible problems of school life, broadening reflections
on personal and professional training.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem o objetivo de relatar e apresentar uma síntese das atividades desenvolvidas e experiências vivenciadas nos componentes curriculares da
disciplina de Estágio Supervisionado II, realizado no período letivo 2015.1, do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe
(UFS).

Na formação do professor, o aluno deveria se aproximar da realidade da sala de aula e da escola para que, a partir das observações realizadas e das
vivências nesse contexto, fosse possível fazer uma reflexão sobre a prática pedagógica que se efetiva.
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Essa reflexão proporcionaria a reconstrução de conhecimentos e de saberes essenciais a sua formação. O estágio passa a ser o momento de troca, onde
professor e estagiário compartilham experiências. Desse modo, como afirma Mafuani (2011), apud Bernardy (2012, p. 1),

A experiência do estágio é essencial para a formação integral do aluno, considerando que cada vez mais são requisitados
profissionais com habilidades e bem preparados. Ao chegar à universidade o aluno se depara com o conhecimento teórico, porém
muitas vezes, é difícil relacionar teoria e prática se o estudante não vivenciar momentos reais em que será preciso analisar o
cotidiano.

O estágio é importante, pois para muitos, enquanto estagiários é o primeiro contato como professor na sala de aula. Outro ponto importante é que estamos
sendo observados pelo professor regente e pela professora supervisora. Eles estão para avaliar nossas ações apontando erros e acertos, e dando-nos
oportunidades de melhoria. Fomos orientados a ministrar aulas diferenciadas, como recursos metodológicos (utilização de jogos, resolução de problemas,
história, etc.). A pesar das orientações, houve um receio da parte dos estagiários que nunca enfrentaram uma sala de aula.

Sabemos que o estágio está presente na formação de diversas profissões. Em relação a formação de professores, a resolução nº 2, de 1º de julho de 2015
determina que “O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade específica
intrinsecamente articulada com a prática e com as demais atividades de trabalho acadêmico”.

Especificamente em relação a Licenciatura em Matemática, trata-se de uma disciplina estudada no campo da escola. Preocupadas com um bom desempenho
na sala de aula, antes de irmos para a prática docente fizemos revisões de algumas tendências metodológicas (jogos, resolução de problemas, história, etc.),
apresentamos micro aulas para a professora supervisora. Nas aulas de estágio foram elaborados os planos das aulas a serem ministradas, elaboradas a parti
da observação de alguns livro e pesquisa.

O estágio pode tornar-se um campo de conhecimento e de pesquisa que não se reduza à atividade prática instrumental e que
possibilite a construção da identidade docente. [...] o objetivo do estágio é integrar a formação do futuro professor, considerando a
escola e seu campo de atuação como objeto de análise, de reflexão e de investigação, relacionando-o com as disciplinas do curso
de formação. Assim, ele possibilita a aproximação dos futuros professores da realidade na qual atuarão e, por meio da análise
crítica apoiada na teoria, favorece a apropriação dessa realidade. (PIMENTA e LIMA, 2004, apud CARNEIRO, 2016, p.3).

Este artigo será dividido em duas seções, sendo a primeira “o campo de estágio” e a segunda “a regência: experiências vivenciadas”.

O CAMPO DE ESTÁGIO

A série escolhida para realizar o estágio foi o nono ano do ensino fundamental, turma razoavelmente média em relação à quantidade de alunos das outras
turmas da mesma escola. Essa turma contou com a matrícula de 26 alunos, conforme registrado no diário escolar, com idades entre 16 e 17 anos.

Os alunos que frequentavam as aulas eram entre 15 a 18 alunos. A maioria, por perder muitas aulas, apresentavam dificuldades em acompanhar os
conteúdos abordados nas aulas de matemática, além das dificuldades em relação aos conteúdos de anos anteriores. Outra característica desta turma é que
80% dos alunos eram novatos na escola e 20% já foram estudantes de anos passados. Dentre eles, o índice de repetentes correspondia a 40% desta turma.

Os alunos eram dispersos nas aulas, tendo a necessidade de chamar atenção para o conteúdo dado, mas a maioria deles não mostrava ter interesse pela
disciplina e tinham dificuldades em assimilar os conteúdos. Uma turma que não se interessava em participar das atividades propostas em sala.

Nas intervenções didáticas realizadas nas turmas, utilizamos por diversas vezes situações problemas para que os alunos compreendessem o conteúdo de
forma mais fácil e dinâmica. As aulas eram expositivas e dialogadas com resolução de problemas contextualizados, como recursos, contamos com a
utilização de material manipulável (fichas de descobertas), jogos de fixação, além do quadro negro, giz e o livro adotado pela escola.

Ressalta- se que o livro didático do nono ano adotado pela escola era o de Edwaldo Bianchini (2011), que oferecia várias atividades propostas, situações
problemas para serem apresentadas aos alunos. Contudo, tal livro não foi distribuído para os alunos dessa turma. Assim os estagiários tinham que copiar todo
o conteúdo no quadro, para que os alunos copiassem em seus cadernos, mas muitos não gostavam.

O livro didático é um material pedagógico impresso de grande importância para ser utilizado pelos professores, em sala de aula. Porém, não deve ser o único
recurso usado pelo professor, apesar de ser essencial para um ensino de qualidade nas escolas da rede pública. Quando não há distribuição do livro pela
secretaria de educação, o trabalho do professor é dificultado e, consequentemente, a aprendizagem dos alunos é comprometida.

É preciso observar, no entanto, que as possíveis funções que um livro didático pode exercer não se tornam realidade, caso não se
leve em conta o contexto em que ele é utilizado. Noutras palavras, as funções acima referidas são histórica e socialmente situadas
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e, assim, sujeitas a limitações e contradições. Por isso, tanto na escolha quanto no uso do livro, o professor tem o papel
indispensável de observar a adequação desse instrumento didático à sua prática pedagógica e ao seu aluno. (BRASIL, 2007, p.12)

O professor regente apresenta boas atitudes diante da escola, sendo assíduo e pontual tanto na frequência quanto na entrega de relatórios para a direção.
Muito organizado, realiza semanalmente o planejamento das aulas que serão aplicadas durante a semana seguinte, além de manter consigo um cronograma
das atividades da escola, sempre atualizado.

Conforme relatado pela equipe diretiva da escola, está sempre presente tanto nas comemorações/eventos realizados pela escola, quanto nas reuniões
pedagógicas e de conselho de classe. Mantém sempre um clima agradável com todos os colegas de profissão, sempre que procurado pelos pais é cordial e
crítica em relação ao comportamento dos alunos, de modo que faça com que os pais reflitam e sintam-se sempre incentivados a estar acompanhado o
desenvolvimento dos alunos, dando-lhes conselhos quando necessário.

O ensino fundamental é uma das principais fases para a formação social e intelectual do aluno, fazendo deste um ser humano com capacidade de evoluir
culturalmente, ou seja, saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos, questionando a
realidade, utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição e a capacidade de análise crítica.

A REGÊNCIA: Experiências vivenciadas.

Durante o período de observação percebemos que o professor tinha uma ótima relação com seus alunos e um ótimo domínio de conteúdo, sempre passando
o máximo de conhecimento prático. O professor tinha um domínio total da sala de aula, não se sentia intimidado com conflitos verbais. Demonstrou ser um
excelente profissional, com uma ótima postura em classe. Seu método avaliativo é a prova.

As conversas com o professor regente foram importantes para realização do estágio, pois o professor orientou com algumas informações sobre a turma e
deixou os estagiários bem à vontade para a regência. Para que possamos ter um bom desempenho, antes de começar regência, revisamos com a professora
orientadora de estágio um pouco das tendências metodológicas (jogos, resolução de problemas, história, etc.). Utilizamos em nossas aulas alguns materiais
(fichas de descoberta e o dominó das equações), do acervo do PIBID do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Sergipe.

Como em nossas aulas fomos orientados a utilizar como abordagens de ensino, a resolução de problemas e alguns jogos para fixação do conteúdo, para
aulas diferenciadas, por outro lado, há professores licenciados em Matemática com muito tempo de experiência, mas sem atualizações na sua formação, que
utilizam de aulas meramente tradicionais, apenas em usar o quadro negro e resolver exercícios, utilizando o livro didático como único recurso.

Como aponta Nacarato (2009, p.18), há professores que limitam “[...] suas aulas de matemática com as mesmas abordagens de décadas anteriores”, dando
ênfase em cálculos e algoritmos sem compreensão e significado para os alunos; ou desconsiderando a articulação entre os campos da matemática.

O ensino tradicional da matemática baseando em exposição de conteúdo no quadro pelo docente abordando definições e demonstrações de propriedades,
exercícios de fixação e de aplicação, tem-se mostrado ineficaz. Existe, porém, uma grande dificuldade na escolha de jogos adequados para serem utilizados
de forma metodológica, evitando fazer uso apenas como distração.

Os jogos, na educação matemática, são vistos pelos documentos oficiais de formas distintas. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de
Matemática.

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo
e favorecem a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. Propiciam a simulação de situações
problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das ações; possibilitam a construção de uma
atitude positiva perante os erros, uma vez que as situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no
decorrer da ação, sem deixar marcas negativas (BRASIL, 1998, p.46).

Além, de serem eficientes para a memorização, os jogos favorecem aspectos que levem os alunos a verem sentido e interesse para resolver problemas. No
estágio, inicialmente, houve resistência de alguns alunos em participar dos jogos propostos, tais como as fichas de descobertas e o dominó das equações. Os
alunos mostravam-se muitos dispersos e desestimulados a participarem das atividades na sala aula.

Por ser nossa primeira experiência em sala de aula, chegamos a pensar que nossa dificuldade seria em abordar o conteúdo de forma que os alunos
pudessem entender. No entanto, tudo ocorreu de forma tranquila e a insegurança começou a ser superada no decorrer das aulas.

Na maior parte de nossas aulas, optamos por abordar os conteúdos através da resolução de problemas, isto é, começávamos com um problema para
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introduzir o conteúdo ministrado – Equações do 2º grau. A introdução desse conteúdo por meio da resolução de problema teve o intuito de possibilitar o
interesse dos alunos pelo problema e, a partir, da solução desse problema, a formalização dos conceitos junto com os alunos. Além da resolução de
problemas, aplicamos história da fórmula de Bhaskara e do uso de jogos.

Os alunos foram sendo conquistados gradativamente; as aulas fluíram tranquilamente e o conteúdo foi dado, para a realização da prova. Este estágio serviu
para surpreender e perceber que se tivermos paciência e acreditar no que estamos fazendo o nosso trabalho está sendo bem feito.

A integração professor-aluno é um aspecto fundamental da organização da “situação pedagógica”, tendo em vista alcançar os
objetivos do processo de ensino: transmissão e assimilação dos conhecimentos, hábitos e habilidades. Entretanto, esse não é o
único fator determinante da organização do ensino, razão pela qual ele precisa ser estudado em conjunto com os outros fatores,
principalmente a forma de aula (atividade). Dois aspectos da interação professor-aluno no trabalho docente: os aspectos
cognoscitivo e sócio-emocional (LIBNEO 1994, p. 249)

Sendo assim, considerei positiva essa minha primeira experiência como professora de Matemática. Além disso, conseguimos ver na prática a importância de
utilizar os jogos, a resolução de problemas e a história, pois não estava muito confiante da utilização de tais metodologias, seriam mais eficazes do que a aula
expositiva. Proporcionou-me reflexões das dificuldades que muitos docentes enfrentaram ou enfrentarão na hora de se deparar com a responsabilidade diante
de uma sala de aula.

CONSIDERAÇÕES

Os licenciandos, de um modo geral, precisam conhecer a realidade de escolas da educação básica, em especial das escolas públicas, uma vez que
configuram possíveis campos para suas atuações profissionais. Conhecer a realidade dessas escolas é uma necessidade fundamental durante a própria
formação, pois traz consciência da situação real e da possível condição necessária para uma atuação futura na perspectiva de contribuir para sua atuação
profissional.

As experiências adquiridas no Estágio Supervisionado II foram bastante gratificantes para nossa formação como docentes nos ajudou a conhecer um pouco
sobre a realidade de uma escola pública, apesar do curto espaço de tempo de realização do estágio. Nos planejamentos, buscamos abordar o que nos foi
sugerido, sempre levando em conta as observações e sugestões da orientadora do professor regente.

Gradativamente, alguns obstáculos foram superados, como a falta de livros didáticos, o desinteresse dos alunos pela disciplina de Matemática e suas
ausências nas aulas, levando-nos à reflexão sobre a importância do estágio ainda na graduação, para o aperfeiçoamento profissional.

De maneira geral, o objetivo foi atingido, pois pudemos vivenciar a profissão, já experimentando algumas dificuldades corriqueiras da atuação docente, como
aulas sem professores; alunos rebeldes; material didático escasso; conflitos, dentre outros. Apesar de tudo, a prática docente foi realizada com êxito.
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