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RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar um relato de experiência vivenciada na disciplina de Estagio
Supervisionado em Ensino de Matemática I do curso Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe
(UFS) no período 2016.2. Propor-nos à discussão sobre a importância do estágio na formação do Professor de
Matemática, embasado na concepção de estagio defendida por Etcheverria; Felicetti (2016); Pimenta; Lima
(2005/2006); Lopes; Traldi; Ferreira, (s. d.) e as recomendações dos documentos oficiais para o ensino de Matemática
no Ensino Médio, apontadas em Clemente (2016); Brasil (1997). O período de observação possibilita ao licenciando
uma articulação entre e teoria e prática da docência, na qual, mostrou-se dispensável na construção do futuro
professor de matemática.

PALAVRAS-CHAVES: Observação de aulas. Teoria e prática. Futuros professores.

ABSTRACT: This article aims to present an experience report in the subject of Supervised Internship in Mathematics
Teaching I of the Licenciatura degree in Mathematics of the Federal University of Sergipe (UFS) in the period 2016.2.
To propose to the discussion about the importance of the internship in the formation of the Professor of Mathematics,
based on the conception of stage defended by Etcheverria; Felicetti (2016); Pimenta; Lima (2005/2006); Lopes; Traldi;
Ferreira, (s. d.) And the recommendations of the official documents for teaching mathematics in high school, pointed
out in Clemente (2016); Brazil (1997). The period of observation enables the licenciando an articulation between the
theory and practice of teaching, in which, it was dispensable in the construction of the future teacher of mathematics.

KEY WORDS: Observation of classes. Theory and practice. Future teachers.

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem o objetivo de explanar experiências vivenciadas ao cursar a disciplina Estágio Supervisionado
em Ensino de Matemática I, componente curricular do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal
de Sergipe (UFS), campus São Cristóvão. O trabalho tem ênfase em descrever a observação das aulas de
matemática da turma do 3º ano do ensino médio no Colégio Estadual, situado na cidade de Canhoba-Se, pautando-se
nas leituras e discussões ocorridas durante a disciplina, fundamentada na concepção de estagio defendida por
(ETCHEVERRIA E FELICETTI, 2016; PIMENTA E LIMA; 2005; 2006; LOPES, TRALDI E FERREIRA, s. d.) e as
recomendações dos documentos oficiais para o ensino de matemática no Ensino Médio, apontadas em (CLEMENTE
2016; BRASIL 1997). Para articular a teoria e prática na construção do futuro professor de matemática

Durante o curso de licenciatura em Matemática, nós licenciandos nos deparamos muitas vezes inseguros em relação
à prática da docência. Surgem inúmeros questionamentos entre eles: será que seremos bons profissionais Como lidar
com os nossos futuros alunos Como planejar nossas aulas Como trabalhar os conteúdos: demostrando apenas
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algoritmo utilizando quadro e giz ou também ter uma preocupação com aspectos didáticos (utilizar ferramentas
metodológicas que auxiliem na aprendizagem) E ao ensinamos, teremos domínio dos conteúdos

Diante desse questionamento, ressalta-se a importância das disciplinas de Estágio Supervisionado para que nós,
alunos de licenciatura, possamos fazer uma articulação entre a teoria e prática, por meio de leituras, elaborações dos
planos de aulas e a observação de aulas de matemática como estagiários em uma turma.

O Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I, aqui analisado neste artigo, tem a turma do 3º ano do Ensino
Médio como objeto de estudo da relação teoria e prática do processo de ensino aprendizagem da disciplina de
Matemática. A revisão literária está embasada em textos debatidos durante as aulas teóricas da referida disciplina no
período 2016.1, que discutem sobre a concepção de estágio na vida acadêmica do licenciado, definida por Etcheverria
e Felicetti (2016); Pimenta e Lima (2005/2006); Lopes, Traldi e Ferreira (s. d.) da perspectiva da prática da imitação de
modelo, instrumentação técnica e crítica reflexiva; as recomendações dos documentos oficiais para o ensino de
matemática no Ensino Médio, apontadas em Clemente (2016); Brasil (1997).

A estrutura do texto parte uma explanação do referencial teórico sobre concepção de estágio e das indicações
didáticas para o ensino de Matemática, a partir desse embasamento possamos realizar uma análise dados coletados
durante o período de observação em relação a estrutura física da escola, características das aulas e do trabalho
docente do professor de matemática, para que, realizemos. Para coleta dos dados foi aplicado um questionário aos
alunos, e outro para caracterização de aspectos física e pedagógica do colégio, ambos sugeridos pela ministrante da
disciplina e a observação das de matemática.

IMPORTNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Na concepção de estágio como um campo de conhecimento no qual o licenciando possa desenvolver dos saberes
docentes para a construção da identidade profissional do futuro professoro, o que possibilita ao estagiário contempla
na prática a teoria estudada, e ele possa pensar e repensar os seus conceitos sobre a docência. Como ressalta
Lopes, Traldi e Ferreira (s.d.):

[...] o estágio supervisionado é um espaço fundamental nos cursos de formação inicial de
professores, por oportunizar aos estudantes ampliar suas ideias e seus conceitos sobre a
profissão docente a partir de observação e prática que lhes permite a aproximação com as
formas de ensinar, de aprender e de avaliar (LOPES; TRALDI; FERREIRA (s.d.).

Dentre as perspectivas de estágio, ressaltam-se três concepções de estágio: prática da imitação de modelo, a
instrumentação técnica e reflexão crítica debatidas nas aulas de estágio fundamentadas nos textos de Pimenta e Lima
(2005/2006) e de Etcheverria e Felicetti (2016).

Ao cursamos disciplinas como Metodologia para o Ensino de Matemática e Laboratório para o Ensino de Matemática,
estudamos conteúdos que levam ao um modelo de aula diferenciada com aluno participativo no processo de ensino
aprendizagem. Entretanto, em muitos casos, chegamos a disciplina de estágio presos ao modelo aula expositiva,
recaindo na imitação dos nossos professores da educação básica e da graduação. Pois acabamos querendo
reproduzir o modelo que observamos, reduzindo a docência a mera imitação das posturas observadas em nossos
professores, sem preocupação de analisar ou até uma reelabora esses modelos existentes.

“O exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que se trata de aprender a fazer
‘algo’ ou ‘ação’. A profissão de professor também é prática. E o modo de aprender a
profissão, conforme a perspectiva da imitação será a partir da observação, imitação,
reprodução e, às vezes reelaboração dos modelos existentes na pratica, consagrados
como bons (PIMENTA; LIMA, 2005/2006).

A prática da imitação de modelo não deve ficar presas a imitação e reprodução, mas que nós possamos realizar uma
análise crítica, avaliando aspectos positivos para a aprendizagem do aluno e acrescentado conceitos que
adquiríramos durante a graduação.

A profissão de professor, como qualquer outra profissão, necessita de técnicas. Entretanto, somente as técnicas não
são suficientes, já que trabalhamos como facilitadores na construção do saber de diferentes indivíduos em
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singularidades cognitivas, sociais e culturas. Sobre esse ponto, o estágio não pode se resumir apenas aprendemos
técnicas e como executá-las, mas que a partir do planejamento e simulação de micro aulas, temos a oportunidade de
articular com a teórica para um fazer melhor. Sem isso o estágio fica reduzido apenas ao como fazer.

Nessa perspectiva, atividade de estágio fica reduzida à hora da prática, ao como fazer, às
técnicas a ser empregadas em sala de aula, ao desenvolvimento de habilidades
especificas do manjo de classe, ao preenchimento de fichas de observação, diagramo e
fluxograma (PIMENTA E LIMA, 2005/2006, p. 9).

Uma parte importante no estágio supervisionado é o período de observação, no qual, o licenciando terá contato com a
realidade social em que a escola está inserida. Ao observar as aulas, ele pode fazer uma reflexão crítica. Portanto, no
processo de observação, o licenciando tem a oportunidade de levantar questionamentos entre a teoria e prática.

Defendemos uma prática em que o estagiário tenha a oportunidade de se inserir na
realidade social de uma escola, vivenciar uma observação participante que vai além de
relatar o que o professor fez em sala de aula, mas interagir com as crianças e com o
processo de ensino e aprendizagem. Aproveitar também a oportunidade para questionar,
problematizar, compreender a dinâmica do dia a dia escolar, pesquisando, planejando e
desenvolvendo atividades com sentido e significado (LUGLE; MAGALHES, 2013, p. 5).

Portanto, uma concepção de estágio não somente como momento de prática da teoria, mas também como espaço de
construção do perfil profissional do futuro professor, que ao realizar análise não o faça somente de forma crítica, mas
que busca entender o contexto social e a importância da profissão dentro da sociedade. Como ressalta Etcheverria e
Felicetti (2016, p. 45): “a disciplina de Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I propõe o pensar crítico e
reflexivo, propõe um pensar ao associa teoria e prática para fazer diferente, um fazer melhor”.

O estágio supervisionado é um campo de conhecimento que se constitui “na interação dos
cursos de formação como o campo social no qual se desenvolve as práticas educativa”
(Pimenta e Lima, 2005, p. 6). Nesse sentido, pode potencializar diversas aprendizagens
docentes, ao propiciar aos futuros professores o desenvolvimento de conhecimentos,
habilidades e reflexões necessárias para a prática profissional. (LOPES; TRALDI;
FERREIRA, s.d., p. 7)

A compreensão do contexto do estágio proporciona uma discursão sobre dois aspectos da docência: o primeiro, a
teoria estudada durante a graduação, políticas públicas, educação matemática e componente curricular do curso de
matemática e o segundo, a realidade social das escolas brasileiras.

Sobre a concepção da componente curricular de licenciatura em matemática, receber algumas críticas pelo fato das
disciplinas tratarem isoladamente os conhecimentos matemáticos e os conhecimentos pedagógicos, ou seja, que
dissocia a teoria da prática. “Na verdade, os currículos de formação têm-se constituído em um aglomerado de
disciplinas, isoladas entre si, sem qualquer explicitação de seus nexos com a realidade que lhes deu origem”
(PIMENTA; LIMA 2005/2006, p. 6).

Principalmente, com as mudanças de paradigmas da educação brasileira nas décadas de 1980 e 1990, com a Lei de
Diretrizes e Bases Educação Nacional (LDBEN) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que propõem uma
reestruturação da educação acompanhando as tendências internacionais. O ensino de matemática também sofreu
inúmeras mudanças, entre elas, o modelo de aula, no qual, o aluno passa a ser protagonista na construção do seu
conhecimento.

[...] prática educativa do professor de matemática são próprias da Educação Matemática. E
para o professor dar conta deles, é importante utilizar-se sempre que necessário nas suas
práticas educativas, estratégias ligadas às metodologias de Resolução de Problemas,
História da Matemática, tecnologias da Informação e Comunicação, Etinomatemática, jogos
Matemáticos, etc. Dessa forma, além de torna sal prática educativa atualizada no que
concerne aos princípios dos documentos oficiais da educação brasileira também responde
aos objetivos pra a formação do educando (CLEMENTE, 2016, p. 22).
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Em relação à componente curricular de Matemática para o Ensino Médio, propor que o aluno tenha possibilidade de
obter um conhecimento puramente de matemático, como também aplicar o que se aprende em diversas ocasiões no
dia a dia, ou seja, a contextualização do que se é estudado.

[...] o ensino de Matemática prestará sua contribuição à medida que forem exploradas
metodologias que priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a
argumentação, o espírito crítico, e favoreçam a criatividade, o trabalho coletivo, a iniciativa
pessoal e a autonomia advinda do desenvolvimento da confiança na própria capacidade de
conhecer e enfrentar desafios. (BRASIL, 1997, p. 26).

A partir de então, conceitos como contextualização e interdisciplinaridade começaram a destacar-se, principalmente,
com Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ter o papel de avaliador externo do ensino médio e ser a principal porta
de ingresso para ensino superior. No qual o novo professional da educação se depara com o desafio de prepara seu
aluno para essa realidade.

Por meio da concepção de estágio e das orientações curriculares para o Ensino Médio relatadas até o presente
momento, seguiremos com o relato de observação pautando-se no referencial.

ANÁLISE DE DADOS
Inicialmente relataremos os dados coletados referentes à organização e estrutura física da escola, proposta didática
obtida por meio da análise do Projeto Político Pedagógico (PPP) e por conversa com roteiro sistematizado com a
diretora do estabelecimento de ensino. Em sequência, características do grupo de alunos com ênfase nas respostas
obtidas por meio do questionário aplicado aos alunos e pela observação das aulas de Matemática e o trabalho
docente das aulas observadas. Por último, analisaremos os dados.

O questionário aplicado aos alunos tem como objetivo levar dados sobre a ensino e aprendizagem da matemática, no
qual, traz perguntas como: (Para tirar dúvidas dos conteúdos matemáticos que tenho dificuldade, costumo... Quem
sempre me orienta a tirar dúvidas em matemática é... Eu gostaria que as aulas de matemática fossem mais...).

CARATERÍSTICAS DO ESPAÇO FÍSICO E
PEDAGÓGICOS: INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

O colégio tem por finalidade atender a constituição federal, com uma posposta de uma escola democrática. Oferece a
comunidade o ensino fundamental maior, ensino médio e educação de jovens e adultos (EJA).

Em relação às salas de aula, todas com tamanho adequado para as turmas que são atendidas no processo ensino
aprendizagem. O colégio possui uma biblioteca, com livros didáticos e paradidáticos e laboratório de informática. Todo
o mobiliário do colégio está em bom estado de conservação.

O Projeto Político Pedagógico (PPP) dentro da concepção pedagógica apresenta uma definição de escola crítica e
reflexiva, ou seja, currículo deve ser trabalhado criando uma articulação entre realidade social da região e conteúdo. O
planejamento do professor deve contemplar a realidade do aluno possibilitando um movimento ação-reflexão-ação,
cuja avalição deve ser por meio de atividades diferençadas (orais, escritas, individuais e em grupo, trabalhos de salas,
pesquisas orientadas).

A proposta é uma escola de qualidade, democrática, participativa e comunitária, como
espaço cultural de socialização e desenvolvimento do educando, preparando-o para o
exercício de direitos e o cumprimento de deveres, sinônimo de cidadania. Tem por
finalidade atender o disposto nas constituições Federal e Estadual, na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e no Estatuto da Criança e do adolescente, ministrar o
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Ensino Fundamental, o Ensino Médio Regular e Educação de Jovens e Adultos observadas
em cada caso, a legislação e as normas especificamente aplicáveis. (CANHOBA-SE, 2015,
p. 3).

CARACTERÍSTICAS DOS ALUNOS

A turma analisada contava com doze alunos matriculados, em sua maioria residem na zona rural do município. Eles
interagem durante a aula, mesmo sentados em grupo, afastados uns dos outros. Não apresentam atos de indisciplina,
porém, usavam o celular, mesmo sendo contras normas do colégio; em caso de celular, este deverá permanecer
DESLIGADO, durante as aulas (Canhoba, 2015, p. 14).

Apresentam dificuldades em conteúdos matemáticos do ensino fundamental, tais como: operações com frações e
dificuldades de intepretação de questões, fato constado durante a aulas observada e relatado pelo professor regente
da classe.

Ao realizar a análise dos dados para a pergunta (Para tirar dúvidas dos conteúdos matemáticas que tenho dificuldade,
costumo Quem sempre me orienta a triar dúvidas em matemática é). Em geral as respostas foram com o professor.

Este fato pode está diretamente ligado, ás características socioeconômicas da região, pois muitos pais são
agricultores possuem pouca escolaridade, o que pode implicar, no desconhecimento de conteúdos matemáticos,
dificultando o auxílio a seus filhos. Outro ponto é o acesso à internet que na região ainda é muito limitada, pois resido
na região e conheço essa realidade, mesmo a escola possuído um laboratório de informática com acesso à internet,
mas o seu uso é limitado a quando um professor solicitar. E o aluno acaba por ter no professor como única fonte para
tirar dúvidas.

[...] a escola precisava rever suas formas de avaliar proporcionando maior ênfase à
formação humana dos alunos e professores e afinando a relação
família-escola-comunidade, propondo uma pratica pedagógica coletiva dinâmica e flexível
para atender esta nova realidade educacional, UNESCO (2001) apud, Moreira (s.d., p. 4)”.

A escola deve ter esse papel de aproximar a família-escola-comunidade e juntos buscarem minimizar as dificuldades
do processo de ensino e aprendizagem.

CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO DOCENTE:
OBSERVAÇÃO DAS AULAS MATEMÁTICA

Em princípio, pode-se dizer que o professor de matemática tem um perfil extrovertido e brincalhão que auxilia a
movimentação da sala. Trabalha os conteúdos utilizando a contextualização e avalia os alunos com provas escritas,
vistos e participação em gincanas realizadas durante o ano levito.

Apresenta domínio do conteúdo, porém suas aulas sempre expositivas. Segundo ele, o colégio não disponibiliza
material e estrutura suficiente para elaboração de aulas diferenciadas. Fato esse que possa está diretamente
relacionado com resposta dos alunos sobre (“gostaria que as aulas de matemática fossem mais...) ” Em maioria os
alunos responderam que gostariam que as aulas fossem mais praticas.

Pois durante a observação as alunas ministradas pelo professor foram expositivas, onde a professor é detentor do
conhecimento e aluno apenas escrever. Mesmo ele trabalhando o conteúdo com contextualização da realidade
regional. Verificou-se que, o aluno não participa diretamente na construção do conhecimento.

Reforçamos aqui a necessidade de desenvolver novas competências e habilidades
voltadas para a construção do conhecimento matemático para viabilizar novas
metodologias de ensino que levem os alunos a serem sujeitos da sua própria
aprendizagem (MIRANDA & MIRANDA, 2011, p. 43).
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A partir dos dados expostos, a experiência de observação da das aulas de matemática e a análise da estrutura física e
do PPP da escola características da turma e do docente, possamos avaliar o campo de estagio a uma reflexão com
iremos proceder como docente, não somente embasados no criticismo do que é certo ou errado, mas sim que
venhamos a repensar e a prover mudanças positivas formação do futuro profissional. Como ressalta Etcheverria e
Felicetti (2016).

Vemos o estágio como uma situação e como tal deve promover mudanças. Nosso
propósito é de que o graduando, na experiência de estagio enquanto observador e atuante,
ao refletir sobre o fazer do outro possa apropriar-se dessa atitude e refletir sobre o seu
fazer docente para poder transformá-lo (ETCHEVERIA; FELICETTI, 2016, p. 45).

Assim, gera uma reflexão sobre a docência, que vai além de dominar o conteúdo e fazer uso da Educação Matemática
e suas metodologias. Porque, o ato de ensinar está diretamente articulado a diversas outras características
influenciam no processo de ensino e aprendizagem de uma determina turma.

[...] o professor tem que ter o saber da reflexão para ser capaz de compreender os fatores
sociais e institucionais que regulam a sua prática. Passam a ter a responsabilidade
histórica e social dos fatos que se apresentam. Assim, serão considerados como
profissionais contemporâneos ao contexto educacional da atualidade, em processo de
transição, ou seja, na passagem da racionalidade técnica para a reflexividade. É docente
que investiga sua própria prática, seu saber e o saber dos seus alunos (MIRANDA &
MIRANDA, 2011, p. 43).

Por isso, é importante desenvolver nos alunos, futuros professores, habilidades para o conhecimento e a análise da
escola, espaço institucional onde ocorre o ensino e a aprendizagem, bem como das comunidades onde se insere.
(PIMENTA; LIMA: 2005/2006). Nós, enquanto futuros professores, temos a obrigação de buscar ao máximo de
desempenhar nosso papel de facilitares do conhecimento, afim de proporcionar um processo de ensino aprendizagem
que contemple aluno em suas singularidades.

CONSIDERAÇÕES
O Estágio Supervisionado no Ensino de Matemática I se mostrou um momento privilegiado de construção de um saber
que associa teoria e prática de maneira reflexiva na construção do profissional docente, pois o contato com o
professor e os alunos possibilitou uma troca de experiência. Bem como, um crescimento que articule os domínios
sistemáticos dos conhecimentos acadêmicos com a realidade da vida escolar.

Há conhecimentos que se dão na prática. A experiência vivenciada na observação apresenta uma visão da teoria e da
pratica sob um novo ângulo. Nesse momento, não somos professores nem alunos, temos oportunidade de avaliar o
processo de construção do conhecimento embasado pela teoria acadêmica visualizada na prática sem o peso da
regência, o que possibilita uma reflexão de pequenos detalhes que até então passavam despercebidos, à época de
aluno na educação básica.

Ficou nítido que a exercício da docência vai além da formação teórica, na prática inúmeros fatores influenciam
diretamente no processo de ensino aprendizagem. Portanto, a imponência do profissional crítico reflexivo que, ao
avaliar sua ação, vem a refletir, diante dos resultados obtidos.

Em meio a esse contexto, destaca-se que esse período ter sido de extrema importância para a formação do
profissional. Desde o período de leituras debates, planejamento e simulação de aulas e até a observação, houve a
oportunidade de vivenciar as situações que levam a uma avalição do perfil profissional que pretendemos nos tornar.
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