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EIXO: 18. FORMAÇÃO DE PROFESSORES. MEMÓRIA E NARRATIVAS

RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido baseado nas experiências vivenciadas por meio das observações em
uma turma da 3ª série do ensino médio de um Colégio Estadual localizado em Aracaju-SE. Tem como objetivo relatar
essas experiências vivenciadas por meio das observações, cujo entendimento de estágio supervisionado foi definido a
partir de autores como Lopes, Traldi e Ferreira (2015) e Pimenta e Lima (2005). Essas e outras atividades ocorreram
por meio da disciplina Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I realizada no semestre 2016.2 no curso
Matemática Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe (UFS). As observações das aulas de matemática foram
fundamentais para nossa formação, por nos possibilitar acompanhar a rotina de uma sala de aula, desde o
comportamento dos alunos à metodologia utilizada pelo professor regente da turma.

PALAVRAS-CHAVE: Estágio. Observações. Ensino de Matemática.

RESUMEN: El presente trabajo fue desarrollado com base en las experiencias adquiridas por medio de las
observaciones en una clase de la 3ª serie de la enseñanza secundaria de uno Colegio Estadual situado en
Aracaju-SE. Tiene como objetivo relatar esas experiencias por medio de las observaciones. El análisis de prácticas
supervisadas fue definido a partir de autores como Lopes, Traldi y Ferreira (2015) y Pimenta y Lima (2005). Estas y
otras actividades ocurrieron por medio de la disciplina Etapa Supervisada en Enseñanza de Matemáticas I realizada
en el semestre 2016.2 en el curso Matemática Licenciatura de la Universidad Federal de Sergipe (UFS). Las
observaciones de las clases de matemáticas fueron fundamentales para nuestra formación, por permitirnos
acompañar la rutina de una clase, desde el comportamiento de los alumnos a la metodología utilizada por el profesor
regente de la clase.

PALABRAS CLAVE: Prácticas. Observaciones. Enseñanza de Matemáticas

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado é uma atividade que oportuniza aos estudantes em formação acadêmica serem inseridos no
futuro campo de trabalho de maneira a experimentarem práticas da profissão. Conhecimentos e habilidades
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desenvolvem-se nesse momento, além de haver importantes reflexões a respeito dessas práticas. Para estudantes do
curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a primeira experiência de estágio
deve ocorrer a partir do componente curricular, categoria atividade obrigatória, denominado Estágio Supervisionado
em Ensino de Matemática I que possui carga horária total de 105h distribuídas em 7h/aula semanais.

Formalmente, a importância do estágio está no fato de:

I. oferecer, ao aluno de Matemática Licenciatura a oportunidade de desenvolver ou simular
atividades típicas de sua futura profissão na realidade social do campo de trabalho;

II. contribuir para a formação de uma consciência crítica no aluno em relação à sua
aprendizagem nos aspectos profissional, social e cultural;

III. representar oportunidade de integração de conhecimentos, visando à aquisição de
competência técnico-científica comprometida com a realidade social;

IV. participar, quando possível ou pertinente, da execução de projetos, estudos ou
pesquisas;

V. permitir a retroalimentação das disciplinas e dos cursos, ensejando as mudanças que se
fizerem necessárias na formação dos profissionais, em consonância com a realidade
encontrada nos campos de estágio, e,

VI. contribuir para o desenvolvimento da cidadania, integrando a Universidade à
Comunidade. (SERGIPE, 2009)

No presente trabalho, relatamos as experiências vivenciadas por meio das observações em uma turma no Estágio
Supervisionado em Ensino de Matemática I do curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de
Sergipe (UFS) no período 2016/2.

Uma vez matriculadas no referido componente curricular, realizamos leituras e discussões sobre conceitos e
concepções iniciais a respeito dessa fase da formação docente. Em sequência, fomos conduzidas à realização de
atividades de observação em uma instituição escolar da educação básica, campo de trabalho para docência. A
instituição de ensino que nos cedeu espaço para a realização de tal atividade foi um Colégio Estadual localizado em
Aracaju/SE, no qual, a série selecionada foi a 3ª série do ensino médio regular, turma C.

Embora, no período em que estivemos no Colégio, tenhamos realizado apenas uma breve observação, sabemos que
os estagiários não devem ser concebidos como meros observadores externos das práticas em instituições de ensino.
Isto porque o estágio é um momento de identificação com a docência, conforme defendem Lopes, Traldi e Ferreira
(2015).

De acordo com Lopes, Traldi e Ferreira (2015, p.7-8),

A construção da identidade profissional é fortemente influenciada pelas experiências
vivenciadas neste campo do conhecimento. Dessa forma, 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
observações e práticas [...].

O estágio supervisionado, portanto, não se reduz a uma atividade prática. Ele é um campo de conhecimento no qual
também se desenvolvem atividades de pesquisa e, portanto, se valoriza a experiência e reflexões a respeito desta.
(PIMENTA; LIMA, 2005).

Nosso trabalho de acompanhamento ocorreu durante semanas próximas ao final do ano letivo do Colégio. A turma era
do turno noturno, sendo as aulas de Matemática do 3º C realizadas às segundas e quartas-feiras nos últimos horários.
Desse modo, para a concretização deste trabalho, foi feito um recorte do relatório do Estágio Supervisionado em
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Ensino de Matemática I.

2. ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

Durante as aulas na Universidade Federal de Sergipe, foram realizadas leituras, reflexões e discussões sobre o
estágio supervisionado, as diferentes concepções do estágio e docência, formação do professor de Matemática, além
de planos de aula e de atividades, como uma forma de treinar e aprimorar metodologias a serem aplicadas durante o
exercício da docência.

Essas leituras propiciaram-nos o entendimento que o estágio supervisionado, segundo Lopes, Traldi e Ferreira (2015),
é um campo de conhecimento que potencializa diversas aprendizagens docentes, proporcionando aos futuros
professores o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e reflexões necessários para a prática profissional.
Nesse sentido, a experiência do estágio auxilia os futuros docentes a desenvolverem suas práticas educativas.

Entretanto, muitas vezes, os alunos observam e imitam seus professores, elaborando o seu modo de ser a partir da
análise do modo de ser do outro. Dessa forma, a prática se torna uma imitação de modelos. De acordo com Pimenta e
Lima (2005/2006), o estágio reduz-se a observar os professores em aula e a imitar esses modelos, sem proceder a
uma análise crítica que seja fundamentada teoricamente e legitimada na realidade social em que o ensino se
processa.

Desse modo, é importante destacar que

[...] no período de estágio o futuro professor tem a oportunidade de conhecer seu campo de
trabalho com o olhar do outro lado, o olhar de futuro professor e a partir das experiências
adquiridas e das teorias estudadas, construir conhecimentos que o auxiliem a ser um
profissional melhor qualificado e capaz de desenvolver as competências e habilidades
indicadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para graduandos nos cursos de graduação
em Matemática Bacharelado/Licenciatura. (ETCHEVERRIA; FELICETTI, 2016, p.47).

Portanto, o estágio propicia aos futuros docentes um pensar crítico e reflexivo, propondo um pensar ao associar a
teoria e a prática, sendo um espaço para a construção de sua identidade profissional.

Por meio das experiências adquiridas em campo e da construção da identidade profissional, o estágio 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 observações práticas que lhe permitam a aproximação com as formas
de ensinar, aprender e de avaliar. (LOPES; TRALDI; FERREIRA, 2016, p. 7).

Entretanto, Pimenta e Lima (2005/2006) afirmam que o estágio sempre foi identificado como a parte prática dos cursos
de formação de profissionais, em geral, em contraposição à teoria. Geralmente, o estágio concentra-se no final do
curso e disciplinas densamente teóricas levam estudantes a questionarem a presença que elas possuem no ato da
docência, afirmando não encontrar relação entre a parte teórica do currículo de formação em Matemática Licenciatura
e o devido exercício da profissão.

Assim, é aceitável, reforçarmos: o momento do estágio, desde discussões e análise de temas relacionados à atuação
docente, até a inserção em campo para observação e/ou regência, é uma oportunidade indispensável para a formação
docente.

1. ASPECTOS EMPÍRICOS QUANTO AO CAMPO DE ESTÁGIO

O Colégio localizado em um dos bairros centrais deAracaju, foi fundado em 1970 a partir do decreto de criação
número 157 – Lei nº 307/70, cuja denominação permaneceuaté 2016, quando houve alteração de seu nome a partir
de decreto assinado pelo governador do Estado de Sergipe para mudança de nomes de escolas que homenageavam
ex-presidentes da ditadura. O decreto assinado decorreu de orientação presente no Relatório Final da Comissão
Nacional da Verdade.
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A equipe diretiva do Colégio é composta por 1 diretora, 3 coordenadores e 1 secretária. O Comitê Pedagógico possui
ao todo 10 funcionários. O Colégio dispõe de 124 professores, 7 agentes administrativos e 9 funcionários como
pessoal de apoio.

Não obstante, o comitê pedagógico é equilibrado para os três turnos, uma vez que aqueles que o compõem
encarregam-se de questões técnico-pedagógicas do Colégio, tais como avaliação, controle e regularidade de
frequência, aprovação, evasão, etc.

Em relação à sala de aula, na qual, ocorreram nossas observações, dispunha de carteiras que nem sempre estavam
dispostas em filas, mas organizadas conforme pequenos agrupamentos feitos entre os alunos. O quadro, dividido em
dois (branco e negro), sendo que a metade correspondente ao quadro negro não apresenta condições adequadas
para uso. Geralmente cerca de vinte alunos estavam presentes nas aulas.

A professora regente da turma sempre interagia com seus alunos, havendo uma boa relação entre professor e aluno.
O conteúdo era exposto no quadro, fazendo questionamentos que estimulava a participação dos seus alunos no
desenvolvimento da aula. As atividades (listas de exercícios) eram sempre individuais, e corrigidas na aula.

1. OBSERVAÇÃO DAS AULAS

De acordo com Fazenda (1991 apud ETCHEVERRIA; FELICETTI, 2016), o estágio é definido como um processo de
apreensão da realidade concreta que se dá por meio de observação e experiências, no desenvolvimento de uma
atitude interdisciplinar. Dessa forma, após contato com a professora de matemática da 3ª série C do ensino médio, do
referido campo de estágio, e autorização para realizarmos observação das aulas durante duas semanas – conforme
programação de atividades de observação do Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I – passamos a
comparecer e nos posicionarmos na sala de forma a interferir o mínimo possível no andamento das aulas de
matemática. Elas ocorriam às segundas e quartas-feiras nos últimos horários.

Durante o período de observação, as aulas ministradas pela professora regente da turma foram expositivas. O
conteúdo era exposto no quadro branco, embora a professora estivesse sempre procurando interagir com seus
alunos, o que estimulava a participação deles no desenvolvimento da aula e demonstrava haver uma boa relação
entre professor e aluno.

Esse processo de ensino-aprendizagem corresponde ao mais comum nas aulas de Matemática e associa ensino à
transmissão de conhecimento e aprendizagem à recepção de conteúdos. “Nessa concepção, a aprendizagem é vista
como acúmulo de conhecimentos, e o ensino baseia-se essencialmente na ‘verbalização’ do conhecimento por parte
do professor”. (BRASIL, 2006, p. 80). O fato de concentrar-se na verbalização, requer retenção de atenção e a
estratégia da professora vinha sendo a interação que procurava manter ao longo de toda a aula em torno do conteúdo.

O conteúdo em andamento era relacionado à Matemática Financeira (porcentagem, juros). Assim, a professora
permitia o uso de calculadoras nas aulas e, então, os alunos utilizavam a calculadora de seus celulares. Contudo, a
professora alertou-os que no dia da avaliação só seria permitido o uso de calculadoras que não fossem as que tinham
nos celulares. Esses aparelhos são algumas das tecnologias existentes, mas o uso nas aulas foi como ferramenta
apenas para a realização de cálculos, não necessariamente foi envolvido à metodologia de ensino relacionada à
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Quanto às atividades, estas ocorriam por meio de listas de exercícios, com problemas contextualizados, sempre
individuais. Havia correção durante a aula sempre buscando a participação dos alunos e logo após havia recolhimento
das listas de cada um com as resoluções. Essa é outra característica da concepção que se refere ao ensino como
transmissão de conhecimento, que segue o padrão de definição, exemplos e exercicios conhecidos como exercícios
de fixação. (BRASIL, 2006).

Evitar a compartimentalização de conteúdos, procurando articulá-los, fazer uso da contextualização para dar sentido à
matemática e para concretizar a interdisciplinaridade, realizar articulações com práticas sociais sem aspectos
fantasioso e com temas atuais relacionados a ciência e tecnologia são algumas recomendações para as aulas de
matemática (BRASIL, 2006). Entretanto, observamos aulas estritamente expositivas, apesar da interação que a
professora procurava manter, conforme relatado.
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Durante as aulas de observação, frequentavam em dezesseis alunos e percebemos que os eles estavam sempre
separados em grupos (alguns sentados na frente um do lado do outro, outros no fundo, outros nos cantos). Na
primeira observação, a professora iniciou o conteúdo Porcentagem, com alguns exemplos e passou uma lista de
exercícios, valendo nota, que corrigiu, no segundo dia de observação, junto com seus alunos, pedindo-lhes para lhe
entregar após a correção. Na terceira observação, ela ministrou o conteúdo de juros simples, anotando algumas
definições. Na aula seguinte, anotou problemas envolvendo juros simples, solicitando que seus alunos resolvessem.
Notamos que alguns alunos não tomavam nota e a professora regente ao perceber isso ressaltou o quanto que é
relevante copiar o conteúdo, visto que eles não tinham o livro didático de Matemática.

A professora regente sempre demonstrou dominar o conteúdo, interagindo com seus alunos lhes fazendo alguns
questionamentos, e alguns alunos respondiam a esses questionamentos, muitas vezes fazendo o cálculo
mentalmente. Em alguns momentos a professora interrompia a aula, pois muitas vezes as conversas entre os alunos
atrapalhavam o desenvolvimento da aula.

Em linhas gerais, esse período de observação foi importante para nós, pois nos proporcionou momentos de
convivência com a rotina da sala de aula, dando para conhecer (em partes) o comportamento dos alunos e a
metodologia que a professora regente da turma utilizava. Nas aulas que observamos, percebemos o empenho da
professora da turma em trabalhar de forma contextualizada. Por outro lado, não identificamos uma
interdisciplinaridade no tempo em que estivemos presentes naquele ambiente escolar.

O critério central é o da contextualização e da interdisciplinaridade, ou seja, é o potencial
de um tema permitir conexões entre diversos conceitos matemáticos e entre diferentes
formas de pensamento matemático, ou, ainda, a relevância cultural do tema, tanto no que
diz respeito às suas aplicações dentro ou fora da Matemática, como à sua importância
histórica no desenvolvimento da própria ciência. (BRASIL, 2000, p. 43)

As aulas ministradas durante o período de observação foram apenas expositivas-dialogada e o conteúdo dado foi da
última unidade daquele ano letivo do Colégio: matemática financeira (porcentagem, juros simples e compostos).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estágio é parte fundamental da formação docente. Com ele, além do contato com o campo, obtemos dados
importantes para o entendimento de questões relacionadas à aprendizagem, a qual é o foco dos profissionais da área
de ensino.

Nossa experiência de estágio em campo, embora tenha sido de curto tempo de observação por se tratar do Estágio
Supervisionado em Ensino de Matemática I, foi fundamental para nossa formação, pois nos proporcionou conhecer a
rotina da sala de aula, observando desde o comportamento dos alunos até a metodologia utilizada pelo professor
regente da turma.

Além disso, essas experiências nos levaram a refletir sobre a nossa futura ação pedagógica, visto que na atividade de
Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II, iremos observar, e também planejar aulas para nossa atuação
como professoras de Matemática.
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