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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar possíveis contribuições do estágio supervisionado 

para a formação do professor de matemática. A pesquisa adota uma metodologia de 

abordagem qualitativa e está estruturada no formato Multipaper, composta por dois artigos. 

Para o primeiro artigo, utilizamos a entrevista semiestruturada como instrumento de coleta de 

dados com o intuito de investigar as expectativas de vinte futuros professores de matemática 

em relação ao estágio supervisionado. Já no segundo artigo, temos como sujeitos treze 

professores de dois cursos de Licenciatura em Matemática e o instrumento utilizado foi o 

questionário. Obedecendo aos protocolos de isolamento social impostos pela pandemia da 

Covid-19, todos os dados foram coletados de maneira virtual. A partir das análises dos dados 

ficou evidenciado que o estágio supervisionado constitui um importante espaço de 

aprendizagem da docência, contribuindo para a construção da identidade docente dos 

licenciandos participantes da pesquisa, ao executarem e refletirem sobre ações que estão 

presentes no dia a dia do professor, permitindo o aperfeiçoamento de suas práticas 

pedagógicas. Com os professores participantes da pesquisa, procuramos compreender seus 

pontos de vista acerca das contribuições do estágio supervisionado para a formação do futuro 

professor de matemática. Para eles, o estágio supervisionado no curso de licenciatura em 

matemática contribui para que o licenciando desenvolva um conjunto de ações relativas à 

docência, aprendendo a ser professor, estreitando a relação teoria e prática.  

 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado. Formação Docente. Ensino de Matemática.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

This research aims to investigate possible contributions of the supervised internship to the 

formation of the mathematics teacher. The research adopts a qualitative approach 

methodology and is structured in the Multipaper format, consisting of two articles. For the 

first article, we used the semi-structured interview as a data collection instrument in order to 

investigate the expectations of twenty future mathematics teachers in relation to the 

supervised internship. In the second article, we have thirteen teachers from two Mathematics 

Licentiate courses as subjects and the instrument used was the questionnaire. Obeying the 

social isolation protocols imposed by the Covid-19 pandemic, all data were collected in a 

virtual way. From the analysis of the data, it was evidenced that the supervised internship 

constitutes an important space for teaching learning, contributing to the construction of the 

teaching identity of the undergraduates participating in the research, as they perform and 

reflect on actions that are present in the teacher's daily life, allowing the improvement of their 

pedagogical practices. With the teachers participating in the research, we tried to understand 

their points of view about the contributions of the supervised internship to the formation of 

the future mathematics teacher. For them, the supervised internship in the Mathematics 

Licentiate course contributes to the Licentiate's developing a set of actions related to teaching, 

learning to be a teacher, strengthening the relationship between theory and practice. 

 

Keywords: Supervised Internship. Teacher training. Math teaching. 
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1 APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 
 

1.1 Introdução 
 

Neste capítulo apresentamos os aspectos introdutórios desta pesquisa, como surgiu o 

interesse em pesquisar sobre a formação inicial docente considerando o componente 

curricular Estágio Supervisionado no âmbito da Licenciatura em Matemática. Sinalizamos a 

relevância da pesquisa, a estrutura da dissertação, delimitamos os objetivos e o percurso 

metodológico.  

 

1.2 Caminhos para a pesquisa 
 

Por meio do estágio supervisionado, eu tive o primeiro contato com a sala de aula, na 

condição de ‘professora’, enquanto aluna de um curso de Licenciatura em Matemática. Na 

época (2008), o fluxograma do referido curso ofertava o estágio nas disciplinas Prática de 

Ensino em Matemática I e Prática de Ensino em Matemática II, respectivamente em turmas de 

Matemática do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.  

Tais disciplinas foram reduzidas à prática como imitação de modelos e a 

instrumentação técnica (PIMENTA; LIMA, 2012), isto é, limitadas à ida do estagiário à 

escola observar as aulas dos professores e reproduzi-las, o preenchimento de documentos, a 

elaboração de relatórios, com pouquíssimas discussões reflexivas na universidade sobre a 

docência e seus saberes. Desta forma, o estágio acabou sendo somente uma atividade 

burocrática a ser cumprida, o que para mim deixou uma lacuna na formação inicial docente.  

Ao concluir a Licenciatura em Matemática, fiz o curso de especialização (lato sensu) 

Matemática do Ensino Médio, concomitantemente comecei a lecionar na educação básica e 

posteriormente fui aprovada em uma seleção pública para professor temporário, área 

Educação Matemática, na mesma instituição que me graduei.  

Ao retornar à casa, o Projeto Pedagógico do curso havia sido reformulado e 

obedecendo às leis educacionais vigentes já estavam instituídas as disciplinas Estágio 

Supervisionado no Ensino Fundamental, Estágio Supervisionado I no Ensino Médio e Estágio 

Supervisionado II no Ensino Médio. Assim, comecei a lecionar tais disciplinas e outras 

referentes à área Educação Matemática.  

O início da docência no ensino superior foi desafiador e na tentativa de minimizar os 

desafios, me dediquei a participar de eventos na área formação de professores e Educação 

Matemática, realizei leituras de inúmeros artigos, livros e pesquisas referentes a essa temática 



12 

 

procurando adquirir novos conhecimentos. Na busca incessante pelo conhecimento unida ao 

desejo de realizar um sonho antigo, ingressei no mestrado com o intuito de aprofundar meus 

conhecimentos teóricos, pesquisar com maior profundidade e obter uma melhor qualificação 

profissional.  

O interesse em pesquisar no âmbito do estágio supervisionado surge a partir das 

vivências com o estágio, tanto como aluna quanto como professora, por acreditar que essa 

etapa formativa contribui para o desenvolvimento da identidade docente, não podendo ser 

visto apenas como um momento burocrático em que o licenciando irá “dá aula”. É preciso vê-

lo além de um componente curricular obrigatório, ou seja, como um campo investigativo que 

permite aprendizagens relevantes e fortalece o alicerce da formação docente.   

 

1.3 Relevância da pesquisa 
 

Na área de pesquisa sobre formação inicial de professores em Matemática é possível 

encontrar estudos que abrangem múltiplas perspectivas, dentre eles, o estágio supervisionado 

tem sido um cenário investigativo (PIMENTA; LIMA, 2012; TEIXEIRA; CYRINO 2015a, 

2015b, 2014; BARBOSA; LOPES, 2020; MORAES; BARGUIL, 2020; SILVA; OLIVEIRA, 

2021). 

Segundo Pimenta e Lima (2012), o estágio é um campo de conhecimento, um lugar de 

vivências que possibilita a reflexão sobre a construção da identidade docente. De acordo com 

a concepção das autoras, compreendemos o estágio supervisionado como um campo de 

conhecimento que pode propiciar aos licenciandos não apenas o exercício da docência, mas 

uma oportunidade de refletirem sobre a sua formação, os saberes adquiridos ao longo do 

curso, integrando os conhecimentos teóricos e práticos, e assim, vão tecendo a sua identidade 

docente. 

Nesse cenário, é importante que estagiários e professores reconheçam o valor 

formativo do estágio, por isso, consideramos que discutir o estágio supervisionado é relevante 

tanto do ponto de vista discente, quanto docente. Uma vez que os discentes têm a 

oportunidade de vivenciarem no estágio situações reais de ensino que podem influenciar na 

construção de sua identidade docente, e os docentes têm a missão de conduzir os discentes 

durante esse percurso. Pois, a postura adotada pelo docente em sua disciplina pode influenciar 

na maneira que o discente vê a disciplina e no desenvolvimento de suas ações. 
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1.4 Estrutura da dissertação  
 

De acordo com Mutti e Klüber (2018), nos programas de Pós-Graduação stricto sensu 

brasileiros, dois formatos de pesquisa se destacam: o monográfico ou tradicional e o 

Multipaper ou formato alternativo. Para as autoras, o formato Multipaper refere-se “à 

apresentação de uma dissertação ou tese como uma coletânea de artigos publicáveis, 

acompanhados, ou não, de um capítulo introdutório e de considerações finais” (MUTTI; 

KLÜBER, 2018, p. 3).  

Para Garnica (2011, p. 8), o estilo Multipaper é “composto por textos que guardam, 

entre si, certa independência, mas configuram algo que se pretende coeso, com cada um dos 

textos auxiliando na formação de um objeto”.   

Barbosa (2015) apresenta como algumas das vantagens desse formato a acessibilidade 

aos textos (pela publicação dos artigos em periódicos, os quais cada vez mais aderem às 

plataformas virtuais) o que pode propiciar uma melhor socialização dos resultados da 

pesquisa.   

Corroborando com os argumentos supracitados por Mutti e Klüber (2018), Garnica 

(2011) e Barbosa (2015) justifica-se a escrita dessa dissertação no formato Multipaper. Nessa 

perspectiva, a dissertação está estruturada em cinco capítulos, dos quais dois são artigos que 

trazem características próprias e estão interligados pelo mesmo objeto de pesquisa, o estágio 

supervisionado.  

No primeiro capítulo, abordamos a parte introdutória da pesquisa, delimitando o 

interesse pela temática, a relevância, os objetivos, o percurso metodológico e a estrutura da 

dissertação. 

No segundo capítulo, realizamos uma revisão de literatura acerca das questões sobre 

estágio supervisionado e suas contribuições para a formação do futuro professor de 

matemática. O terceiro capítulo, intitulado “Estágio supervisionado como espaço de 

aprendizagem na Licenciatura em Matemática” traz o primeiro artigo cujo objetivo é 

investigar as expectativas de futuros professores de matemática em relação ao estágio 

supervisionado. No quarto capítulo, apresentamos o segundo artigo, intitulado “Afirmações 

de professores formadores da Licenciatura em Matemática acerca do estágio e docência” 

tendo como objetivo analisar o ponto de vista de professores de dois cursos de Licenciatura 

em Matemática acerca das contribuições do estágio supervisionado para a formação do futuro 

professor de matemática. O quinto capítulo trará as conclusões da pesquisa, retomando 

resultados encontrados nos capítulos 3 e 4. 
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1.5 Objetivos da pesquisa  
 

Considerando que esta dissertação terá o formato Multipaper, composta de artigos 

científicos apresentados nos capítulos 3 e 4, apresentamos os objetivos de cada capítulo 

definidos nos objetivos específicos, assim como o objetivo geral, conforme explicitado 

abaixo: 

 

1.5.1 Objetivo geral  
 

 Investigar possíveis contribuições do estágio supervisionado para a formação do 

professor de matemática. 

 

1.5.2 Objetivos específicos  
 

 Investigar as expectativas de futuros professores de matemática em relação ao estágio 

supervisionado.  

 Analisar o ponto de vista de professores de dois cursos de Licenciatura em Matemática 

acerca das contribuições do estágio supervisionado para a formação do futuro 

professor de matemática1. 

 

1.6 Metodologia  
 

Segundo Goldenberg (2004), falar de metodologia é falar de um caminho possível 

para a pesquisa científica. Para a autora, a realização de uma pesquisa cientifica “exige 

criatividade, disciplina, organização e modéstia, baseando-se no confronto permanente entre o 

possível e o impossível, entre o conhecimento e a ignorância” (GOLDENBERG, 2004, p. 13). 

 Pesquisar, de acordo com Bicudo (1993, p. 18), “configura-se como buscar 

compreensões e interpretações significativas do ponto de vista da interrogação formulada.” 

Não havendo uma resposta definitiva, mas compreensões e interpretações que buscam 

responder o fenômeno interrogado. 

Na perspectiva de Barboza (2011, p.32), pesquisa “é um conjunto de atividades 

orientadas para a busca de um determinado conhecimento (...). Uma das relevâncias da 

pesquisa é estimular a reflexão.” Desta forma, este estudo se caracteriza como uma pesquisa, 
                                                             
1  Consideramos ponto de vista como o posicionamento do professor, a opinião, os argumentos que ele utiliza em 
defesa de um determinado tema, em particular nesta pesquisa, sobre o estágio supervisionado. 
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pois no percurso do caminho trilhado, procuramos manter a disciplina e a organização no 

desenvolvimento das atividades, fazendo as devidas reflexões e buscando compreensões sobre 

a temática em estudo.  

 

1.6.1 A pesquisa qualitativa  
 

Visando alcançar os objetivos propostos e considerando o contexto onde os dados 

foram obtidos, adotamos a abordagem qualitativa para a realização desta pesquisa.    

Para Bodgan e Biklen (1994), na investigação qualitativa há uma predominância de 

dados descritivos relacionados a pessoas, locais e conversas, o ambiente natural é a fonte 

direta dos dados, que são analisados de forma indutiva. “A investigação qualitativa em 

educação assume muitas formas e é conduzida em múltiplos contextos (...) privilegiam, 

essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da 

investigação” (BODGAN; BIKLEN, 1994, p.16).  

Bicudo (2012, p. 17) se posiciona em relação à pesquisa qualitativa em educação, “um 

modo de proceder que permite colocar em relevo o sujeito do processo”. Segundo a autora, o 

sujeito não deve ser olhado de modo isolado e as pesquisas qualitativas permitem a 

compreensão das características do fenômeno investigado. “As interrogações que indicam 

para onde o olhar se dirige, focando o fenômeno em suas perspectivas e modos de apresentar-

se, dando-se a conhecer (BICUDO, 2012, p. 20).”  

Por estas razões consideramos que a abordagem qualitativa é adequada para o 

desenvolvimento desta pesquisa, visto que foi possível investigar as contribuições do estágio 

supervisionado para a formação do futuro professor de matemática, tanto no ponto de vista 

dos licenciandos quanto no ponto de vista dos professores universitários, representando a 

partir da minha compreensão as especificidades reveladas nas falas dos participantes da 

pesquisa, tendo como suporte a revisão da literatura e referencial teórico adotado. 

 

1.6.2. Participantes da pesquisa 
 

Para o primeiro artigo, escolhemos como participantes discentes da Licenciatura em 

Matemática e para o segundo artigo, os docentes de dois cursos de Licenciatura em 

Matemática.  

 

1.6.2.1 Os discentes  
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Os participantes da pesquisa são vinte alunos de um curso de Licenciatura em 

Matemática de uma Universidade Pública do Nordeste Brasileiro. Esse grupo de participantes 

é composto por dez homens e dez mulheres, na faixa etária de 21 a 28 anos de idade e 

estavam concluindo a Licenciatura em Matemática.  

O critério de seleção adotado para a participação na pesquisa era que os discentes 

estivessem matriculados em uma das disciplinas: Estágio Supervisionado I no Ensino Médio 

ou Estágio Supervisionado II no Ensino Médio no referido curso.  

O motivo que nos levou restringir a participação para estagiários do ensino médio, 

justifica-se pelo fato que os participantes já teriam vivenciado o estágio em turmas de 

matemática no ensino fundamental, o que acreditamos possibilitar uma melhor argumentação 

sobre as contribuições do estágio em sua formação, e assim, podem discorrer com mais 

domínio sobre o assunto em estudo.  

 

1.6.2.2 Os docentes  
 

Os participantes docentes da pesquisa são treze professores de dois cursos de 

Licenciatura em Matemática de duas Universidades Públicas de dois Estados do Nordeste 

Brasileiro. Nove são do sexo masculino e quatro são do sexo feminino. 

O tempo de magistério dos participantes varia de três a quarenta e cinco anos. Nove 

docentes lecionam as disciplinas da área Matemática e quatro docentes lecionam as 

disciplinas da área Educação Matemática. Quanto à formação acadêmica temos oito doutores, 

um doutorando, um mestre, dois mestrandos e um especialista.   

 

1.7 A coleta de dados  
 

Em decorrência da pandemia da Covid-19, os dados foram coletados de maneira 

virtual.  

No primeiro artigo, o instrumento utilizado para a coleta dos dados foi a entrevista 

semiestruturada. Escolheu-se a entrevista porque ela proporciona uma melhor interação entre 

o pesquisador e o participante, ao mesmo tempo em que permite ao participante relatar suas 

experiências acerca da temática investigada. Segundo Bodgan e Biklen (1994, p.134), em 

investigação qualitativa, “a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem 

do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 

maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo”.  
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As entrevistas foram realizadas individualmente pelo aplicativo WhatsApp. Foi 

marcado um horário para cada entrevistado, e em tempo real por meio de mensagem de voz, a 

pesquisadora enviava as perguntas e os entrevistados as respondiam.  Finalizada a entrevista, 

com as respostas gravadas em áudio, inicia-se a transcrição das respostas na íntegra, para 

posterior leitura e análise. Para preservar o anonimato dos participantes, adota-se a 

codificação EM1, EM2, EM3 e assim, sucessivamente até o EM20 na identificação dos 

participantes.  

No segundo artigo, ao entrar em contato com os participantes, eles optaram pelo envio 

das perguntas por e-mail, desta forma, adotamos o questionário como instrumento de coleta 

de dados.  Segundo Gil (1999, p. 128), o questionário é uma técnica de investigação que tem 

“por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas etc.” Para o autor, na construção do questionário, as perguntas podem 

ser abertas, fechadas ou múltiplas. 

De acordo com os tipos de questionários apresentados em Gil (1999), optamos pelo 

questionário com perguntas abertas, dado que, “perguntas abertas são aquelas em que o 

interrogado responde com suas próprias palavras, sem qualquer restrição” (GIL, 1999, p. 

131).  

Nessa perspectiva, o questionário é composto de seis perguntas abertas que visam 

compreender o ponto de vista de professores universitários acerca dos aspectos relacionados à 

disciplina de Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura em Matemática que 

contribuem para a formação do futuro professor.  

Ao receber os e-mails com as respostas do questionário, utilizamos o código PM para 

identificar os professores que lecionam as disciplinas da área Matemática Pura e PEM 

referindo-se aos que lecionam as disciplinas da Educação Matemática, numerados de 1 a 13. 

 

1. 8 Análise dos dados  
 

Para responder aos nossos objetivos, após a codificação das entrevistas e dos 

questionários, formamos um conjunto de textos que constituem o corpus de análise desta 

pesquisa.  

Na análise dos dados do artigo I, agrupamos as falas dos participantes com o propósito 

de compreender o que o estágio supervisionado representa para os discentes, estabelecendo 

um diálogo entre as falas buscando realizar uma reflexão à luz do referencial teórico.  
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No artigo II, adotamos a análise de conteúdo para a categorização dos dados. Segundo 

Bardin (2016, p. 44), “a análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens”. Para a autora, a categorização representa a passagem dos dados 

brutos do texto aos dados organizados, e o processo de codificação se restringe a escolha das 

unidades de registro, que podem ser um tema, uma palavra ou uma frase. 

Embasados nas ideias de Bardin (2016), elaboramos três categorias que emergiram das 

falas dos participantes: Articulação entre as disciplinas de Matemática, as disciplinas 

pedagógicas e as disciplinas de Educação Matemática; As percepções docentes sobre o 

Estágio Supervisionado; As percepções docentes sobre as contribuições do estágio para a 

construção da identidade docente do futuro professor de matemática.  
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2 EM BUSCA DE UMA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9394/96- (BRASIL, 1996) 

estabelece a obrigatoriedade do estágio nas licenciaturas, o que proporciona ao futuro 

professor a inserção na prática docente, constituindo-se em um dos espaços da formação, que 

precisa acontecer com a supervisão e orientação de um professor da universidade e de um 

professor da escola de Educação Básica. 

Em relação à formação matemática e didático-pedagógica do futuro professor de 

matemática, Fiorentini (2005, p.113) afirma que “a Licenciatura precisa ser vista como um 

porto de passagem e de iniciação ao processo de investigar a prática pedagógica em 

Matemática”. Para Fiorentini (2005), a Licenciatura deve formar professores autônomos e 

competentes capazes de produzir e mobilizar os saberes matemáticos.   

Nessa concepção, o estágio representa o retorno do licenciando ao ambiente escolar na 

condição de futuro professor em processo formativo. É preciso que esse retorno promova 

experiências que contribuam para a construção de saberes docentes para os licenciandos. O 

estágio não pode ser um simples espaço-tempo de aplicação de habilidades técnicas em torno 

de como se deve ensinar (PIMENTA; LIMA, 2012).  

Tardif (2014, p.21) afirma que “ensinar é mobilizar uma ampla variedade de saberes, 

reutilizando-os no trabalho para adaptá-los e transformá-los pelo e para o trabalho”. Nessa 

perspectiva, é necessário que o estágio possibilite ao professor em formação desenvolver o 

conhecimento profissional docente, por meio da “reflexividade, retomada, reprodução, 

reiteração daquilo que se sabe naquilo que se sabe fazer, a fim de produzir sua própria prática 

profissional” (TARDIF, 2014, p.21).  

Pimenta e Anastasiou (2014) consideram a importância dos saberes das áreas de 

conhecimento, dos saberes pedagógicos, dos saberes didáticos e dos saberes da experiência no 

processo de formação de professores. Segundo as autoras, “esses saberes se dirigem às 

situações de ensinar e com elas dialogam” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 71).   

Sobre ensinar e aprender, Freire (1996) discute alguns saberes indispensáveis à 

formação docente e a prática educativo-crítica. Para Freire (1996), “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” 

(p. 12). Corroborando o ponto de vista do autor, a experiência formativa proporcionada pelo o 

estágio deve permitir ao professor em formação vivenciar diversos saberes, compreendê-los e 

readequá-los em um processo contínuo de construção de sua identidade docente.  
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Na concepção de Pimenta e Lima (2012, p. 56), o estágio é um campo de 

conhecimento que envolve todas as disciplinas do curso de formação de professores, 

“possibilitando que a relação entre os saberes teóricos e os saberes práticos ocorra durante 

todo o percurso da formação, garantindo, inclusive, que os alunos aprimorem sua escolha de 

ser professores a partir do contato com as realidades de sua profissão.”   

As referidas autoras ainda explicitam seu entendimento em relação ao estágio como 

um lugar privilegiado de questionamento e de reflexão, onde é possível se trabalhar “aspectos 

indispensáveis à construção da identidade, dos saberes e das posturas específicas ao exercício 

profissional docente” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 61).  

Como contribuição a essa discussão, Lima (2012) classifica o estágio como um espaço 

de mediação reflexiva quanto à formação e à identidade docente. A autora reitera que o 

estágio efetiva uma aproximação dos estagiários com o magistério e com os profissionais da 

educação e nessa aproximação a aprendizagem docente se confirma.  

O estudo realizado por Zabalza (2014) revela o importante papel do estágio para a 

formação inicial, possibilitando que os estudantes enriqueçam e diversifiquem suas 

experiências formativas. Além disso, para o autor supracitado, o estágio também permite que 

lacunas formativas sejam identificadas, possibilitando ao estudante reforçar ou modificar 

atitudes e desenvolver novas habilidades.  

Outra contribuição formativa do estágio exposta em Zabalza (2014) é que ao permitir 

o contato dos estudantes com a realidade de um cenário profissional múltiplos encontros se 

enriquecem, entre eles: com os profissionais; com a profissão; com a teoria; com ideias 

prévias, preconceitos, expectativas; consigo mesmo etc. Esses encontros viabilizam pôr em 

prática “aprendizagens que correspondem à formação universitária: a observação, a análise 

das situações, a narração-descrição-análise das experiências, a apresentação de resultados, 

entre outros” (ZABALZA, 2014, p.115). 

De acordo com Teixeira e Cyrino (2014; 2015a; 2015b), as atividades desenvolvidas 

durante o percurso formativo do estágio (Estágio de Orientação, Estágio de Observação e 

Estágio de Regência) permitem aos futuros professores de matemática interagir com os 

professores da universidade, com os professores das escolas-campo de estágio e com outros 

estagiários. 

 Essa interação deve proporcionar discussões e reflexões que instiguem os estagiários 

a analisar criticamente os diferentes elementos relacionados à prática pedagógica, além de 

possibilitar aprendizagens acerca da docência. “Essas aprendizagens estão diretamente 
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relacionadas à prática letiva do professor e podem subsidiar os estagiários futuramente em sua 

atuação profissional” (TEIXEIRA; CYRINO, 2015a, p. 667).  
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3 ARTIGO 1 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO ESPAÇO DE 
APRENDIZAGEM NA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA2 
 
 
Resumo 

Este artigo integra uma pesquisa de mestrado e objetiva investigar as expectativas de futuros 
professores de matemática em relação ao estágio supervisionado. Entendido como tempo de 
ensino e aprendizagem da docência, ao inserir os futuros professores nas escolas, o estágio é 
uma oportunidade para que conheçam de perto a realidade escolar, sendo também um 
momento de preparação para possíveis situações que enfrentarão durante a docência. Esta é 
uma pesquisa de abordagem qualitativa, com os dados obtidos de forma remota, devido a 
pandemia da Covid-19, por meio de uma entrevista semiestruturada, realizada com vinte 
alunos do último ano de um curso de Licenciatura em Matemática de uma Universidade 
Pública do Nordeste Brasileiro. Os resultados da análise dos dados evidenciam que o estágio 
supervisionado contribui para a construção da identidade docente dos futuros professores de 
matemática ao permitir o aperfeiçoamento de suas práticas pedagógicas, enfrentando alguns 
dos desafios que possam surgir no exercício da docência e fortalecendo sua postura 
profissional. 
 
Palavras-chaves: Estágio. Formação de professores. Identidade docente. 
 
 
SUPERVISED INTERNSHIP AS LEARNING SPACE IN LICENSING 
MATHEMATICS 

 
Abstract: This article is part of a master's research and aims to investigate the expectations of future 
mathematics teachers in relation to the supervised internship. Understood as teaching teaching and 
learning time, when inserting future teachers in schools, the internship is an opportunity for them to 
get to know the school reality up close, and it is also a time of preparation for possible situations they 
will face during teaching. This is a research with a qualitative approach, with data obtained remotely, 
due to the Covid-19 pandemic, through a semi-structured interview, conducted with twenty students of 
the last year of a degree course in mathematics at a Public University of the Brazilian Northeast. The 
results of the data analysis show that the supervised internship contributes to the construction of the 
teaching identity of future mathematics teachers by allowing the improvement of their pedagogical 
practices, facing some of the challenges that may arise in the exercise of teaching and strengthening 
their professional posture. 
 
Keywords: Internship. Teacher training. Teaching identity. 
 
 

PRÁCTICAS SUPERVISADAS COMO ESPACIO DE APRENDIZAJE EN 
MATEMÁTICAS GRADO 

Resumen: Este artículo es parte de una investigación de maestría y tiene como objetivo investigar las 
expectativas de los futuros profesores de matemáticas en relación con las prácticas supervisadas. 
Entendido como tiempo de enseñanza y aprendizaje de la enseñanza, al insertar a los futuros docentes 
en las escuelas, la pasantía es una oportunidad para que conozcan de cerca  la realidad escolar, así 
                                                             
2 Submetido em 21/06/2021 e publicado em 07/12/2021 no periódico Revista Baiana de Educação Matemática, 
v. 02, n. 01, p. 01/19, e202123, jan./dez., 2021. e-ISSN 2675-5246. 
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como un momento de preparación para posibles situaciones que enfrentarán durante la docência. Se 
trata de una investigación de enfoque cualitativo, con datos obtenidos de forma remota, debido a la 
pandemia Covid-19, a través de una entrevista semiestructurada, realizada a veinte estudiantes de 
último año de la carrera de matemáticas en una Universidad Pública del Nordeste brasileño. Los 
resultados de las análisis de datos muestran que la pasantía supervisada contribuye a la construcción 
de la identidad docente de los futuros docentes de matemáticas al permitir la mejora de sus prácticas 
pedagógicas, enfrentando algunos de los desafíos que pueden surgir en el ejercicio de la docencia y 
fortaleciendo su postura profesional. 

Palabras clave: Pasantía. Formación de profesores. Identidad docente. 

 

3.1 Introdução 
 

O estágio supervisionado é uma etapa indispensável na formação inicial de estudantes 

dos cursos de licenciatura. Sendo uma atividade curricular obrigatória, o estágio deve 

constituir-se em momento de experiências importantes em que o licenciando vivencie o 

ambiente escolar, o cotidiano da sala de aula, considerando a escola como ambiente de 

formação e favorecedor de aprendizagem da docência, estabelecendo um diálogo entre a 

teoria estudada na Universidade e a prática nas escolas-campo de estágio. 

Pesquisas que investigam as influências do estágio para professores em inicio de 

carreira (SILVA; OLIVEIRA, 2021; FARIA et al, 2021) sugerem a necessidade de integração 

efetiva do estágio de forma colaborativa ao currículo dos cursos de licenciatura para a 

obtenção de melhores resultados na formação. 

Sousa, Albuquerque e Alves (2016) argumentam que o estágio possibilita a formação 

da identidade profissional do professor de matemática, porque amplia a visão e oferece uma 

base teórica e metodológica que pode ser considerada valiosa para a atuação profissional. 

Consideramos como uma das razões que justificam esta pesquisa, o fato que o estágio 

supervisionado deve ser visto como um campo de conhecimento que permite aos professores 

em formação conhecer a realidade escolar e suas especificidades, oportunizando um ambiente 

de trocas de experiências, no qual poderão ser capazes de pôr em prática as teorias estudadas e 

desenvolver sua capacidade reflexiva sobre a própria prática docente.  

Segundo Lima (2012), na escola, as atividades de estágio devem ir além da percepção 

de sala de aula de forma isolada, desenvolver uma compreensão atenta aos processos de 

ensino e aprendizagem. Acrescente-se, ainda, que para Pimenta (2010), o estágio 

supervisionado integra a teoria com a prática, articula os conhecimentos teóricos (específicos 

de cada curso) com a prática de ensino, oportunizando o conhecimento de diversas 
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metodologias de ensino, possibilitando uma ampla discussão das condições em que esse 

ensino é produzido e dos fatores que o influenciam.  

Pimenta e Lima (2012) consideram o estágio como objeto de análise, de investigação e 

de reflexão relacionando-o com as disciplinas do curso de formação. Para as autoras, nesse 

espaço é possível trabalhar “questões básicas de alicerce, a saber: o sentido da profissão, o 

que é ser professor na sociedade em que vivemos”, entre outras (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 

100). 

Nesse sentido, por entender a relevância do estágio na construção de caminhos para o 

exercício da docência, o objetivo desta pesquisa é investigar as expectativas de futuros 

professores de matemática em relação ao estágio supervisionado. Considerando dentre outras, 

a questão norteadora: O que o estágio supervisionado representa para os alunos em sua 

formação como professor? 

Além desta seção introdutória, este estudo está estruturado em quatro seções mais as 

considerações finais. Na primeira seção, apresentamos elementos teóricos envolvendo a 

formação do professor e o estágio supervisionado. Na segunda, realizamos uma revisão de 

pesquisas sobre a temática, na terceira seção trazemos os aspectos metodológicos da pesquisa. 

E na quarta seção desenvolvemos a análise dos dados. 

3.2 O estágio supervisionado e a formação de professores: interligando saberes 
  

O processo de formação de professores se constitui por múltiplos saberes, marcado por 

aprendizagens conceituais, teóricas e práticas que vão além das aulas na Universidade. Tardif 

(2014) considera que existe uma relação entre o saber dos professores e sua experiência de 

vida, e envolve sua história profissional, as relações com os alunos em sala de aula e os outros 

atores no ambiente escolar.   

A formação da identidade docente é um processo contínuo que envolve mobilização 

de saberes permeados pelas experiências vividas (TARDIF, 2014). Nesse sentido, o estágio 

supervisionado é o lócus que complementa a formação de professores por permitir aos futuros 

professores vivenciarem situações do ambiente escolar semelhantes as que poderão enfrentar 

no exercício da profissão. Na interação com o docente da escola e com os alunos, 

aprendizagens docentes se efetivam, contribuindo para a constituição da identidade de 

professor (SILVA; VASCONCELOS; PAIVA, 2015).  

Pimenta e Lima (2012) definem diferentes concepções de estágio: a prática como 

imitação de modelos, a prática como instrumentalização técnica, o estágio por meio da 
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superação entre teoria e prática, e o estágio como lócus de formação e construção da 

identidade docente. 

Na prática como imitação de modelos, as autoras criticam a redução do estágio à 

observação das aulas, da imitação e reprodução de práticas docentes observadas e 

consideradas boas, sem que haja a análise do contexto escolar. 

 No que diz respeito à concepção técnica, as autoras pontuam que o professor necessita 

do conhecimento de técnicas e habilidades específicas, embora o uso de tais técnicas não seja 

suficiente para o exercício da profissão. Assim, o estágio não deve ser conduzido na 

perspectiva do “mito das técnicas e das metodologias” prontas para o ‘fazer a aula’, quando os 

alunos acreditam na crença destas para resolver as fragilidades do ensino (PIMENTA; LIMA, 

2012, p. 39). 

Para a superação da dissociação entre teoria e prática, a partir do conceito de práxis, 

Pimenta e Lima (2012) apontam o estágio como uma atitude investigativa, de reflexão. Não 

basta o conhecimento da teoria, são necessárias ações que possam intervir na realidade. Nessa 

perspectiva, “o estágio curricular é atividade teórica de conhecimento, fundamentação, 

diálogo e intervenção na realidade, esta sim, objeto da práxis” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 

45). 

Na concepção do estágio como lócus de formação e construção da identidade docente, 

Pimenta e Lima (2012, p. 62) entendem que “a identidade do professor é construída ao longo 

de sua trajetória como profissional do magistério”, todavia, as autoras consideram o estágio 

um lugar de reflexão, em que os fundamentos e as bases identitárias da docência poderão ser 

tecidos.  

Ao ser inserido nas escolas, o estagiário passa a conhecer o trabalho e a realidade do 

professor na sociedade, permitindo um espaço para a troca de experiências e histórias de vida 

que podem contribuir para a análise das práticas pedagógicas que ocorrem nas escolas. 

Ao refletirem sobre a importância do estágio na formação inicial do futuro professor 

de matemática, Lima, Kegler e Broch (2019), delimitam alguns objetivos do estágio na 

educação básica. “Proporcionar aos acadêmicos um espaço de reflexão, de modo que se tenha 

oportunidade de questionar, reelaborar as ideias relativas ao ensino de matemática” (p. 168). 

Segundo os autores, isto possibilita a análise de diferentes metodologias, que acrescentam à 

formação do futuro professor novas maneiras de ação na sala de aula. 

Ao inserir o licenciando nas escolas o estágio favorece as trocas de experiências, o 

diálogo entre os sujeitos envolvidos, a reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem, 
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fazendo uma conexão entre a universidade e a sociedade através da escola, resignificando e 

construindo a identidade do profissional em formação. 

Na percepção de Costa e Oliveira (2020), o estágio curricular supervisionado 

estabelece um vínculo entre as Escolas da Educação Básica e a Universidade e, ao mesmo 

tempo, medeia ações que influenciam na constituição da identidade de professor. Pensamos 

que este vínculo seja efetivado à medida que os sujeitos (estagiários, professores da 

Instituição formadora, professores das escolas e gestores) se comprometem com as ações que 

ficam sob a responsabilidade de cada um durante o estágio, além disso, sendo necessário um 

diálogo entre Universidade e escolas, e não apenas a Universidade encaminhar os estagiários 

para as escolas, e a escola os receberem.  

O momento do estágio supervisionado também é uma etapa de pesquisas por 

metodologias de ensino que promovam o “olhar docente”, não apenas sobre o que ensinar, 

mas como ensinar. Uma vez que é chegado o momento em que o estagiário “vai pôr a mão na 

‘massa’, vai ser o responsável pela sala de aula. O momento que tem a responsabilidade de se 

debruçar sobre teorias vistas durante o curso de licenciatura” (LIMA; BARBOZA, 2020, p. 

221). 

A seguir, discutimos questões pontuadas em algumas pesquisas, envolvendo 

elementos relacionados ao estágio supervisionado e a formação do professor de matemática, 

situando a construção da identidade docente por meio do estágio supervisionado. 

 

3. 3 Formação docente e estágio: revendo algumas pesquisas 
 

A constituição da identidade docente e as contribuições do estágio supervisionado no 

campo da formação inicial de professores de matemática têm sido temáticas de diversas 

pesquisas (BARBOSA; LOPES, 2020; VOLKMAN; PEREIRA; LUCCAS, 2019; PAULA; 

CYRINO, 2018, 2017; SILVA; CEDRO, 2015; TEIXEIRA; CYRINO 2015a, 2015b, 2014).  

As pesquisas desenvolvidas por Teixeira e Cyrino (2014; 2015a; 2015b) investigam as 

contribuições do Estágio de Observação, o papel da Orientação de Estágio e o papel do 

Estágio de Regência na constituição da identidade docente de futuros professores de 

Matemática. Para os autores, o Estágio de Observação é o momento em que os estagiários vão 

observar o que acontece em aulas de Matemática da Educação Básica – “a relação entre 

professor e alunos, a dinâmica da aula, o ambiente físico, dentre outros aspectos” 

(TEIXEIRA; CYRINO, 2014, p. 600) – e a partir dessas observações, realizarem discussões e 
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reflexões formativas no âmbito da Universidade, juntamente com o professor da disciplina de 

Estágio e os demais estagiários.  

Em relação à formação inicial de professores de matemática Volkman, Pereira e 

Luccas (2019), analisando as concepções de 39 estudantes do último ano do curso de 

licenciatura em matemática de duas universidades estaduais, acerca de sua preparação para a 

docência, afirmam em suas conclusões, que nas concepções dos estudantes eles não se sentem 

preparados totalmente para o exercício do magistério. 

A pesquisa dessas autoras guarda similaridade com a pesquisa de Barbosa e Barboza 

(2019), que relatam como professores de matemática em início de carreira percebem o seu 

fazer pedagógico na sala de aula. Os autores afirmam que, “alguns professores iniciantes 

entrevistados percebem que não há diálogo entre a formação que obteve na licenciatura e a 

prática pedagógica vivenciada” (p. 349). E acrescentam que participantes da pesquisa 

apontam descontentamento com a formação obtida. 

Uma pesquisa de Teixeira e Cyrino (2015b) com o objetivo de compreender o papel 

do estágio no desenvolvimento da identidade profissional de futuros professores de 

matemática, no entendimento dos licenciandos, aponta que os participantes da pesquisa 

consideram ter desenvolvido a compreensão sobre uma boa aula, crenças sobre suas 

possibilidades como professores e sobre o processo de ensino e aprendizagem. “Se 

apropriassem do valor social da profissão; se conscientizassem a respeito de situações 

imprevistas; incorporassem atitudes que interferem no ambiente de aprendizagem” (p. 131). 

Na mesma linha de argumentação, Barbosa e Lopes (2020) objetivando analisar os 

indícios constituintes da identidade profissional de futuros professores de matemática 

participantes de um grupo de estudos no âmbito do estágio curricular supervisionado, 

evidenciam em sua pesquisa que as experiências formativas vivenciadas durante o estágio 

supervisionado contribuíram para que os licenciandos manifestassem aspectos da sua 

identidade docente, “emoção, autoconhecimento, autonomia e compromisso político” (p. 01).  

Para as autoras (2020), as atividades de estágio permitiram aos futuros professores a 

autoavaliação das ações docentes e a reflexão sobre o que é preciso para ser um bom 

professor. Revelando aspectos essenciais que o estágio oportuniza a futuros professores de 

matemática, dentre eles, “fazer uma leitura da profissão docente não mais na condição de 

aluno, mas como aprendiz da profissão; configura-se, portanto, um momento de transição de 

aluno a professor” (BARBOSA; LOPES, 2020, p. 3). 

Paula e Cyrino (2018) em um mapeamento de artigos, nacionais e internacionais, 

publicados no período entre 2006 a 2016, identificam um total de 23 trabalhos que têm como 
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foco central de investigação, as perspectivas do conceito de identidade profissional de 

professores que ensinam matemática. Após inventariarem os artigos, organizam em quatro 

perspectivas epistemológicas: “holística, wengeriana, político-reformista e pedagógica dos 

estágios” (p. 778). Na análise dos dois artigos agrupados na perspectiva pedagógica do 

estágio, os autores evidenciam o espaço do estágio supervisionado como possibilidade de 

experiências e ações transformadoras de expectativas, crenças e concepções dos futuros 

professores de matemática. 

Com o propósito de investigar as influências do estágio supervisionado para 

professores em início de carreira, Silva e Oliveira (2021) destacam a importância de o estágio 

ser bem articulado ao currículo do curso de licenciatura e não ser apenas uma etapa 

obrigatória. Apresentando como uma de suas conclusões, que investir em uma maior 

integração trará melhores resultados formativos. 

Valério (2020), realizando uma pesquisa com 77 alunos matriculados na disciplina de 

Projetos de Estágio, investiga quais atividades desenvolvidas durante o curso de Licenciatura 

em Matemática do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo 

influenciaram no trabalho desenvolvido nesta disciplina. Os resultados mostram que as 

atividades que envolvem o conhecimento pedagógico do conteúdo foram consideradas pelos 

alunos como as mais significativas. 

A autora também considera que as Instituições de Ensino Superior devem garantir 

“não apenas a qualidade das atividades de forma isolada”, mas um diálogo entre o Projeto 

Pedagógico do curso e as atividades desenvolvidas ao longo do curso, “pois só assim 

propiciarão aos licenciandos conexões significativas evitando uma formação fragmentada” 

(VALÉRIO, 2020, p. 14). 

Em uma pesquisa de Sarmento (2020), que objetivou investigar como as práticas 

docentes dos professores universitários influenciam na formação dos futuros professores de 

matemática, o autor aponta que as práticas docentes universitárias, geralmente fundamentadas 

na tradição cartesiana, influenciam as práticas dos futuros professores de matemática que 

acabam reproduzindo-as. Mas não como mera reprodução desse modelo, pois os futuros 

professores atribuem um sentido pessoal e de transformação a essas influências formativas, “o 

que sustenta a necessidade de reflexão contínua sobre tais práticas” (p. 21). 

No decorrer da leitura e da análise dessas pesquisas, percebemos a importância de 

alinhar, refletir e discutir as ações formativas na formação inicial e o estágio supervisionado 

pode trazer contribuições significativas ao processo constitutivo da identidade docente. 
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3.4 Metodologia  
 

Para desenvolver a pesquisa e atender ao objetivo explicitado adotamos uma 

abordagem qualitativa. Segundo Garnica (1997), nas abordagens qualitativas a pesquisa é 

concebida como uma trajetória que busca uma compreensão daquilo que se estuda, com o 

olhar voltado para os elementos significativos para que depois sejam construídos os resultados 

possíveis da pesquisa, “posto que compreensões, não sendo encarceráveis, nunca serão 

definitivas” (p. 111).  

Utilizamos como instrumento de coleta de dados entrevistas semiestruturadas, 

realizadas via WhatsApp, em decorrência da pandemia de Covid-19. As respostas dos 

participantes foram gravadas em áudios. Após cada entrevista, deu-se o processo de escuta 

dos áudios, para depois transcrevê-los e por fim, escutá-los novamente já com as transcrições 

em mãos a fim de verificar que nenhuma das falas dos sujeitos tivesse sido omitida. Com os 

dados transcritos, por meio de leituras horizontais, isto é, leituras “das respostas apresentadas 

a uma mesma questão da entrevista, de todos os participantes” (TEIXEIRA; CYRINO, 2014, 

p. 608), formamos um conjunto de textos que constituem o corpus de análise dessa pesquisa. 

Os sujeitos participantes são vinte professores em formação, matriculados em uma das 

disciplinas: Estágio Supervisionado I no Ensino Médio ou Estágio Supervisionado II no 

Ensino Médio ofertadas no último ano (oitavo e nono semestre respectivamente, da 

Licenciatura em Matemática) em uma Instituição Pública de Ensino Superior.  

Esse grupo de participantes é composto por dez homens e dez mulheres, na faixa etária 

de 21 a 28 anos de idade, que estavam concluindo a Licenciatura em Matemática. Todos os 

sujeitos concluíram o Ensino Médio em escolas públicas e ingressaram no curso de 

Matemática entre os anos de 2014, 2015 e 2016. Para preservar o anonimato dos participantes, 

no decorrer da análise, eles são identificados como Estagiários de Matemática, EM1, EM2, 

EM3 e assim, sucessivamente até o EM20. 

Interrogados se os Estágios de Regência foram as primeiras experiências como 

professor em uma sala de aula constatamos que dos vinte EM participantes da pesquisa seis 

tiveram o estágio de regência como a primeira experiência docente; nove afirmam ter 

participado do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

anteriormente ao estágio; quatro relatam que a primeira experiência docente foi como 

professor temporário de matemática no ensino fundamental em escola pública ou privada; 

para um aluno a primeira experiência docente aconteceu durante o ensino médio quando 
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participou de um programa de monitoria e tutoria lecionando a disciplina de matemática e 

física para os demais colegas. 

 

3.5 Um diálogo com os dados  
 

Investigando as expectativas de futuros professores de matemática em relação ao 

estágio supervisionado, buscamos compreender o que o estágio supervisionado representa 

para os alunos em formação e suas contribuições para a construção da identidade docente. A 

seguir apresentamos a análise dos dados que foram obtidos por meio de entrevistas 

semiestruturadas.  

Instigados sobre porque escolheram cursar a Licenciatura em Matemática, as falas dos 

estagiários de matemática convergem em dois grupos. Um grupo refere-se à Matemática 

como primeira opção de curso, devido a fatores como afinidade com a disciplina durante o 

ensino básico, a admiração pelo professor de matemática que ensinava muito bem e o gosto 

pela docência. 

Para o segundo grupo, a Licenciatura em Matemática foi uma segunda opção, pois o 

curso pretendido não tinha na cidade em que morava e questões econômicas impediam o 

deslocamento para outra cidade que tivesse o curso almejado. Vejamos as falas: 

 

Admirava muito a professora que lecionava, tanto pela sua didática como pela sua inteligência, 
ela realmente tinha amor pelo que fazia, e ainda conseguia fazer os alunos sentir gosto pela 
matemática, que para a maioria era considerada a disciplina mais difícil e chata. Outro fator 
que também incentivou foi a admiração e gosto pela docência em si (EM3).  
 
No começo, eu queria cursar Engenharia Civil, porém como não tinha ainda esse curso na 
cidade onde moro e eu também queria fazer em uma universidade pública. E eu não queria sair 
da cidade, então optei pelo curso de Licenciatura em Matemática, pois dos cursos que tinha na 
cidade era o único curso que realmente me atraia (EM7).  
 
Eu escolhi o curso de Licenciatura em Matemática porque no ensino médio tive bastante 
motivação para seguir carreira na área, pois no 2º e 3º anos tive ótimos professores de 
matemática que me incentivaram a seguir essa área (EM15). 
 
Os estagiários, futuros professores de matemática, relatam como motivos para a opção 

pelo curso de Licenciatura em Matemática, a afinidade com a disciplina durante o ensino 

básico e o incentivo de seus professores de matemática, quando foram alunos na educação 

básica. 

Percebemos o quanto a influência de um ‘bom professor de matemática’ na educação 

básica, lembrado pela metodologia, domínio do conteúdo, sua didática e organização da aula 
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foram fatores motivacionais na escolha pela Licenciatura em Matemática. As falas dos 

estagiários nos remetem a Lorenzato (2010, p. 5), “o professor que ensina com conhecimento 

conquista respeito, confiança e admiração de seus alunos”.  

Nessa mesma perspectiva, corroboramos com Tardif (2014, p. 39), “o professor ideal é 

alguém que deve conhecer a sua matéria, sua disciplina e seu programa, além de possuir 

certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber 

prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos”. 

Com relação às disciplinas cursadas até o momento da entrevista e em que 

contribuíram para o estágio de regência, os futuros professores de matemática assim se 

pronunciaram:  

 

No curso estudar Matemática Elementar I e II, Estatística, Geometria Euclidiana, Geometria 
Analítica, Geometria Espacial e por fim Introdução a Variáveis Complexas foram sem dúvida 
uma ótima base para ingressar no estágio supervisionado, pois elas me proporcionaram um 
conhecimento inicial pré-determinado, que adicionado com o meu conhecimento pré-existente 
pode ocasionar em um bom desempenho durante o estágio, principalmente na fase da regência 
(EM4).  
 
Eu considero todas as disciplinas muito importantes, tanto para o ganho pessoal como para o 
profissional, claro. Mas em relação mesmo aos estágios, para me ajudar nos estágios, eu 
considero muito as disciplinas de laboratório porque elas trazem uma vivência diferente para o 
aluno, para a gente trabalhar de uma forma diferente, sair desse âmbito tudo tradicional, tudo 
metódico, essas coisas. E isso, eu acho que ajuda a gente a trazer coisas diferentes (EM11). 
 
Muitas disciplinas de cálculo são essenciais no aprimoramento do raciocínio matemático, 
como as disciplinas de Matemática Elementar I e II, que são voltadas a problemas que têm 
suas raízes na matemática do ensino médio. Porém, disciplinas pedagógicas como Didática 
Geral, Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio, e até mesmo as próprias 
disciplinas de Estágio, são as que mais preparam o aluno para o primeiro contato com a escola, 
por trazerem em seu currículo ensinamentos e relatos de formas de ensino que se perpetuaram 
ao longo dos anos, por mostrar metodologias de ensino, inovações no âmbito acadêmico, por 
nos permitir tentar encontrar nossa posição enquanto professor frente à sala de aula, por 
podermos trocar novas ideias e experiências enquanto alunos supervisionados (EM12).  
 
Como observamos, as disciplinas citadas podem ser agrupadas em dois blocos: as que 

compõem a área Pedagógica ou da Educação Matemática e as disciplinas de Matemática 

Básica. O primeiro bloco composto pelas disciplinas Didática Geral, Psicologia da 

Aprendizagem, Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio, Didática da 

Matemática, Laboratório de Ensino de Álgebra e Laboratório de Ensino de Geometria. O 

segundo bloco compreende as disciplinas Matemática Elementar I, Matemática Elementar II, 

Estatística Descritiva, Geometria Euclidiana, Geometria Espacial e Geometria Analítica.  

As falas dos EM caminham na mesma direção do que afirma Fiorentini (2005) ao 

discutir sobre a formação matemática e didático-pedagógica do futuro professor nas diferentes 
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disciplinas da Licenciatura em Matemática. Para o autor, os professores das áreas específicas 

ensinam além dos conceitos e procedimentos matemáticos, por meio de suas práticas 

pedagógicas na abordagem dos conteúdos ensinam um modo de ser professor. As disciplinas 

didático-pedagógicas podem ajudar na (re)significação dos conceitos e procedimentos 

matemáticos, podendo favorecer a análise e discussão de episódios reais de sala de aula, 

promovendo processos reflexivos sobre o processo de aprender e ensinar e assim, resultam 

outros sentidos para o saber matemático. 

Ao serem questionados especificamente sobre as disciplinas da área da Educação 

Matemática ou consideradas de conteúdo pedagógico, os futuros professores de matemática 

relataram:  

 

Juntamente com as disciplinas de matemática pura compõem a formação do professor de 
matemática. Estas são importantes também, pois contribuem para a formação docente, 
propõem reflexões e discussões acerca da docência em si e sua prática. Ou seja, voltada para o 
ato de ser professor, o educador (EM3). 
 
As disciplinas pedagógicas nos preparam para a vivência em sala de aula, ou seja, quando 
estudamos todas aquelas teorias que em algumas disciplinas tem é de certa forma para 
colocarmos no nosso campo de atuação que é ensinar, e assim aprendemos novos conceitos 
sobre o ensino, entre outros (EM6). 
 
 Essas disciplinas são de extrema importância, pois são nesses momentos que o aluno, o 
graduando, tem a oportunidade de conhecer a parte pedagógica da disciplina, conhecer outros 
recursos que o aluno deve utilizar como parte metodológica para futuramente ele aplicar em 
sala de aula e ver quais os meios, quais metodologias funcionam. Porque até então, se o 
graduando tiver apenas a matemática pura em mente quando pegar situações de sala de aula 
que se remetem a parte pedagógica com certeza terá dificuldade para solucionar esses 
problemas (EM15). 
 
Mas, para alguns dos entrevistados essas disciplinas não tiveram proveito em sua 

formação, como podemos observar nas falas dos estagiários EM1 e EM5: 

 

Sinto um pouco a desejar nas disciplinas pedagógicas. Algumas o proveito é bem pouco 
(EM1). 
 
Algumas tiveram bastante proveito, outras nem tanto, geralmente as aulas eram monótonas e 
se resumiam a ler slides ou livros, não tinham muitos debates e nem exposições dos pontos de 
vista dos professores a respeito dos assuntos (EM5). 
 
Aqui, observamos percepções distintas dos futuros professores. A maioria dos 

entrevistados está satisfeita com a maneira como as disciplinas da área de Educação 

Matemática ou de cunho pedagógico são ministradas no curso. Eles reconhecem que essas 

disciplinas são essenciais para a formação docente, permitindo reflexões que ajudam a 
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compreender o processo educacional, fazendo uma aproximação da realidade das salas de aula 

das escolas, o que ajuda na hora de estagiar. Entretanto, para alguns entrevistados essas 

disciplinas pouco acrescentam à sua formação docente, criticam a metodologia adotada pelo 

professor com aulas monótonas, muita leitura e pouco debate. 

Nessa dualidade, destacamos o cuidado que o professor deve ter ao conduzir sua 

disciplina e a maneira de abordar o conteúdo, muitas vezes exposto como mera reprodução de 

conhecimentos acadêmicos. Entendemos que as disciplinas da graduação devem proporcionar 

uma articulação entre os conteúdos específicos e os conteúdos pedagógicos, subsidiando a 

produção de novos saberes no contexto da formação docente, pois, como afirma Tardif (2014, 

p. 120), “o conhecimento pedagógico do conteúdo a ser ensinado não pode ser separado do 

conhecimento desse conteúdo”, concomitantemente “conhecer bem a matéria que se deve 

ensinar é apenas uma condição necessária, e não uma condição suficiente, do trabalho 

pedagógico”. 

Sarmento (2020) considera que as práticas docentes universitárias influenciam 

diretamente na formação do professor de matemática. Para o autor, a maneira como o 

professor universitário organiza o ensino, interage com os alunos, expõe suas crenças e 

concepções além de serem condições que determinam o modo de ser professor, podem 

propagar-se como modelo para os futuros professores. 

Quando solicitados a responder o que o Estágio de Regência representou para a sua 

formação como professor, os EM posicionaram-se da seguinte maneira: 

 

Os Estágios de Regência representaram de forma positiva para a minha formação porque eu 
tive a experiência de realmente praticar aquilo que a gente vê e estuda no dia a dia na 
faculdade (EM10). 
 
A regência nos estágios me fez ter uma visão amplificada do que significa ensinar, transmitir 
conhecimento. A regência veio como uma forma de complementar a minha visão de sala de 
aula (EM15). 
 
Representou os primeiros passos como professor, foram pequenos passos para aqueles que 
estavam ao meu redor, mas para mim foi um grande salto, pois tive a primeira impressão do 
que é estar em sala de aula de verdade (EM16). 
 

Essas respostas exprimem a articulação do estágio com o processo de formação do 

professor e se relacionam ao estudo de Teixeira e Cyrino (2015b) quanto às contribuições do 

Estágio de Regência para que os futuros professores “identifiquem-se com a profissão 

docente, um aspecto que também faz parte de sua identidade profissional, uma vez que se 
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refere ao ‘eu profissional’ que constroem e reconstroem se tornando e sendo professores” (p. 

140). 

Percebemos que o Estágio de Regência é importante para os futuros professores ao 

aproximá-los da realidade escolar ampliando suas percepções sobre o que é ensinar, 

oportunizando o aprimoramento de suas práticas e suas estratégias de ensino. E assim, 

vivenciam o ambiente escolar em sala de aula de matemática, antes de exercerem o 

magistério, construindo seu perfil profissional como professores de matemática. 

Nesse espaço formativo, Silva (2020) concebe o estágio supervisionado como um 

importante espaço que prepara e contribui para a constituição da identidade docente 

permitindo “contato direto com os diferentes elementos, sujeitos e realidades” (p. 03). 

Sobre as principais dificuldades que os EM tiveram que enfrentar durante o estágio, as 

respostas convergem para as seguintes situações: lidar com a indisciplina na sala de aula, 

alunos desmotivados, a dificuldade de aprendizagem dos conteúdos matemáticos, o 

acolhimento pela gestão da escola, a falta de recursos físicos e materiais na escola. 

 

A principal é a falta de atenção dos alunos. A falta de interesse por não gostar de matemática 
já que não quer prestar atenção na aula (...) E também os alunos além de não terem atenção, de 
não gostarem, eles têm muitas dificuldades no conteúdo de matemática. A gente tem que está 
voltando alguns conteúdos para poder explicar o conteúdo que era a pauta da aula (EM7).  
 
No primeiro estágio a grande dificuldade foi a questão da recepção na escola. Pensei até em 
desistir porque não teve nenhum amparo pela direção, a professora em si era excelente, 
maravilhosa, mas na escola mesmo não me senti amparada, confortável, não me ajudaram. Eu 
tive que ir buscar muito além da escola as informações que a gente precisa para o relatório 
(EM9). 
 
Os meus maiores desafios são o domínio de sala, o modo de chamar atenção durante 
momentos de tumulto e a forma de lidar com o desinteresse de alguns alunos, que também me 
desmotivaram no início (EM14). 
 
(...) uma delas é a falta de recursos físicos e materiais para desenvolver uma melhor prática 
pedagógica, outra é lidar com alunos que estão em um nível de seriação acima do nível de 
conhecimento que possuem. Por exemplo, ensinar equações para quem ainda não domina as 
quatro operações fundamentais da aritmética (EM18).  
 
As dificuldades relatadas acima se assemelham com os resultados da pesquisa de 

Barbosa e Barboza (2020) ao apontarem as dificuldades enfrentadas por professores de 

matemática nos primeiros anos de docência, “o aspecto formal da (in)disciplina na sala de 

aula, a relação com os demais professores e com a gestão da escola e a surpresa com a 

realidade escolar encontrada, uma vez que a escola idealizada é bastante distinta da realidade 

encontrada” (p. 01). 
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Acreditamos que sendo conhecedores da realidade escolar, os futuros professores têm 

condições de analisar as dificuldades existentes no ambiente escolar e propor intervenções em 

sala de aula a fim de saná-las. Fazendo do estágio “[...] um intercâmbio, durante o processo 

formativo, entre o que se teoriza e o que se pratica [...]” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 57). 

Finalmente, perguntamos aos EM quais as contribuições que o estágio supervisionado 

trouxe para a construção da sua identidade docente. Os participantes da pesquisa são 

unânimes ao dizer que o estágio supervisionado contribuiu na formação da postura de como 

ser professor e no aperfeiçoamento de suas ações pedagógicas. Selecionamos algumas 

respostas que sintetizam a questão.  

 

Ele trouxe muitas contribuições, dentre elas, aprendi a organizar as informações no quadro, a 
ter mais controle do tempo da aula, distribuir bem o conteúdo e a chamar a atenção dos alunos 
para a explicação (EM4). 
 
Uma das maiores contribuições que o estágio me proporcionou foi a maturidade de 
profissional da educação, pois, são muitos os fatores que podem atrapalhar nesse ramo, 
principalmente quando se é jovem, ou seja, me ajudou a construir um perfil ético diante de 
situações internas de uma escola (EM5). 
 
Contribuiu com uma série de fatores, onde posso destacar principalmente as experiências 
como ponto de extrema relevância. Experiências estas que nos possibilita a construção de 
caráter nos mostram como devemos nos portar frente ao ambiente escolar. Contribuiu para a 
formação da postura de educador em uma sala de aula onde é preciso estar preparado para 
encarar os mais diversos contratempos e as adversidades (EM12). 
 
O estágio supervisionado contribuiu bastante a partir das observações de aulas eu pudesse 
perceber o profissional que eu quero e o profissional que eu não quero ser. Visto que nesses 
estágios nós encontramos vários tipos de professores, vários tipos de profissionais, tanto dos 
mais esforçados, dos mais competentes, que dão aulas super bem, que valorizam a profissão, 
como também aqueles professores que realmente a gente percebe que ele está ali na profissão 
apenas porque era a única coisa que tinha, ou talvez por não ter outra opção (EM20). 
 
As respostas indicam que o estágio supervisionado contribuiu com elementos 

significativos para o processo formativo dos futuros professores de matemática, dentre eles, 

organizar o tempo da aula, selecionar as estratégias de ensino, ter um posicionamento ético 

diante determinadas situações.  

Percebemos que a postura dos professores que recebem o estagiário também influencia 

no processo constitutivo da identidade docente quando os futuros professores começam a 

refletir sobre qual postura devem adotar em sala de aula, se autoavaliam e assim, como 

destaca EM20 definem “o profissional que eu quero e o profissional que eu não quero ser”.  

Diante dos dados aqui apresentados, concordamos com Dauanny (2020) que ao 

analisar as possibilidades de contribuição do estágio supervisionado para a construção da 
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identidade docente, “o estágio se constitui um espaço, por excelência, em que poderão ser 

tecidas as bases identitárias da profissão docente (p. 843)”. 

 

3.6 Considerações finais 
 

Ao discutirmos o estágio supervisionado na formação do professor de matemática 

evidenciamos que o estágio constitui um importante espaço de aprendizagem da docência que 

permite aos futuros professores uma aproximação da realidade escolar.  

Os resultados das análises das entrevistas mostram que o estágio supervisionado 

desenvolvido pelos futuros professores de matemática contribuiu para a construção da 

identidade docente dos licenciandos participantes da pesquisa ao executarem e refletirem 

sobre ações que são presentes no dia a dia do professor, tais como, selecionar as 

estratégias/metodologias de ensino que melhor se adéquam a determinado conteúdo; intervir 

em situações de indisciplina dos alunos; a ética que devem ter no ambiente escolar; o 

aperfeiçoamento de suas práticas pedagógicas.  

Com isso, esperamos que as discussões aqui apresentadas possam contribuir para uma 

melhor percepção sobre o estágio supervisionado no âmbito da Licenciatura em Matemática. 

Que seja possível aos professores, estagiários e interessados na temática repensar o processo 

formativo docente articulando o Estágio Curricular Supervisionado às demais disciplinas do 

curso, tecendo reflexões (durante as aulas ou em eventos formativos) sobre os diferentes 

elementos que perpassam a profissão docente.  
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4 ARTIGO 2 - AFIRMAÇÕES DE PROFESSORES FORMADORES DA 
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA ACERCA DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA 
 
Resumo 
Realizado por meio de uma abordagem qualitativa, este artigo resulta de uma pesquisa de 
mestrado e tem como objetivo analisar o ponto de vista de professores de dois cursos de 
Licenciatura em Matemática acerca das contribuições do estágio supervisionado para a 
formação do futuro professor de matemática. Para a coleta dos dados realizamos um 
questionário estruturado, de forma remota devido à pandemia da Covid-19, com treze 
professores de dois cursos de Licenciatura em Matemática de duas Universidades Públicas de 
dois Estados do Nordeste Brasileiro. Utilizando a análise de conteúdo, a partir da 
interpretação dos dados inferimos três categorias de análise: Articulação entre as disciplinas 
de matemática, as disciplinas pedagógicas e as disciplinas de Educação Matemática; As 
percepções docentes sobre o Estágio Supervisionado; As percepções docentes sobre as 
contribuições do estágio para a construção da identidade docente do futuro professor de 
matemática. Concluímos que na percepção dos docentes, o estágio supervisionado contribui 
para que o licenciando desenvolva as práticas docentes, aprendendo a ser professor, 
relacionando teoria e prática. 
 
Palavras-chave: Estágio. Percepções docentes. Identidade docente. 
 
Abstract  
Carried out through a qualitative approach, this article is the result of a master's research and 
aims to analyze the point of view of teachers from two undergraduate courses in Mathematics 
about the contributions of supervised internship to the formation of the future mathematics 
teacher. For data collection, we carried out a structured request, remotely due to the Covid-19 
pandemic, with thirteen professors in Mathematics Degree courses from two Public 
Universities in Northeastern Brazilian States. Using Content analysis, based on data 
interpretation, we infer three categories of analysis: Articulation between specific subjects, 
pedagogical subjects and Mathematics Education subjects; Teachers' perceptions about the 
Supervised Internship; Teachers' perceptions about the contributions of the internship to the 
construction of the teaching identity of the future mathematics teacher. We conclude that in 
the perception of teachers, supervised internship helps the student to develop teaching 
practices, learning to be a teacher, relating theory and practice. 
 
Keywords: Internship. Teachers' perceptions. Teaching identity. 

 

4.1 Introdução 
 

Dentre as diversas temáticas que vêm sendo discutidas no âmbito da formação de 

professores, delimitamos nossa pesquisa a investigar a formação inicial de professores de 

matemática por meio do estágio curricular supervisionado. Sabemos que a formação inicial é 

uma das etapas do processo de desenvolvimento profissional dos futuros professores e o 

estágio supervisionado figura como um espaço de aprendizagem que contribui para esse 

desenvolvimento.  



40 

 

Entendemos que para (re)pensar o processo formativo docente a partir do estágio  

supervisionado, uma vez que este é componente obrigatório nos cursos de formação inicial, é 

preciso conhecer o lugar que ele ocupa, assim como discutir quais significados os professores 

atribuem ao estágio, como compreendem esse espaço formativo.  

A partir dessa perspectiva, traçamos como objetivo analisar o ponto de vista de 

professores de dois cursos de Licenciatura em Matemática acerca das contribuições do estágio 

supervisionado para a formação do futuro professor de matemática. 

Neste estudo, consideramos ponto de vista como o posicionamento do professor, a 

opinião, os argumentos que ele utiliza em defesa de um determinado tema, em particular nesta 

pesquisa, sobre o estágio supervisionado.  

 Escolhemos como aporte teórico pesquisas acerca do estágio supervisionado, 

identidade profissional e saberes docentes, tais como, Pimenta e Lima (2012), Lima (2012), 

Pimenta (1999), Tardif (2014), Pimenta e Anastasiou (2014) e Zabalza (2014).  

Para este estudo, apresentamos reflexões que trazem o estágio como um importante 

momento formativo para a aprendizagem da profissão e para a constituição da identidade 

docente, ao concordarmos com Lima (2012) que o estágio é parte essencial do processo de 

formação docente, um espaço de experiências significativas que permite uma aproximação 

dos estagiários com a profissão e com os profissionais da educação. Essa aproximação 

possibilita a aprendizagem e promove a formação do educador. 

 

4.2 Estágio supervisionado e a identidade profissional docente: reflexões iniciais 
 

No contexto da formação inicial docente, posicionamos que o estágio supervisionado 

permite ao futuro professor o desenvolvimento de atividades que unam a teoria e a prática, 

permitindo executar ações que podem contribuir para a constituição de sua identidade 

docente.  

Compartilhamos as ideias de Zabalza (2014) ao considerar que o estágio integra os 

estudantes ao campo profissional, constituindo-se em um potencial formativo que contribui 

para o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento de conhecimento e competências 

concretas. Para o autor, durante o estágio as vivências das práticas podem oportunizar novas 

aprendizagens que complementam os conteúdos disciplinares.  

São ideias que se aproximam das concepções de Pimenta e Lima (2012), ao 

considerarem que o estágio é “um lugar de reflexão sobre a construção e o fortalecimento da 

identidade” (p.62). De acordo com as autoras, ao vivenciar o estágio, alunos e professores 
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podem tecer os fundamentos e as bases identitárias da docência, trabalhando a identidade em 

formação.  

O processo de construção da identidade docente também é reportado e mencionado 

nos estudos de Pimenta e Anastasiou (2014). Essas autoras relatam que, “a identidade se 

constrói com base no confronto entre as teorias e as práticas (...) pelo significado que cada 

professor, enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano” (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2014, p. 77).  

Em relação à prática docente, Tardif (2014) assegura que ela é constituída de diversos 

saberes. Atribuindo o saber ao conjunto de competências, conhecimentos, habilidades e 

atitudes. Definindo o saber docente como um saber plural que reúne os saberes oriundos da 

formação profissional e os saberes disciplinares, curriculares e experienciais.  

Para o autor supracitado, os saberes disciplinares são aqueles que estão integrados às 

disciplinas ofertadas nos cursos de formação inicial e contínua, abrangendo os diversos 

campos de conhecimento.  Os saberes curriculares se apresentam “sob a forma de programas 

escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os professores devem aprender a aplicar” 

(TARDIF, 2014, p.38).  

 No que concerne aos saberes experienciais, Tardif (2014) considera que eles são 

originados na prática cotidiana da profissão e são por ela validados. “Formam um conjunto de 

representações a partir das quais os professores interpretam, compreendem e orientam sua 

profissão e sua prática cotidiana em todas as dimensões. Eles constituem, por assim dizer, a 

cultura docente em ação” (TARDIF, 2014, p.49). São saberes que integram a prática docente, 

por meio da experiência dos professores e também das relações como os pares, no exercício 

da docência. 

Para Pimenta (1999), um curso de licenciatura deve colaborar para que os alunos 

desenvolvam conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, capacitando os licenciandos para 

investigarem a própria atividade e a partir dela, possam construir e transformar seus saberes-

fazeres docentes.  

Sobre a licenciatura em Matemática, Fiorentini (2005, p. 113) afirma que é preciso 

formar “o professor com autonomia e competência para produzir e mobilizar saberes 

matemáticos”. 

Nesse cenário, situamos o estágio supervisionado na Licenciatura em Matemática 

como um lugar que pode permitir situações que favoreçam a partilha de saberes, facilitando a 

integração e a atuação dos futuros professores.  
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4.3 Um diálogo com outras pesquisas  
 

Compreendendo a contribuição do estágio supervisionado para a formação inicial do 

professor de Matemática, Moraes e Barguil (2020) analisam o estágio supervisionado em seus 

aspectos histórico, legal, teórico e metodológico e refletem sobre a construção dos saberes e 

práticas docentes no estágio supervisionado. Esses autores destacam que o estágio 

supervisionado é um espaço de (auto)formação profissional e pessoal, colaborando para que 

os acadêmicos atuem como professores de Matemática e ampliem seus saberes docentes. 

Em se tratando do campo da formação inicial, Côco e Silva (2020) exploram as 

aprendizagens da docência, durante o estágio curricular supervisionado na Licenciatura em 

Matemática, por meio de ações formativas realizando oficinas pedagógicas no laboratório de 

ensino de Matemática da instituição formadora. As autoras defendem que o estágio 

supervisionado “constitui um momento privilegiado para ações colaborativas e coletivas de 

elaboração de situações de ensino que revelam o professor como artesão do seu trabalho” 

(CÔCO; SILVA, 2020, p. 543).  

Já a pesquisa de Soares et al (2020) investigam o estágio supervisionado enquanto 

mediador entre o aprender, a pesquisa e a construção da identidade profissional do educador. 

Os referidos autores objetivam analisar as práticas de ensino e as etapas efetivadas pelos 

estagiários sob a orientação da professora supervisora da disciplina de Estágio I, em uma 

Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Os resultados apresentados apontam que o 

trabalho desenvolvido pelos sujeitos participantes da pesquisa (estagiários e professor 

coordenador de estágio) possibilitou a reflexão sobre a relevância do estágio supervisionado 

para a formação profissional docente.  

Na perspectiva de desenvolver o estágio como uma não reprodução do modelo 

canônico, a pesquisa de Silva e Delaia (2020) discute uma proposta de como executar o 

estágio curricular supervisionado com foco na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, objetivando identificar e compreender as percepções dos estagiários quanto aos 

processos formativos vivenciados nessa proposta de estágio. A proposta foi desenvolvida pela 

equipe de professores do curso de Licenciatura em Matemática de uma Universidade Federal 

do estado do Pará e a obtenção dos dados se deu por meio de uma entrevista semiestruturada 

com doze estagiários de duas turmas do referido curso e que participaram do projeto. 

Silva e Dalaia (2020) inferem como resultados de seu estudo que: os estagiários 

passaram a se sentir como protagonistas envolvidos em todas as etapas do estágio; o limite da 

sala de aula foi ultrapassado, ocorrendo à integração entre estagiários com o professor 
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regente, com os alunos e com os gestores, o que é indispensável ao processo formativo; os 

estagiários apresentaram dificuldade em transformar os conteúdos matemáticos aprendidos 

para conteúdos a serem ensinados, “dada a complexidade de alguns, o que requer maior 

integração e engajamento entre os professores, incluindo aqueles das disciplinas específicas” 

(p. 92); a percepção dos estagiários sobre  a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão nas ações do estágio contribui para a construção da identidade profissional. 

Pressupondo o estágio como um espaço de investigação e experimentação, Silva e 

O’Neill (2021) imergem em suas experiências de estágio - enquanto professor supervisor de 

estágio e estagiário, respectivamente- utilizando o método das narrativas autobiográficas. Ao 

discorrer sobre o desenvolvimento e a aplicação da metodologia ativa CRIE- Crítica, 

Resolução, Interpretação e Experimentação- em aulas de matemática em duas turmas de 

sétimo ano do ensino fundamental de um colégio público federal do município do Rio de 

Janeiro, os pesquisadores narram como essa experiência durante o estágio permitiu uma 

melhor interação entre os sujeitos beneficiando-os mutuamente, levantando questionamentos, 

permitindo transformações, construções e crescimento profissional.  

Em sua pesquisa, Silva e Oliveira (2021) investigam as influências do estágio 

curricular obrigatório para professores no início de sua carreira, da qual participaram por meio 

de entrevistas vinte professores de matemática de escolas regulares da rede pública ou privada 

do ensino fundamental e médio do Estado do Rio de Janeiro, com até três anos de experiência. 

Utilizando a Análise de Conteúdo, os autores emergem seis categorias: as escolhas, a escola, o 

estágio acontecendo, as relações construídas, os sentidos construídos pelos sujeitos e o 

passado no presente.  

No entanto, para a apresentação dos resultados da pesquisa, Silva e Oliveira (2021) se 

concentram nos dois primeiros eixos, concluindo que, “os estágios divergem 

significativamente de instituição para instituição; [...] é preciso investir em uma maior 

integração do estágio ao currículo da licenciatura para melhores resultados formativos” 

(SILVA; OLIVEIRA, 2021, p.01).  

Considerando a crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19, Faria et al (2021) 

realizaram pesquisa com o objetivo de “expor as experiências vivenciadas durante a 

realização de duas disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado de Matemática na 

modalidade remota, sob a ótica dos estagiários e das professoras orientadoras” (p.01). Após 

expor os erros e acertos vivenciados nesse momento novo de suas trajetórias acadêmicas 

buscando contribuírem com reflexões nas práticas educativas para o momento pandêmico, os 

autores destacam que a grande contribuição foi desenvolver um trabalho de maneira 
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colaborativa, no qual todos os envolvidos no processo educacional podem sair fortalecidos, 

“munidos de novas ferramentas, em busca de uma educação em que os sujeitos envolvidos 

desempenhem um papel participativo” (FARIA et al, 2021, p. 01).  

De maneira análoga, Souza e Ferreira (2020) abordam o estágio supervisionado nas 

licenciaturas no contexto da Covid-19, propondo reflexões de como realizá-lo como ensino 

remoto. A intenção das autoras é apresentar desenhos didáticos que podem ser usados na 

realização do estágio remoto preservando a tríade professor formador/professor 

supervisor/estagiário.  

Em face ao exposto, foi possível perceber que pesquisas sobre estágio supervisionado 

têm sido desenvolvidas em diversos cenários de ensino, do presencial ao remoto. O que 

fortalece nossa percepção acerca das contribuições que o estágio supervisionado pode 

viabilizar para os licenciandos em seu processo formativo docente. 

 

4.4 Metodologia  
 

Estabelecemos como objetivo dessa pesquisa analisar o ponto de vista de professores 

de dois cursos de Licenciatura em Matemática acerca das contribuições do estágio 

supervisionado para a formação do futuro professor de matemática. A abordagem qualitativa 

se apresentou como um caminho metodológico para a execução da pesquisa (BODGAN; 

BIKLEN, 1994). 

Os sujeitos participantes são treze professores de dois cursos de Licenciatura em 

Matemática de duas Universidades Públicas de dois Estados do Nordeste Brasileiro. Destes, 

nove lecionam o conjunto de disciplinas referentes à área Matemática e quatro lecionam as 

disciplinas da área Educação Matemática. Nove são do sexo masculino e quatro são do sexo 

feminino. Em relação à formação acadêmica temos oito doutores, um doutorando, um mestre, 

dois mestrandos e um especialista. 

O tempo de magistério dos pesquisados varia de três a quarenta e cinco anos. 

Especificamente, três participantes têm até quatro anos de magistério, quatro participantes têm 

de treze a vinte anos de magistério, quatro participantes têm de vinte a trinta anos de 

magistério e dois participantes têm mais de trinta anos de magistério.  Percebe-se que a 

maioria dos pesquisados têm vasta experiência em sala de aula, o que possibilita o 

desenvolvimento dos saberes docente como afirma Tardif (2014). 

Para assegurar o sigilo na identificação dos participantes, no decorrer da análise, eles 

são identificados neste estudo como PM para indicar aqueles que lecionam as disciplinas da 
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área Matemática e PEM referindo-se aos que lecionam as disciplinas da Educação 

Matemática, numerados de 1 a 13. 

Por causa das medidas de isolamento social devido à pandemia da Covid 19, a coleta 

de dados foi realizada por meio de um questionário estruturado, composto de seis perguntas 

abertas. Os participantes optaram pelo envio do questionário por email. De acordo com 

Marconi e Lakatos (2003), as perguntas abertas permitem que o pesquisado use linguagem 

própria e emita suas opiniões, possibilitando investigações precisas. 

Após o recebimento das respostas do questionário, inicia-se o processo de leitura para 

posterior análise, interpretação e categorização. As informações identificadas nos 

questionários foram ponderadas por meio da análise de conteúdo proposto por Bardin (2016), 

as categorias foram elencadas a partir dos objetivos do estudo. 

Bardin (2016, p. 41) designa a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas 

metodológicas utilizada na análise das comunicações, dado que “a descrição analítica 

funciona segundo procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens”. Para a autora, o método das categorias permite a classificação dos elementos 

constitutivos da mensagem, apresentando concepções em torno de um objeto de estudo. A 

organização da análise organiza-se em três polos cronológicos: 1) pré-análise, 2) exploração 

do material e 3) tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

 

4.5 Análise de dados  
 

A análise das respostas dos questionários buscou evidenciar como os docentes 

percebem o estágio supervisionado. Inicialmente, realizamos a leitura das respostas de cada 

participante; posteriormente, agrupamos as respostas de cada uma das questões do 

questionário, de todos os participantes. E por fim, na interpretação dos dados, elaboramos três 

categorias de análise que são apresentadas a seguir.  

 



46 

 

4.5.1 Articulação entre as disciplinas de matemática3, as disciplinas pedagógicas4 e as 
disciplinas de Educação Matemática5.  

 

Ao analisarmos como os participantes veem a integração entre as disciplinas de 

matemática, as pedagógicas e as disciplinas da área Educação Matemática, constatamos que 

os docentes reconhecem que é preciso haver uma articulação entre essas disciplinas para que 

o futuro professor de matemática tenha uma formação mais completa, seja capaz de aplicar as 

teorias estudadas e desenvolver uma reflexão crítica sobre as metodologias de ensino. Como 

relatado nas falas dos participantes: 

 

As disciplinas de conteúdo pedagógico são de extrema importância para a formação do 
professor e deve estar aliada com as disciplinas de matemática pura, para que o professor 
tenha o conhecimento abstrato e também saiba ensinar esses conteúdos aos seus alunos, de 
forma clara, didática e pedagógica (PM7). 
 
As disciplinas cujos conteúdos envolvem educação matemática são tão importantes quanto às 
demais trabalhadas no curso, pois esta parte da matemática contribui bastante para a 
construção do saber docente, uma vez que o professor precisa ir além de conhecimento de 
cálculos, estudando e pesquisando assim estratégias de oferecer esses conhecimentos aos 
alunos (PM9).  
 
As afirmações desses professores denotam um posicionamento que se aproximam de 

considerações de Tardif (2014), ao propor que o conhecimento da matéria ensinada e o 

conhecimento pedagógico são importantes para a formação de professores na universidade. 

Entretanto, alguns docentes reconhecem que ainda persiste uma segregação entre os 

componentes curriculares como relatado pelos participantes PM3, PEM10 e PEM12. 

 

As disciplinas de conteúdo pedagógico e Educação Matemática são fundamentais em qualquer 
curso de licenciatura em matemática. No entanto, creio que falta a interação delas com outros 
componentes básicos do curso. Por exemplo, por que não se trabalhar uma carga horária 
mínima na interação entre Prática Pedagógica e Matemática Básica? (PM3). 
 
A relação entre conteúdo matemático versus pedagógico, relação essa sintetizada e proposta 
teoricamente na Educação Matemática, ainda continua dissociada. É necessário indagar: qual 
matemática ensinar? Para que serve a matemática? Como educar matematicamente? Contudo, 
acho que a inclusão da área de Educação Matemática, constituída por disciplinas de caráter 

                                                             
3 Neste estudo, consideramos disciplinas de matemática, disciplinas como Álgebra, Geometria, Cálculo, Análise, 
Teoria dos Números etc, 
4  Consideramos por disciplinas pedagógicas as disciplinas das áreas sociais e humanas essenciais para o 
educador e comuns a todas as licenciaturas, dentre outras, Didática Geral, Estrutura e Funcionamento do Ensino 
Fundamental e Médio, Psicologia da Aprendizagem.  
5 Consideramos disciplinas de Educação Matemática as disciplinas que abrangem metodologias e práticas 
voltadas para o processo de ensino e aprendizagem em Matemática. 
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pedagógico, histórico, e outras possibilitaram certo avanço ao curso de Licenciatura em 
Matemática sinalizando cada vez mais na direção de atenuar as questões (PEM10).   
 
Penso que precisa haver mais articulação entre as disciplinas. Este modelo de disciplinas, o 
cartesiano, está superado, e precisamos articulá-las, com vistas à superação deste modelo, 
na prática, investindo no diálogo e nas conexões entre as áreas e conteúdos matemáticos 
ensinados na formação inicial de professores de Matemática (PEM12). 
 

Segundo Fiorentini e Oliveira (2013) existe quase uma tradição tricotômica entre 

formação matemática, formação didático-pedagógica e prática profissional, na formação 

inicial do professor de matemática. Para o rompimento dessa tradição, os autores sugerem 

algumas mudanças, dentre elas, “a formação didático-pedagógica relacionada ao conteúdo, e a 

complexidade das práticas escolares” (FIORENTINI; OLIVEIRA, 2013, p.918).  

Compreendemos que para que ocorra essa integração, é necessário que os professores 

além de saberem o conteúdo das disciplinas que lecionam, possam relacioná-las com as outras 

áreas do conhecimento. Apresentar os conteúdos específicos discutindo questões voltadas ao 

currículo escolar e às metodologias de ensino e aprendizagem, e de maneira semelhante, 

explanar os conteúdos pedagógicos ou de educação matemática aplicando-os aos conteúdos 

matemáticos.  

Nessa compreensão, reverberamos o que afirma Fiorentini (2005, p. 107), “ambos os 

grupos de disciplinas específicas e didático-pedagógicas formam pedagógica e 

matematicamente o futuro professor”. Não deveríamos separá-las axiologicamente, ou seja, 

valorizando uma mais que a outra, pois as mesmas são indissociáveis e têm a mesma 

importância.   

 

4.5.2 O ponto de vista dos docentes sobre o estágio supervisionado  
 

Solicitamos aos docentes que descrevessem seu ponto de vista sobre qual deve ser a 

ênfase maior oferecida nas atividades da disciplina de estágio. A maioria dos entrevistados 

indicou que a ênfase deveria ser nas atividades de preparação dos alunos para o período de 

regências nas escolas, para as atividades de magistério. Selecionamos as seguintes falas que 

podem sintetizar as opiniões dos participantes: 

 
Deve ser dada ênfase ao contato inicial do aluno com a prática docente, onde ele terá 
oportunidade de utilizar as ferramentas trabalhadas ao longo do curso no que diz respeito ao 
planejamento didático e ao processo de ensino-aprendizagem em sala de aula (PM2).  
 
Deveríamos ter uma prática, com esses alunos, futuros professores, no decorrer das aulas para 
saber como se comportar em uma sala de aula, quanto ao conteúdo ministrado, postura, saber 
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lidar com o alunado, saber preparar uma boa aula, uma lista de exercícios com um nível de 
dificuldade aceitável e escolher um bom livro didático como livro texto da disciplina (PM4). 
 
Refletir e discutir sobre as práticas pedagógicas é um ponto muito relevante nas aulas das 
disciplinas de estágio. Isso produz questionamentos que serão importantes para o discente 
no momento de construção de sua prática docente (PM6). 
 
Analisando estas percepções, entende-se que os participantes reconhecem a 

importância para os futuros professores do contato direto com a sala de aula, permitindo 

uma nova visão do que é ser professor. Com isso, faz-se necessário que os docentes 

busquem dar o suporte necessário a esses futuros professores, levando-os a refletirem sobre 

o que é uma aula em que os alunos podem compreender melhor os conteúdos, 

conscientizando-os sobre a importância do planejamento de aulas e a utilização de 

diferentes metodologias de ensino; com o objetivo de incentivar os futuros professores a 

desenvolverem uma reflexão crítica sobre o processo de ensino e aprendizagem da 

matemática.  

De acordo com a fala dos participantes, retomamos a concepção de Pimenta e Lima 

(2012), o estágio é um lugar de reflexão sobre a construção da identidade docente que pode 

contribuir na formação do professor crítico e reflexivo. Para as referidas autoras, o estágio 

deve envolver teoria, prática, diálogo, análise e reflexão de ações pedagógicas que 

permeiam o processo de ensinar e aprender. 

Posição também compartilhada por Tardif (2014), ao considerar que os professores 

reflexivos são capazes de produzirem os saberes específicos inerente ao seu trabalho, 

refletindo suas práticas, aperfeiçoando-as e inovando-as para aumentar sua eficácia no 

campo profissional.  

 Os participantes PM7 e PEM12 destacam outros aspectos que deveriam ser a 

ênfase nas atividades da disciplina de estágio, conforme podemos observar em suas falas. 

 

A ênfase deve ser os conteúdos matemáticos estudados durante o curso aliado à prática 
docente. Sendo necessário fazer essa ligação entre teoria e prática (PM7). 
 
Deve ser dada ênfase na articulação entre teoria e prática (PEM12). 
 
Nestas falas, os entrevistados apontam o foco para a indissociabilidade entre 

atividades teóricas e práticas durante o estágio.  Para Pimenta e Lima (2012), o estágio é 

teoria e prática, e nessa perspectiva as autoras defendem que o estágio deve ser desenvolvido 

como uma atividade investigativa, que envolve reflexão, análise crítica e intervenção na 

realidade escolar. Como defende Lima (2012, p.53), “teoria e prática se apresentam como 
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partes integrantes, complementares, essenciais para a composição do corpo da ação 

docente”.  

Outro aspecto investigado refere-se à maneira como os participantes ministram a 

disciplina de estágio. Vejamos os relatos dos docentes sobre suas práticas de ensino.  

 
Tenho procurado garantir ao máximo a presença dos alunos nas escolas para praticar 
atividades de observação e magistério. Estas últimas são monitoradas por mim, através 
de relatos e presencialmente, a partir das quais elaboro relatório de orientações para que 
os alunos possam melhorar os desempenhos deles. Além do mais, apresento-lhes textos 
para reflexão sobre a atividade de magistério (PEM11 grifo nosso). 
 
Procuro relacionar a teoria e a prática, constantemente. Ora utilizo a reflexão sobre a 
prática, ora a pesquisa, para estabelecer maior conexão entre ambas. Procuro explorar as 
metodologias de formulação e resolução de problemas matemáticos, investigações 
matemáticas, com o Laboratório no Ensino de Matemática, com os materiais 
manipuláveis, calculadoras básicas e científicas, aplicativos GeoGebra, Winplot e Poly. 
Procuro sempre acompanhar os estagiários na escola e conversar com os professores das 
turmas onde estão estagiando, os planos de aulas e vou assistir às aulas, de acordo com o 
planejamento do estagiário e do professor da turma. Além dos encontros nas aulas da 
universidade, onde estudamos a teoria, com artigos de autores relevantes para o tema, temos 
um grupo no WhatsApp para estarmos sempre em contato e sabermos sobre o andamento das 
atividades nas escolas campo de estágio. Peço também que insiram as atividades escritas no 
Google Sala de Aula e faço uma prova escrita, na Iª Unidade, que pode ser uma dissertação ou 
questões. Na IIª Unidade temos os Seminários, em duplas ou grupos, apresentados pelos 
estagiários, após a leitura de livros ou artigos, nas aulas da universidade. Por fim, os 
estagiários fazem um Relatório de Estágio, ao final do semestre e inserem no Google Sala de 
aula (PEM12 grifo nosso). 
 
De início são abordadas leituras sobre o encaminhamento do estágio na formação do 
professor, contribuições e desafios, seguida do alinhamento das práticas que os mesmos 
irão vivenciar durante a vivência do estágio, denotando as fases como reconhecimento, 
observação e regência, atribuindo seus significados e importâncias durante a execução. 
Segue-se também o trabalho com a BNCC e os PCNS, por considerar que muitas vezes os 
alunos não possuem conhecimento apropriado sobre esses currículos. Em um dos 
momentos são abordados conteúdos do currículo escolar em forma de seminários, e 
discussões onde os alunos utilizam metodologias que auxiliam o processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos durante a regência, dando significado e importância em 
reconhecer essas metodologias e alguns recursos na prática, assim como a construção do 
plano de aula, outro momento também é destinado a análises colaborativa e reflexiva 
sobre a vivência no período do estágio. De modo geral o professor está sempre presente 
em todas as etapas e alinhamentos da vivência do estágio abordando contextos tanto da 
formação como da futura docência (PEM13 grifo nosso). 
 
As narrativas acima apontam que os docentes organizam suas aulas de estágio 

buscando possibilitar ao futuro professor a prática das atividades de magistério nas escolas, 

acompanhando-os e orientando-os quanto aos passos a serem seguidos durante esse percurso 

formativo. Também conduzem a disciplina de estágio com foco na leitura, discussão e 

reflexão de artigos, selecionados pelos professores, abordando temas relacionados ao estágio e 

a formação de professores.  
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Percebe-se a preocupação dos docentes em apresentar diferentes metodologias de 

ensino, como relatado “explorar as metodologias de formulação e resolução de problemas 

matemáticos, investigações matemáticas [...] materiais manipuláveis, calculadoras básicas e 

científicas, aplicativos” (PEM12). Para nós, tal preocupação é relevante, pois entendemos 

que ao conduzir suas aulas adotando tais recursos o docente aponta caminhos a partir de 

suas próprias práticas. O que poderá ser referência para os futuros professores na escolha 

das estratégias metodológicas quando forem expor/ensinar os conteúdos matemáticos. 

No que tange ao uso de recursos didáticos nas aulas de matemática, Rêgo e Rêgo 

(2012) frisam que o professor precisa ter alguns cuidados, como planejar antecipadamente 

as atividades, escolher criteriosamente os materiais e explorá-los de forma eficiente 

implicando a compreensão e assimilação dos conteúdos matemáticos.   

 
4.5.3 As percepções docentes sobre as contribuições do estágio para a construção da 
identidade docente do futuro professor de matemática.  
 

Pimenta e Lima (2012) consideram o estágio como um importante campo de 

conhecimento, um espaço de formação e de aprendizagem. Sabemos que diferentes sujeitos 

interagem nesse espaço formativo, cada um atribuindo sentidos e significados ao estágio 

supervisionado.  

As falas a seguir relatam a opinião que os professores formadores, participantes desta 

pesquisa, têm a respeito das contribuições que a disciplina de estágio supervisionado 

oferece para a construção da identidade docente do futuro professor de matemática.  

 

A meu ver as contribuições da disciplina de estágio supervisionado na construção da 
identidade do docente são: Identificar se o aluno quer de fato exercer o magistério; 
Contribuir na construção da formação do futuro professor, pois no estágio o aluno pode 
refletir sobre a sua futura prática docente e vivenciar suas expectativas como futuro docente 
(PM1).  
 
Ao promover a vivência da realidade escolar, a disciplina de estágio contribui, principalmente, 
para despertar no aluno reflexões acerca do processo didático e sobre a relação professor-
aluno. Exercendo a docência de forma orientada, o futuro docente poderá refletir sobre a sua 
postura como professor e como lidar com situações pedagógicas adversas (PM2). 
 
Possibilita ao futuro professor(a) o contato com a escola, agora não mais como aluno(a), mas 
como professor(a) estagiário(a); a necessidade de uma nova reflexão teórica diante da 
realidade que está sempre em movimento; enfim, possibilita uma nova postura na construção 
da identidade do aluno(a) que tem como meta a profissão de professor(a) (PEM10). 
 
Esta disciplina é muito importante, por colocar o futuro professor inserido na escola real, na 
sala de aula real, com os alunos reais. Quanto mais cedo for este contato, mais estaremos 
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contribuindo para evitar a permanência de pessoas sem vocação para o magistério e o choque 
da realidade, que provém da inadaptação ao papel de professor. A identidade docente vem se 
formando desde quando este decide seguir a carreira, e se este é inserido na escola básica, 
desde o primeiro período, teremos mais possibilidades de ver docentes que realmente querem 
ir para esta profissão (PEM12).  
 
A opinião dos participantes abrange uma diversidade de contribuições que convergem 

para a possibilidade dada aos futuros professores de vivenciar a sala de aula, exercer a 

profissão, refletir como estão construindo sua prática docente e a postura que estão adotando, 

permitindo que o aluno analise se realmente quer ser professor.  

Pimenta e Lima (2012 p. 45) discorrem que a aproximação à realidade escolar 

efetivada durante o estágio deve fugir dos estágios burocratizados, havendo a necessidade de 

aprofundamento conceitual e envolvimento com as atividades realizadas. “É preciso que os 

professores orientadores de estágio procedam, no coletivo, junto a seus pares e alunos, a essa 

apropriação da realidade, para analisá-la e questioná-la criticamente, à luz de teorias”.  

Acreditamos que essa aproximação favoreça para o aperfeiçoamento das ações 

docentes dos futuros professores que podem ser levados a refletir sobre o que é ser professor, 

dando um novo significado as experiências vividas durante o estágio supervisionado. Assim, 

coadunamos com Freire (1996, p.22) “é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem 

que se pode melhorar a próxima prática”.  

 

4.6 Considerações finais  
 

Esta pesquisa investiga a formação inicial de professores de matemática por meio do 

estágio curricular supervisionado. Ciente que diferentes sujeitos atuam nesse processo 

formativo, traçamos como objetivo analisar o ponto de vista de professores da Licenciatura 

em Matemática acerca das contribuições do estágio supervisionado para a formação do futuro 

professor de matemática.  

Para alcançar nosso objetivo, realizamos uma pesquisa qualitativa, tomando como 

sujeitos treze professores de dois cursos de Licenciatura em Matemática de duas 

Universidades Públicas de dois Estados do Nordeste Brasileiro.  

A análise e interpretação dos dados nos permite inferir que os professores formadores, 

seja das disciplinas de Matemática Pura ou das disciplinas da Educação Matemática, 

reconhecem que todas as disciplinas do curso contribuem para a formação do futuro 

professor, que é preciso uma melhor articulação entre elas, conectando teoria e prática.  
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No que tange as percepções dos professores formadores, participantes desta pesquisa, 

especificamente sobre o estágio supervisionado, estes pontuam a importância das atividades 

de regência, período em que os futuros professores podem desenvolver sua prática 

pedagógica. Evidenciamos o compromisso dos docentes ao ministrarem a disciplina de 

estágio propondo diversas metodologias de ensino com o intuito de fortalecer as ações dos 

discentes para quando estiverem à frente de suas salas de aula, sem deixar de lado os 

momentos reflexivos.  

Ficou evidenciado nesse estudo, que para os docentes o estágio supervisionado no 

curso de Licenciatura em Matemática contribui para que o licenciando desenvolva um 

conjunto de ações relativas à docência, aprendendo a ser professor, estreitando a relação teoria 

e prática.  
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5 ARREMATE DAS PESQUISAS 
 

Para a escrita dessa dissertação, como apresentamos no corpo do trabalho, optamos 

por utilizar o formato Multipaper, dividindo os estudos em dois artigos. Agora, no arremate 

da pesquisa, retomo os dados expostos nos artigos 1 e 2, (capítulos 3 e 4). 

Deste modo, o arremate tem o intuito de estabelecer um diálogo entre cada estudo, 

reencontrando os objetivos dos artigos e realizando uma síntese dos resultados encontrados, 

favorecendo uma compreensão acerca das possíveis contribuições do estágio supervisionado 

para a formação do professor de matemática.  

No primeiro artigo tivemos como objetivo investigar as expectativas de futuros 

professores de matemática em relação ao estágio supervisionado. Os dados foram coletados a 

partir de uma entrevista semiestruturada, de maneira virtual por meio de mensagens de voz 

utilizando o aplicativo WhatsApp, com vinte alunos um Curso de Licenciatura em Matemática 

de uma Universidade Pública do Nordeste Brasileiro. Após a coleta dos dados passamos para 

a fase de tratamento dos dados, onde ouvimos os áudios, transcrevemos as falas dos 

participantes e reouvimos os áudios concomitante a leitura das transcrições a fim de verificar 

que nenhuma das falas dos participantes tivesse sido omitida. 

Entendemos que o estágio supervisionado não deve ser discutido apenas da 

perspectiva discente, uma vez que, diferentes sujeitos atuam nesse processo formativo, dentre 

eles, os professores universitários. Assim, para o segundo artigo, delimitamos como objetivo 

analisar o ponto de vista de professores de dois cursos de Licenciatura em Matemática acerca 

das contribuições do estágio supervisionado para a formação do futuro professor de 

matemática.  

Para esse artigo, os dados foram coletados por meio de um questionário estruturado, 

enviado por e-mail para treze docentes.  Na análise dos dados, embasados em Bardin (2016) 

elaboramos três categorias de análise.  

Na próxima seção, retomamos os resultados desses dois artigos com o propósito de 

realizar uma reflexão das contribuições do estágio supervisionado na formação do professor 

de matemática, a partir do ponto de vista discente e docente.  

 

5.1 Reencontro com os resultados da pesquisa 
 

Nesta seção, retomamos os resultados dos artigos 1 e 2 com a finalidade de estabelecer 

uma relação entre eles favorecendo uma maior compreensão sobre as contribuições do estágio 
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supervisionado para a formação do futuro professor de matemática. Deste modo, faremos uma 

síntese dos resultados alcançados em cada estudo.  

No Artigo 1, evidenciamos que para os licenciandos, a realização do estágio 

supervisionado permitiu o convívio com o ambiente escolar, e nesse espaço, foi possível que 

eles desenvolvessem ações que colaboraram para a construção de sua postura docente. Os 

licenciandos relataram que as dificuldades vivenciadas durante o estágio (dentre elas, a 

indisciplina dos alunos, falta de interesse pela disciplina, baixo nível de conhecimento, falta 

de recursos físicos na escola), fizeram com que eles refletissem sobre o que significa ensinar, 

instigando-os a aprimorar as estratégias metodológicas planejadas para cada aula visando 

minimizar tais dificuldades.  

No artigo 2, os professores reconhecem que é necessário manter  uma articulação entre 

as disciplinas do curso, buscando unir teoria e prática, preparando os licenciandos para o 

estágio supervisionado. Pois, esse conjunto de disciplinas contribui para a formação do futuro 

professor, não deve haver uma valorização em detrimento das disciplinas de matemática pura 

ou das disciplinas da Educação Matemática. Especificamente em relação ao estágio 

supervisionado, de acordo com o ponto de vista dos professores, esse processo formativo 

contribui para que o licenciando se aproxime da profissão que está se preparando para 

exercer, desenvolvendo habilidades docentes e aperfeiçoando seus saberes. Na visão dos 

docentes, é durante o estágio de regência que os licenciandos irão desenvolver suas práticas 

pedagógicas, aprendendo a ser professor.  

Diante dos pontos de vista relatados, consideramos ter atingido o objetivo da pesquisa, 

sendo possível afirmar que o estágio supervisionado contribui ao futuro professor de 

matemática conhecer, vivenciar e refletir sobre seu futuro ambiente de trabalho e sobre o 

desenvolvimento de sua identidade docente, possibilitando aos estagiários executarem 

atividades práticas do magistério e refletirem como estão se construindo professor de 

matemática.  

As experiências vivenciadas na universidade e na escola campo de estágio e as 

interações como os diversos sujeitos (professores das escolas, alunos, outros estagiários e 

professor formador) abrem um leque de discussão sobre as ações observadas e partilhadas no 

contexto em que estão inseridos, desenvolvendo suas próprias formas de ser e agir como 

futuros professores. 

Finalizamos, ressaltando que essa pesquisa nos fez refletir sobre a necessidade de 

repensar a formação inicial em matemática no âmbito do estágio supervisionado.  Esperamos 

nossa pesquisa traga contribuições no cenário acadêmico, sendo um suporte teórico para 
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alunos e professores que tenham interesse pela temática aqui abordada, aumentando o aporte 

teórico que substancie novas discussões e colabore para o desenvolvimento para uma melhor 

execução do estágio supervisionado nos cursos de Licenciatura em Matemática.   
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APÊNDICE A- ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS ALUNOS ESTAGIÁRIOS DA 
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 
 
I- IDENTIFICAÇÃO.    

Código: _______________________________________ 
Nome:________________________________________ Celular:_____________ 
Email:____________________________________________________________ 
Sexo:_________________________   Idade:_____________________________ 
 

II- INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

Ano de ingresso no curso de Licenciatura em Matemática:___________________ 
Semestre que está cursando: _______   Previsão de Conclusão do Curso:__________ 
 

1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 

2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas?  Em que essas 
disciplinas lhe ajudaram? 

 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor?  

4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente?  

5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 

6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 

7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 

8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio?  

9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 

10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 

11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
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APÊNDICE B- TRANSCRIÇÃO DAS RESPOSTAS DA ENTREVISTA COM OS 
ESTAGIÁRIOS DE MATEMÁTICA (EM) 
 

ENTREVISTA COM EM1 
 
1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 
 
Resposta EM1:A minha primeira opção de curso logo quando eu terminei o ensino médio 
não era Matemática, mas Pedagogia. O meu querer pedagógico não era por  identificação com 
crianças, mas sim porque no curso trabalha-se meios artísticos e eu sempre gostei muito desse 
meio, de interpretar, dançar e tudo que envolvesse a arte. Quando eu prestei vestibular para 
Pedagogia eu não passei, tentei uma segunda vez e também não passei. Depois das duas vezes 
que tentei vestibular e não passei, o outro curso no qual me chamava atenção era Matemática. 
Fiz o vestibular para Matemática, passei e ingressei no curso. 
 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas? Em que essas disciplinas 
lhe ajudaram? 

 
Resposta EM1. Para ser bem sincera eu não tive disciplinas que me preparassem para os 
estágios. A disciplina que deveria ter me preparado, preparado a turma, era Estrutura do 
Ensino Fundamental e Médio, porém o professor não preparou a turma para a etapa seguinte, 
que era os estágios. 
 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor? 
 
Resposta EM1: Antes dos estágios, eu já havia entrado em uma sala como professora 
substituta, no lugar de um professor que estava de atestado médico. Os estágios para minha 
vida como professora, foram bem frustrantes. Se eu nunca tivesse entrado em sala, antes dos 
estágios, ou seja, tivesse tido só os estágios como experiência, eu teria desistido de ser 
professora, nem o curso eu teria concluído. 
 
4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação docente? 
 
Resposta EM1: A professora orienta como nós, estagiários, devemos agir em sala de aula. 
Tem encontros semanais para debatermos as experiências, dificuldades adquiridas e as novas 
orientações. E sempre tem atividades complementares como vídeos e leituras. 
 

5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
 
Resposta EM1: Os alunos não respeitam, menosprezam. Os professores me aceitaram como 
estagiário, porém era notável o seu desagrado muitas vezes. Por diversas vezes, percebi que o 
professor achava a quantidade de tempo do estágio exagerada. O maior desconforto que eu já 
percebi neles era quando se aproximava a regência. Talvez pelo o fato de atrapalhar os 
planejamentos deles e depois eles tivessem que refazer os planejamentos deles ou fazer algo 
do que eles planejaram que o estagiário não fez. 
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6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
 
Resposta EM1: Minhas disciplinas de exatas são bem executadas, os professores são 
excelentes ao ministrar o conteúdo. 
 
7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 
 
Resposta EM1: Sinto um pouco a desejar nas disciplinas pedagógicas. Algumas o proveito é 
bem pouco. 
 
8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio?  
 
Resposta EM1: Que seja proveitoso e menos frustrante. 
 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 
 
Resposta EM1: Não. Desde o segundo estágio que me sinto mal quando tenho que dar início 
ao estágio. 
 
10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM1: A construção que o estágio me trouxe foi na observação das aulas ao ver 
diferentes formas de planejar e métodos de ensinar. 
 
11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
 
Resposta EM1: Pensar em uma estratégia onde houvesse uma parceria entre universidade e 
escola. 
 
 
 

ENTREVISTA COM EM2 
 
1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 
 
Resposta EM2: Bem, na verdade eu não previa e nem planejava cursar este curso. Mas a 
minha escolha se deu por falta de opções ao meu gosto, em que eu me identificasse na minha 
cidade. E por seleção este era o curso que eu mais poderia vir a gostar pelo fato de sempre ter 
gostado de matemática e é uma área afim da que eu pretendia cursar, Ciências Contábeis. 
 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas? Em que essas disciplinas 
lhe ajudaram? 
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Resposta EM2: Não considero disciplinas que tenha me ajudado no estágio, mas acho que a 
disciplina Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio deveria ter tido algum 
proveito, porém não foi realizada de modo que isso acontecesse. Assim, acredito que as 
próprias disciplinas de estágio no que diz respeito às aulas com a professora da universidade é 
que tenha surtido efeitos preparatórios, como nos debates em que ela propôs a utilização de 
metodologias para aplicar nas regências do estágio supervisionado, etc. 
 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor? 
 
Resposta EM2: Não, já tive oportunidade de estar em sala de aula como professora quando 
fiz parte do PIBID. Os Estágios dão oportunidade aos licenciandos de terem experiências em 
sala antes do seu primeiro emprego exercendo o magistério. Então se fez importante para mim 
no sentido de me colocar no ambiente em que futuramente irei atuar, entender um pouco 
como funciona as atividades escolares e da profissão professor. Assim, representou para mim 
um aprendizado mesmo que superficial destes fatores. Só não tirei mais proveito porque o 
estagiário, ele não se sente plenamente como um professor, por não sê-lo de verdade naquela 
turma, por vários fatores que não cabe nesta pergunta. 
 
4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente? 
 
Resposta EM2: Avalio como essencial, é um apoio para mim como estagiária, pois o 
professor da universidade dá as orientações, fala da realidade da educação, de suas 
experiências, desenvolve atividades em sala que promovem debates e com isso se ganha 
muito aprendizado, principalmente em assuntos que nos faz refletir buscando sermos 
profissionais melhores. 
 
5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
 
Resposta EM2: A insegurança, não por não ter estudado e nem por não saber dos conteúdos, 
mas por saber que teria uma pessoa com experiência e com uma maior jornada na profissão, o 
que provavelmente o faz ser mais hábil, ali me supervisionando. E a falta de autonomia pela 
turma não “ser minha”. 
 
6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
 
Resposta EM2: As disciplinas com conteúdo matemático são, em partes, difíceis, algumas 
vai além do que precisaríamos para ser professores de Matemática e caberia mais em curso de 
bacharelado, porém não julgo, pois é melhor termos um maior campo de conhecimento para 
se extrair com mais convicção os conhecimentos “menores”. 
 
7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 
 
Resposta EM2: As disciplinas pedagógicas são importantes também para o nosso 
conhecimento como profissional da educação, em não sabermos apenas matemática, mas para 
sabermos ensinar a matemática. 
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8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio? 
 
Resposta EM2: Eu já estou no último estágio, porém por conta da pandemia foi 
interrompido, mas quando as atividades forem retomadas e dermos continuidade a ele as 
minhas expectativas não são muito boas, pois vai ser um momento de muita “correria”, 

professores tendo que ministrar conteúdos em tempo recorde ou de forma sucinta, eliminando 
o que achar menos necessário para provas externas, etc. Por essa causa, o estagiário poderia 
não ser muito bem vindo para os professores supervisores das escolas. Porém, antes de iniciar 
este estágio minhas expectativas já eram essas por outros fatores, alguns já comentados como 
em não se sentir como de fato um professor no estágio, as atividades serem repetidas e tantas 
horas a serem cumpridas já que não traz a experiência real. 
 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 
 
Resposta EM2: Para realizar o estágio devo estudar o conteúdo atual da turma e se fizer isto, 
sim, estou preparada. Eu acho que a questão é essa a princípio e saber se comportar como 
profissional no ambiente de estágio colocando em prática também os aprendizados teóricos no 
decorrer do curso sobre educação matemática. A questão não é sobre ter experiência para 
estar preparado, pois o estágio já é um degrau para esse alcance. 
 
10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM2: Contribuiu para mim ser uma professora com caráter empático devido a 
algumas situações presenciadas e persistentes, pois vou tentar melhorar as minhas aulas 
sempre que o que eu estiver fazendo não tiver resultados em meus alunos com relação à 
aprendizagem.  
 
11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
 
Resposta EM2: Eu apresentaria sugestões relacionadas as disciplinas didáticas, que elas 
fossem mais produtiva em ajudar os futuros professores a serem mais competentes, a 
desenvolverem habilidade, como na disciplina de seminário de geometria havia debates de 
como um professor melhorar as suas aulas e havia muitas resoluções de questões juntamente 
com sugestões de como ensiná-las para os alunos além de ajudar na escrita de textos 
matemáticos dentro das questões. 
 
 

ENTREVISTA COM EM3 
 

1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 
 
Resposta EM3: Bem, no terceiro ano do ensino médio estava sem saber qual curso queria 
fazer. Ao analisar, diante as opções ofertadas na minha cidade decidi fazer Licenciatura em 
Matemática, pois desde o ensino fundamental gostava da disciplina, me identificava e tinha 
interesse em aprendê-la. Além disso, admirava muito a professora que lecionava, tanto pela 
sua didática como pela sua inteligência, ela realmente tinha amor pelo que fazia, e ainda 
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conseguia fazer os alunos sentirem gosto pela matemática, que para a maioria era considerada 
a disciplina mais difícil e chata. Outro fator que também incentivou foi a admiração e gosto 
pela docência em si. 
 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas? Em que essas disciplinas 
lhe ajudaram? 
 
Resposta EM3: Bem, acredito que todas as disciplinas pedagógicas deixaram sua 
contribuição, de acordo com os seus objetivos. As disciplinas de Didática Geral e Estrutura e 
Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio, por exemplo, possibilitaram conhecer a 
parte teórica que rege o funcionamento da escola, o que compõe as competências do 
professor, as leis que amparam e ainda fazer algumas reflexões sobre o ato de ensinar. As 
disciplinas Laboratório de Ensino de Álgebra, Laboratório de Ensino de Geometria e Didática 
da Matemática trouxeram esses conhecimentos mais precisos, específicos para a Matemática 
em si, como: dificuldades de aprendizagem matemática, tendências metodológicas, práticas 
pedagógicas, enfim, cada uma contribuindo um pouco para a formação docente e permitindo 
conhecer, através da teoria o funcionamento, para situar os licenciandos sobre a prática. 
 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor? 
 
Resposta EM3: Não, no primeiro semestre da graduação ingressei no PIBID (Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) que possibilitava aos bolsistas estarem 
atuando em uma escola parceira desenvolvendo projetos de iniciação à docência, no caso do 
meu curso, em relação à Matemática. Para estar em sala de aula, participamos de formações e 
planejamentos, e isto nos permitiu vivenciar o âmbito escolar desde cedo e poder se situar 
melhor. Assim, como participava desse programa, ao realizar os estágios já não tinha tanta 
dificuldade, pois tive a oportunidade de vivenciar a realidade escolar e participar de 
formações de professores. No estágio de regência não senti tanto receio, pude obter novas 
experiências, outras visões, além disso, é uma responsabilidade maior, pois é realizado 
individualmente, requer maior dedicação, permite vivenciar a sala de aula como “sua”. Já que 
o professor supervisor, no caso o professor da escola, ele está lá apenas para lhe observar e 
ajudar no que for preciso. Em geral, é como se você estivesse realmente como “dono da sala”. 

Além disso, é o momento também de colocar em prática as concepções adquiridas durante as 
aulas das disciplinas “teóricas” e refletir sobre a minha prática docente. 

4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente? 

Resposta EM3: O professor supervisor desempenha papel imprescindível neste momento, 
pois geralmente neste momento de iniciar a prática surgem muitas dúvidas e curiosidades. 
Assim, o professor busca estar sempre presente, acompanhando e amenizando as dificuldades 
que forem encontradas, além de propor reflexões sobre a atuação docente, dificuldades e 
postura necessária, contribuindo para a formação docente. Ou seja, possibilitando formações 
no momento das aulas em sala. 

5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 



67 

 

Resposta EM3: Não considero tanto dificuldades, mas desafios. São muitos, inclusive. A 
docência em si é um grande desafio. Acredito que ser um bom professor exige muita reflexão. 
Assim, na busca de desenvolver o bom estágio e dar o melhor de si, surgem muitos desafios 
como: desenvolver uma postura profissional ética, planejar aulas que consigam atingir os 
alunos, que eles possam entender, além disso, exercer um bom domínio de sala de aula, saber 
entender o aluno e lidar com ele. Visto que isso é muito complicado porque o estagiário não 
vem acompanhando a turma desde o início, ele pega por um curto período de tempo, só para 
realizar o seu estágio. E ainda alcançar os objetivos planejados, aqueles que você cita no seu 
plano de aula durante o planejamento de sua aula. Enfim, são muitos desafios diários. 

6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 

Resposta EM3: Apesar das abstrações e dificuldades, reconheço que realmente se fazem 
necessárias, pois para ser professor é necessário ter certo domínio, além da parte voltada para 
a didática, o ato de ensinar, as metodologias pedagógicas. É preciso ter certo domínio daquela 
área específica, no caso a matemática. Ou seja, é necessário ter um domínio daquilo que você 
vai ensinar para seu aluno porque não adianta um professor ter didática, conseguir dar uma 
boa aula e não ter domínio do conteúdo. 

7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 

Resposta EM3: Juntamente com as disciplinas de matemática pura compõem a formação do 
professor de matemática. Estas são importantes também, pois contribuem para a formação 
docente, propõe reflexões e discussões acerca da docência em si e sua prática. Ou seja, 
voltada para o ato ser professor, o educador. 

8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio? 

Resposta EM3: Vivenciar e adquirir novos conhecimentos a partir de uma nova etapa, 
colocar em prática as reflexões e conhecimentos adquiridos até aqui e ainda aprimorar a 
prática docente. 

9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 

Resposta EM3: De certa forma, sim! Pois até aqui muitas formações e reflexões foram 
ofertadas, tanto em sala de aula como também fora. E à medida que iam se realizando os 
estágios, iam sendo realizadas discussões, reflexões tanto sobre a prática da docência em si 
como também da sala de aula, do âmbito escolar. E como já estou no último estágio já se tem 
certa bagagem de conhecimento, mesmo a sala de aula sendo um desafio diário, já se sabe 
mais sobre a escola e sua realidade, as competências do professor e requisitos necessários para 
a sua aula. 

10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente?  

Resposta EM3: Com as formações ofertadas durante as aulas, reflexões e discussões sobre a 
prática docente e análise das situações vivenciadas. Além disso, com as práticas, no período 
de regência, em que permitia aplicar o que se tinha em mente, analisar os resultados e refletir 
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sobre, filtrando o que se considera ser o melhor, assim possibilitando mudanças sempre que 
necessário. 

11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática?  

Resposta EM3: Ofertaria uma disciplina voltada para conhecer a escola de perto, vendo na 
realidade, o que se é ensinado nas disciplinas pedagógicas. Porque geralmente se vê a teoria, 
assim não haveria tanta dúvida com relação a isso ao iniciar o estágio. Como por exemplo, ao 
estudar uma disciplina como Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio 
geralmente só é visto como é estruturado o ensino na teoria, mas muitas vezes a realidade 
infelizmente não permite que aquilo seja seguido a risca, então o aluno não consegue imaginar 
a prática como realmente é, acredita que é uma coisa perfeita como é na lei. Então, isso 
muitas vezes leva o aluno à frustração ao se deparar com a realidade. Ou ainda, também 
implementar a essas disciplinas teóricas, como a de Estrutura e Funcionamento do Ensino, 
alguns créditos práticos, nem que fosse voltado apenas para visitas, mas que permitisse 
conhecer, por exemplo, os documentos que regem a escola,ver isso na prática,  viver o clima 
do ambiente escolar, visitar o ambiente escolar em si, ver como  ele é estruturado. Por 
exemplo, o Laboratório de Informática a gente sabe que a escola tem que ter, mas muitas 
vezes as escolas não dispõem de máquinas que funcionem perfeitamente, geralmente são 
poucas que têm acesso a internet, enfim nesse sentido.  
 
 
 

ENTREVISTA COM EM4 
 
1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 
 
Resposta EM4: Desde o ensino fundamental o estudo da matemática sempre despertou 
minha atenção, e no ensino médio não foi diferente, me sentia encantada pelas diversas 
maneiras que poderíamos resolver um único problema e pela forma que meus professores 
transmitiam os conteúdos, que eram apresentados com muita dinâmica. E a partir daí, surgiu o 
meu interesse em saber mais sobre o estudo da matemática, sendo esse o motivo que me levou  
a cursar Licenciatura em Matemática.  
 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas? Em que essas disciplinas 
lhe ajudaram? 
 
Resposta EM4: Estudar Matemática Elementar I,  Matemática Elementar II, Estatística, 
Geometria Euclidiana, Geometria Analítica, Geometria Espacial e por fim Introdução a 
Variáveis Complexas foram sem dúvida uma ótima base para ingressar no estágio 
supervisionado, pois elas me proporcionaram um conhecimento inicial pré-determinado, que 
adicionado com o meu conhecimento pré-existente pode ocasionar em um bom desempenho 
durante o estágio, principalmente na fase da regência.  
 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor?  
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Resposta EM4: Os estágios de regência que realizei foram minhas primeiras experiências 
como professor em uma sala de aula, nesse período tive que administrar horários de cada 
conteúdo trabalhado, a interação com a turma e a dinâmica de apresentar o conteúdo. Aplicar 
isso tudo de início não foi tão fácil, pois a falta de experiência me distanciou um  pouco do 
meu objetivo, com o passar das aulas pude alcançar cada expectativa de desempenhar um bom 
trabalho. Reconheço que a fase de regência foi essencial para minha formação. 
 
4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente? 
 
Resposta EM4: A professora supervisora desempenhou um excelente acompanhamento 
durante todos os estágios, sempre buscando saber o que acontecia na escola, dentro da sala de 
aula e como estava sendo nosso estágio. Esse papel que a professora supervisora desenvolveu 
na universidade foi muito importante, haja visto que proporcionou ao estagiário uma direção a 
ser seguida dentro da sala de aula.  
 
5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
 
Resposta EM4: O controle da atenção da turma foi uma das principais dificuldades 
enfentadas por mim, principalmente no ensino fundamental. Esse período foi bem difícil, pois 
a grande maioria dos alunos eram bem jovens e imaturos, queriam causar uma desordem 
dentro da sala de aula, porém conforme as aulas foram passando eles começaram a 
compreender que deveriam se comportar. 
 
6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
 
Resposta EM4: As disciplinas iniciais foram as mais difíceis, pois ingressar em um curso de 
Licenciatura em Matemática, na maioria das vezes, não é tudo que um aluno recém formado 
na educação básica espera encontrar. As disciplinas exigiram muito esforço e persistência em 
não desistir, já as outras que apareceram no decorrer do curso não perderam seus graus de 
dificuldades, mas consegui aprender a compreendê-las e dedicar mais tempo de estudo para 
elas.  
 
7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 
 
Resposta EM4: Já as disciplinas pedagógicas eram aquelas que traziam uma harmonia ao 
curso, pois eram as que exigiam mais tempo de leitura e tranquilidade em relação às 
disciplinas de matemática pura. 
 
8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio? 
 
Resposta EM4: Espero que ele seja cada vez melhor que o anterior e que eu consiga 
transmitir tudo o que tenha planejado.  
 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 
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Resposta EM4: Sim, pois os erros cometidos nos estágios anteriores não serão  repetidos nos 
próximos estágios.  
 
10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM4: Ele trouxe muitas contribuições, dentre elas, aprendi a organizar as 
informações no quadro, a ter mais controle do tempo da aula, distribuir bem o conteúdo e a 
chamar a atenção dos alunos para a explicação.  
 
11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
 
Resposta EM4: Eu surgeriria a adoção de novas didáticas que fugissem do ensino tradicional 
em alguns momentos, inserindo o uso de jogos nas aulas de matemática. 
 
 
 

ENTREVISTA COM EM5 
 
1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 
 
Resposta EM5: Sempre gostei da experiência da docência, desde o ensino médio já 
ministrava aulas de monitoria e de tutoria de Matemática e Física. O curso que eu queria 
cursar era Engenharia de Produção, mas como não tinha condições de ir morar em outra 
cidade, optei por fazer a matrícula no curso de Licenciatura em Matemática.  
 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas? Em que essas disciplinas 
lhe ajudaram? 
 
Resposta EM5: As disciplinas de Didática e de Laboratórios, como Laboratório de Ensino de 
Álgebra e Laboratório de Ensino de Geometria, visto que, algumas das atividades eram de 
elaboração de planos de aulas e apresentação dos planos em forma de aula para a turma.  
 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor?  
 
Resposta EM5: Não, como disse na primeira pergunta, comecei quando cursava o ensino 
médio. Além disso, participei de um projeto de extensão cujo objetivo era ministrar aulas de 
matemática básica para alunos do primeiro ano do ensino médio. Apesar de já ter entrado em 
sala, a regência trouxe um grande aprendizado, visto que realizávamos o planejamento com o 
professor e não tínhamos conhecimento da turma, ou seja, proporcionou um desenvolvimento 
de uma metodologia mais flexível, que se adapta a diferentes situações.  
 
4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente?  
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Resposta EM5: Eu gostei das orientações, sempre tinha minhas dúvidas sanadas e considero 
que o professor supervisor agregou bastante conhecimento. 
 
5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
 
Resposta EM5: A falta de flexibilidade por parte dos professores da escola, ou seja, ter que 
trabalhar com uma metodologia que não é totalmente minha, além de estar numa posição de 
estagiário e não como um colaborador temporário da instituição.   
 
6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
 
Resposta EM5: Eu gostei das disciplinas com conhecimentos específicos do curso, pude 
desenvolver bastante desde que comecei, tive a oportunidade de estudar com ótimos 
professores que contribuíram para o desenvolvimento e para uma boa parte do grau de 
instrução que eu tenho no que diz respeito à matemática.  
 
7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 
 
Resposta EM5: Algumas tiveram bastante proveito, outras nem tanto, geralmente as aulas 
eram monótonas e se resumiam a ler slides ou livros, não tinham muitos debates e nem 
exposições dos pontos de vista dos professores a respeito dos assuntos. 
 
8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio?  
 
Resposta EM5: Tenho em mente que o estágio será de grande valia, pois é o meu último, e 
tenho alguns pontos a acrescentar para melhorar o meu desenvolvimento em sala, de acordo 
com experiências anteriores.  
 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 

Resposta EM5: Sim, apesar de jovem, tenho experiência em sala de aula e considero que a 
bagagem de conhecimento específico de matemática que possuo já dá para suprir a 
necessidade do ensino.  
 
10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM5: Uma das maiores contribuições que o estágio me proporcionou foi a 
maturidade de profissional da educação, pois são muitos os fatores que podem atrapalhar 
nesse ramo, principalmente quando se é jovem, ou seja, me ajudou a construir um perfil ético 
diante de situações internas de uma escola.  
 
11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
 
Resposta EM5: Considero que a distribuição das disciplinas de estágio não foi bem pensada, 
pois é mais interessante menos disciplinas de estágio com maior carga horária, do que muitas 
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disciplinas com carga horária reduzida. Não é fácil construir um perfil de educador com cerca 
de 20 horas de regência por semestre, quando se percebe uma forma melhor de trabalhar, a 
fase em questão já acabou. 
 
 

 
ENTREVISTA COM EM6 

 
1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 

Resposta EM6: Fiz esta escolha por motivos de afinidade com a disciplina nos anos de 
ensino básico, esta matéria foi sempre a minha preferida, e também por questões de 
oportunidades que tive ao concluir o ensino médio, pois não queria deixar a minha região, e 
assim consegui ingressar no curso. 
 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas? Em que essas disciplinas 
lhe ajudaram? 

 
Resposta EM6: As disciplinas que vejo que foram e são importantes são Didática Geral e 
Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio. Estas disciplinas nos dão uma 
base de como enfrentar uma sala de aula, bem como abre nossa mente para as elaborações de 
aulas, entre outras. 

 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor?  
 
Resposta EM6: Sim, a minha primeira experiência em sala de aula foi durante as regências 
que realizei. Momentos estes que foram de grande importância tanto pessoalmente como 
profissionalmente, pois, durante as regências conseguimos ver o quão difícil é ensinar e são 
momentos de grandes reflexões sobre a docência. 

 

4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente?  

Resposta EM6: O professor supervisor é o nosso grande amparo digamos assim, por que 
antes de irmos para a linha de frente temos todo um preparo e repasse de informações que nos 
auxilia na nossa preparação para as regências, e nos momentos que precisamos recorremos ao 
professor supervisor, ou seja, sua presença é indispensável. 

5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
 
Resposta EM6: Uma das dificuldades que enfrento é de como manter os alunos atentos a 
explicação e lidar com determinadas situações, como chamar a atenção do aluno. 

 

6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
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Resposta EM6: O curso de matemática em suas disciplinas de matemática pura são um tanto 
difíceis, mas que nos abrem a mente para o mundo das ciências exatas de forma enorme. Nas 
disciplinas de matemática aprendemos o difícil e conseguimos ver tudo que há por trás 
daquilo que aprendemos no ensino básico. 

7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 

Resposta EM6: As disciplinas pedagógicas nos preparam para a vivência em sala de aula, ou 
seja, quando estudamos todas aquelas teorias que em algumas disciplinas tem. É de certa 
forma para colocarmos no nosso campo de atuação que é ensinar, e assim aprendemos novos 
conceitos sobre o ensino, entre outros. 

8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio?  

Resposta EM6: A expectativa é de que eu possa me sair bem, mais preparado e também que 
eu consiga ensinar de forma humilde e que os alunos consigam aprender. 

9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 

Resposta EM6: Considero-me preparado. Falo isso porque já conclui alguns e este é o meu 
último estágio, com isso tenho um pouco de experiência e esta será mais uma. 

10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 

Resposta EM6: Os estágios contribuíram para mim na postura de como ser um professor ao 
está à frente da sala de aula e também fora dela, pois vejo que é uma grande responsabilidade 
ensinar e a partir do momento que nos tornamos professores adquirimos uma identidade que 
deve ser levada tanto dentro como fora da sala de aula, e que devemos sempre ensinar com 
responsabilidade e humildade. 

11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 

Resposta EM6: Mudaria as disciplinas pedagógicas para que fossem voltadas para a parte 
prática podendo durante o estudo destas disciplinas desenvolver oficinas voltadas para o 
estágio fazendo uma ponte entre elas. E nas disciplinas de estágio aumentaria a carga horária 
das regências. 

 
 
 

ENTREVISTA COM EM7 
 

1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 

Resposta EM7: Desde o ensino fundamental sempre gostei e sempre tive muita facilidade 
pela área de exatas, especificamente pela Matemática. Sempre conseguia resolver as 
atividades que o professor passava.  Mas, foi no terceiro ano do ensino médio que ficou mais 
claro para mim que eu queria um curso na área de exatas quando terminasse o ensino básico. 
No começo, eu queria cursar Engenharia Civil, porém como não tinha ainda esse curso na 
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cidade onde moro. Hoje já tem, mas na época que terminei o ensino médio não tinha e eu 
também queria fazer em uma universidade pública. E eu não queria sair da cidade, então optei 
pelo curso de Licenciatura em Matemática, pois dos cursos que tinha na cidade era o único 
curso que realmente me atraia.  

2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas?  Em que essas 
disciplinas lhe ajudaram? 

Resposta EM7: As disciplinas de Didática Geral, Didática da Matemática e Estrutura e 
Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio que são pré-requisito para o estágio. Essas 
disciplinas me ajudaram a compreender sobre o sistema de ensino, como ocorre a escolha do 
livro didático, a importância de um bom livro didático na escola, também sobre as formas de 
conseguir levar o conteúdo para o aluno e ele conseguir realmente entender esse conteúdo, 
entre muitas outras coisas.  
E uma disciplina que realmente ajuda bastante é a que é pré-requisito, que ajuda a gente a 
compreender bem como funciona o ensino fundamental e médio. Só que na época que eu fiz, 
não tive um bom preparo, enfim o professor (...), ficou um pouco vago. Eu acho que o 
professor realmente tem que aproveitar bem essa disciplina. Ela é fundamental, ela é muito 
importante, o pouco que eu vi, eu realmente gostei muito. Também eu vi que uma disciplina 
que ajuda bastante é Matemática Elementar. Por que ela ajuda bastante? Porque a gente 
consegue compreender muitas coisas básicas, fundamentais e compreendendo esses conteúdos 
fundamentais básicos ajudam a gente a ensinar o aluno, porque a gente vai ter uma base mais 
sólida, mais reforçada. Então, a gente consegue ir com mais segurança para a sala de aula.  

 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor?  

Resposta EM7: Não foi a minha primeira experiência. Mas, no estágio eu pude ver a 
realidade dentro de uma sala de aula e também posso dizer que estágio foi a experiência que 
me fez ter realmente certeza que aquela era profissão que eu gostaria de ter, que eu gostaria de 
exercer. E que apesar de todas as dificuldades que eu vi nos estágios que o professor tem em 
sala de aula, enfim, todas as dificuldades que os cercam e os defeitos também do sistema 
educacional, eu percebi que eu gostava daquilo, que eu gostava de ensinar e que era aquilo 
que eu queria fazer.  

4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente?  

Resposta EM7: O professor supervisor tem papel fundamental e muito importante no 
processo de realização de estágio, pois ele orienta, acompanha, tira dúvidas e aconselha o 
estagiário. Ele é muito importante também por sempre está disposto a ajudar o estagiário e 
corrigi-lo quando for preciso. Também posso dizer que ele instrui em situações delicadas 
onde o estagiário fica um pouco perdido, e também na escrita do relatório. Pessoalmente eu 
tive muita dificuldade de escrever o relatório, não tinha muita prática apesar de ter participado 
do PIBID, que me ajudou bastante, mas na hora do estagio, o relatório é um pouco diferente, 
tive um pouco de dificuldade e o professor supervisor me ajudou bastante. 

5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
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Resposta EM7: A principal é a falta de atenção dos alunos. A falta de interesse por não 
gostar de Matemática que já não quer prestar atenção na aula. Também a falta de um bom 
relacionamento com a gestão da escola acarretou em alguns constrangimentos, por causa de 
acesso a documentação, enfim, isso dificultou muito.  E também os alunos além de não terem 
atenção, de não gostarem, eles têm muitas dificuldades no conteúdo de Matemática. Então, a 
gente tem que está voltando alguns conteúdos para poder explicar o conteúdo que era a pauta 
da aula. E tinha que voltar conteúdo e isso perdia tempo, enfim, o não saber, a dificuldade dos 
alunos é uma dificuldade que a gente encontra nos estágios. 

 

6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 

Resposta EM7: As disciplinas mais básicas me ajudaram a compreender os conceitos e 
fundamentações básicas da Matemática, que me ajudaram no momento de ensinar no estágio.  
Que a gente tem que ter essa base para poder ensinar. Já essas disciplinas mais complexas não 
me influenciaram muito no estágio, não consegui levar algum conhecimento delas para o 
estágio porque não se encaixam ali no conteúdo dos alunos. 

7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 

Resposta EM7: Essas disciplinas me ajudaram a ver o processo de aprendizagem dos alunos, 
o porquê de determinados comportamentos desses alunos, como ensinar de acordo com cada 
metodologia. Nós temos diversas metodologias de ensino, como eu posso ensinar de forma 
diferente, como a escola funciona, como lidar com os pais de alunos, enfim, me ajudaram 
bastante na hora de entrar na sala de aula e ensinar. Foi assim que elas me ajudaram, a 
compreender isso, esse processo.  

8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio?  

Resposta EM7: Bem, eu espero que seja um momento produtivo, já que é o último estágio, o 
quarto estágio, vão ser os alunos do terceiro ano. E eu espero que eles tenham mais atenção, 
mais interesse e compromisso em sala de aula, já que eles estão terminando se entende que 
eles querem um futuro melhor, que eles devam se esforçar um pouco mais.  

9.Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 

Resposta EM7: Eu me considero preparada sim. Porque eu consigo compreender os alunos, 
consigo me comunicar com eles, o que é fundamental em sala de aula. Sempre busco ser 
aquela professora que tenta acompanhar todos os alunos, sei que em alguns momentos é um 
pouco complicado, mas eu sempre busco ver como cada aluno está e se está entendendo o 
conteúdo. Tento me relacionar bem com eles. E esse relacionamento sempre é um 
relacionamento respeitoso, o que é imprescindível em sala de aula. Além disso, eu tento ir 
com o conhecimento bem aprofundado no conteúdo que estou indo para a sala de aula porque 
isso é fundamental, o professor entender o conteúdo que ele está ensinando para os alunos, 
não só de uma forma superficial.  

10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 

Resposta EM7: Ele me fez entender como devo me relacionar com os alunos. Eu tinha muita 
dificuldade em relação a isso. E no estágio vendo o professor ensinar, e também ensinando eu 
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pude ter essa compreensão. Também com os colegas de trabalho e com a gestão da escola. No 
estágio, eu também pude realmente saber como é o ambiente escolar, como funciona e como 
está a situação de aprendizagem dos alunos, como eles realmente estão em sala de aula, quais 
as suas dificuldades, o que eles sabem e o que não sabem. 

11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 

Resposta EM7: Bem, eu gostaria de passar os pontos importantes, o saber do professor. O 
professor sempre deve está preparado para entrar em sala de aula, deve está apto, ele deve ter 
o domínio do conteúdo que ele está levando. Depois de saber esse conteúdo, o professor deve 
passar para os alunos para que estes possam entender. Dizendo isso, acredito que no início do 
curso a gente tem que ter um foco maior em conhecimentos básicos, conceitos e 
fundamentação para que o professor em formação possa ter uma base muito sólida, que ele 
possa está seguro de si para que ele possa ir para a sala de aula e repassar essa segurança para 
os alunos. Depois disso, vêm as disciplinas de conteúdo pedagógico que devem ser 
aproveitadas e devem ser difundidas no curso. Porque no curso de Matemática o que é 
difundido é que só as disciplinas de Matemática em si é que são importantes. Não, as 
disciplinas pedagógicas também são e elas têm muita importância no curso e isso deve ser 
difundido para que o futuro professor possa entender como é o ambiente de sala e todo o 
processo que ocorre no ensinar. Ele deve entender isso.  

 
 
 

ENTREVISTA COM EM8 
 
1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 

Resposta EM8: Sempre gostei de repassar aquilo que aprendia, assim decidi ser professora e 
optei pela disciplina que mais me identificava na escola. 
 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas?  Em que essas 
disciplinas lhe ajudaram? 
 
Resposta EM8: Não vejo que as disciplinas do curso de Matemática nos preparam para o 
estágio. E no meu caso, a disciplina pré-requisito que é Estrutura e Funcionamento do Ensino 
Fundamental e Médio não teve muito proveito já que o professor era totalmente disperso. 
 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor?  
 
Resposta EM8: Não, já havia tido contato com a sala de aula antes do estágio. Porém, ao 
observar outros professores, pude adquirir novas experiências que vou levar para toda minha 
carreira profissional. 

 

4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente?  
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Resposta EM8: A universidade não mantém um vínculo direto com as escolas nas quais 
estagiamos. E assim, acontece com o professor. Acredito que a universidade deveria buscar 
uma maior parceria com as escolas, assim os estagiários seriam melhores recepcionados pelas 
mesmas. 

 
5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
 
Resposta EM8: Na primeira escola em que realizei os dois primeiros estágios não tive 
nenhuma dificuldade. Na escola de meu terceiro estágio a maior dificuldade foi em razão da 
superlotação da sala, não tinha cadeira e mesa disponíveis para mim, era algo desconfortável. 

 

6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 

Resposta EM8: As disciplinas de Cálculo têm uma cobrança maior dentro do curso, pelo 
menos é assim que sentimos enquanto alunos. Sinto que perante o ensino destas falta o 
repasse de uma didática que possamos seguir ao estarmos em sala de aula para o repasse de 
conteúdo de ensino básico. 

7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 

Resposta EM8: As disciplinas pedagógicas são de fundamental importância no curso de 
licenciatura. Estas nos aproximam da real sala de aula de nossas escolas. Porém, vejo que são 
pouco valorizadas dentro de um curso de cálculo. 

 
8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio?  
 
Resposta EM8: Não tive a oportunidade de encerrar o terceiro estágio ainda, porém o pouco 
que vivenciei na fase de observação com os alunos do ensino médio fez com que eu tivesse 
boas expectativas para a fase de regência. Sem dúvidas, será um novo campo de aprendizado 
diferente de todos os outros. 

 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 
 
Resposta EM8: Sim, pois quando iniciei o primeiro estágio já tinha experiência em sala de 
aula. Não tive nenhuma dificuldade que viesse a bloquear a minha aprendizagem naquele 
momento 

 
10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM8: A principal contribuição para mim é poder enxergar em outro profissional 
pontos positivos e negativos, e assim poder construir uma identidade profissional estruturada 
em algo mais concreto. 

 
11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
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Resposta EM8: O curso deveria ter um maior número de professores. A coordenação deveria 
nos orientar mais, principalmente no ato da matrícula. E a faculdade deveria procurar meios 
do curso ser mais motivador e inovador. 

 
 
 

ENTREVISTA COM EM9 
 
1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 

Resposta EM9: Não vou mentir em dizer que a Licenciatura em Matemática era minha 
primeira escolha, mas sempre cogitei a ideia de que se eu fosse para a licenciatura, a minha 
escolha era a Matemática, pois sempre me identifiquei e me dei muito bem com os números. 
Já nos primeiros anos escolares me destaquei nas avaliações internas e externas e nas 
atividades na própria escola. Enfim, a minha vivência me trouxe até aqui e pretendo exercer 
minha docência da melhor maneira possível e quero dar o meu máximo para contribuir na 
educação. 

2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas?  Em que essas 
disciplinas lhe ajudaram? 

Resposta EM9: Didática Geral, Didática da Matemática, Estrutura e Funcionamento do 
Ensino Fundamental e Médio são as disciplinas que eu considero que me ajudaram quando eu 
fui realizar os estágios. Essas disciplinas me ajudaram a ter conhecimentos sobre os processos 
de ensino e aprendizagem, sobre a prática burocrática do funcionamento escolar, a utilizar 
metodologias diferentes no ensino, me proporcionou tudo isso e me colocou mais perto da 
sala de aula, lógico que é bem distante, porque a prática tem que ser feita e é na prática que se 
aprende. Mas eu pude ver e ampliar melhor minha visão sobre o estágio. 

 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor?  

Resposta EM9: Não foram minhas primeiras experiências porque durante minha graduação 
antes dos estágios eu participei do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 
Docência) durante um ano. O qual me permitiu atuar como professora diversas vezes, atuando 
junto com o próprio professor supervisor ou até mesmo sozinha, aplicando oficinas e 
simulados com os alunos. A gente elaborava junto com o professor. E participei também do 
Mais Educação, que é um programa da rede municipal. Experiências muito boas que me 
ajudaram demais a iniciar os estágios. Eu sei que cada turma é diferente e a gente tem uma 
experiência diferente, são pessoas diferentes, o ensino-aprendizagem vai ser diferente, mas 
quando se tem uma experiência de atuação na área é mais fácil a gente saber ensinar, como 
ensinar, observar a turma, pois já se tem uma familiarização melhor com o meio. 

 

4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente?  
 
Resposta EM9: O acompanhamento é bom, até então está sendo bom. Já tive algumas 
professoras. Mas não existe muito a relação escola-universidade. Eu percebo muito distante, 
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mundos paralelos, e que não há uma conexão. Tendo em vista que o professor supervisor da 
universidade não tem muito contato com o professor da escola e vice-versa. E o próprio 
campo do estágio não tem proximidade com a universidade, e eu acho que é de suma 
importância acontecer essa relação universidade-escola. E o papel do professor na 
universidade deixa a desejar em relação a essa aproximação da universidade com a escola, 
pois eu não vejo. Até então, não percebi, não encontrei essa aproximação. 

 
5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
 

Resposta EM9: No primeiro estágio a grande dificuldade foi a questão da recepção na escola. 
Pensei até em desistir porque não tive nenhum amparo pela direção, a professora em si era 
excelente, maravilhosa, mas na escola mesmo não me senti amparada, confortável, não me 
ajudaram. Eu tive que ir buscar muito além da escola as informações que a gente precisava 
para o relatório. E outra grande dificuldade foi a escrita do relatório. A gente não é muito 
acostumado à escrita, sempre tive esse problema com a escrita, enfim, foi só isso mesmo. 

 

6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
 
Resposta EM9: As disciplinas de cálculo como qualquer outra depende muito do professor. E 
a gente, alunos de escola pública, quando sai do ensino médio a bagagem não é tanta na área 
da matemática, ensino muito mecanizado. E quando a gente chega à universidade tem aquele 
impacto, porque exige muito da gente, temos que buscar muito fora e tentar acompanhar o 
professor.  Porque elas são disciplinas que exigem muito de nós alunos, tem muita abstração, 
tem demonstração de teoremas nos conteúdos e não víamos isso no ensino médio, então de 
certa forma é muito ampla. E é por isso que muitos alunos não conseguem se formar, desistem 
no meio do percurso. E tem a questão do professor, tem professor que exige mais, outros 
exigem menos, alguns mais rigorosos, outros nem tanto. Mas, no geral, elas são bem 
trabalhadas, dá tempo ver todo o conteúdo que está na ementa, na maioria das disciplinas. 
 
7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 

Resposta EM9: As disciplinas da área pedagógica que eu cursei até agora foram bem 
ministradas. Mas eu vejo que na teoria é muito lindo, muito belo, se fosse tudo como é na 
teoria, a educação era incrível, maravilhosa. Mas eu acho que os professores não vêm 
também, às vezes querem culpar muito o professor nessa coisa que tem que fazer, faz, aplica, 
aplica, usa isso e aquilo, mas na verdade, na prática quando se vai ver é muito diferente, tem n 
fatores que contribuem para uma boa educação. Não depende somente do professor, e também 
tem a questão dos alunos. Quando a gente está cursando uma disciplina da área pedagógica, 
de ser muita teoria porque na leitura é tudo bonitinho, você tem que está ali estudando, 
fazendo. Eles querem que a gente aplique isso nas nossas aulas, mas os alunos da nossa área, 
principalmente na Matemática, não gostam muito dessa parte de leitura e de teoria. A gente 
prefere mais as disciplinas de Cálculo, mas a gente tem que ter a consciência que é 
fundamental ter essas disciplinas para a gente se embasar nelas e futuramente a gente já no 
estágio, e na nossa própria profissão aplicar alguma coisa. Eu sei que tudo não dá certo 
porque é muito complicado. A educação precisa melhorar e muito. Enfim, é isso que eu acho. 

 
8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio?  
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Resposta EM9: Comecei o Estágio I no Ensino Médio, mas não deu tempo de concluir 
devido a essa pandemia que está acontecendo no mundo. Eu fico bem apreensiva, porque o 
professor parou em um conteúdo e as aulas do ensino médio estão acontecendo remotamente.  
E a gente quando voltar vai ter que dar essas aulas de regência, com o conteúdo já bem 
avançado, não sei quando também. E eu fico com essa, porque foi uma pausa muito grande. A 
gente vai voltar à turma, dar aulas de regência. Já para o próximo estágio, que vai ser no 
próximo semestre, eu já não sinto tanto, porque eu estava com mais expectativa nesse por esse 
no ensino médio. Eu só tinha feito estágio no ensino fundamental, eu estava bem apreensiva 
sim, com certo receio por ser uma turma de pessoas mais velhas, não eram crianças, pré-
adolescentes. Mas foi bem tranquilo e eu espero que o próximo estágio seja muito bom, na 
próxima turma no ensino médio, que eu me dê super bem com a turma porque eu gosto dessa 
familiarização, dessa afetividade, que eu consigo ministrar bem as aulas, observar o professor 
supervisor. 

 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 

 
Resposta EM9: No estágio eu não vou mentir, eu nunca me senti 100% preparada. Porque é 
como eu falei, na prática é muito diferente. A gente vai lidar com pessoas, com seres humanos 
que pensam diferente da gente. E a gente querendo ou não, não está totalmente preparado. Até 
mesmo para uma estagiária, eu acho, em minha opinião, que ela já sendo professora, lógico 
que é mais fácil por já está atuando do que para quem não está. Mas mesmo assim tem a 
questão do estágio, você vai ter que seguir toda uma regra, a burocracia, os passos. Você não 
vai ser o professor titular daquela turma, tem o professor que você tem que observar, tem que 
conversar, ter ideias junto com ele, aplicar essas ideias e dar suas aulas. 

 
10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM9: Muitas. Está ali de frente com os alunos, repassando o conteúdo. Eu vou me 
moldando. Às vezes, não é do jeito que a gente quer, não sai a aula perfeita, muito boa. Às 
vezes, a maioria dos alunos não consegue captar o que você quer passar. Mas isso é normal. 
Temos que ter consciência disso, cada ser humano, cada aluno tem sua forma de absorver o 
conteúdo, mais lento ou mais rápido, depende muito. Mas, enfim, a gente vai se moldando. Eu 
vou tendo consciência de que é isso que eu quero, vou me aperfeiçoando. Não vou por esse 
caminho, vou por outro. Quero ser um professor assim, quando eu os observo em sala de aula, 
me espelho neles. E aqueles que eu não gostei muito quando eu fui fazer meu estágio, não vou 
fazer o que ele faz. Vou seguir caminhos diferentes. 

 
11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
 
Resposta EM9: Eu vejo nos outros cursos dessa instituição que os professores são muito 
bons com os alunos, bons no sentido de amparar, de dá todo o apoio. A gente, não. No curso 
de Matemática, eu vejo que são poucos os professores que ligam para os alunos. A gente tem 
uma quantidade muito grande de alunos que deixam o curso. Isso é muito preocupante, eu 
enquanto aluna,vejo isso. Os professores não ficam ali para incentivar para ver alguma coisa 
que pudesse melhorar, como uma reformulação na grade, uma disciplina que fosse ofertada 
para quem chega com muita dificuldade na questão da matemática mesmo, ver uma coisa 
mínima do ensino médio. Os alunos não se sentem preparados, tem que ter muita força de 
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vontade para conseguir ir até o fim do curso. Enfim, os professores não dão muita importância 
para essa questão. É o que eu vejo o que eu penso. Eu sugiro que os professores, 
principalmente na área da matemática pura olhassem para esse ponto e tivessem mais 
afetividade com os alunos, para ver se o curso tinha mais rendimento, os alunos ficassem 
mais, se formassem mais gente. 

 

ENTREVISTA COM EM10 

 
1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 

Resposta EM10: Não vou mentir em dizer que era minha opção de curso, mas dentre as 
opções de licenciaturas como era uma disciplina que eu me identificava no ensino médio, se 
tornou a primeira opção. Então, eu decidi fazer por conta disso, por me identificar com os 
números, por me dar bem durante o ensino básico. Então, decidi cursar e ser professora de 
Matemática.  
 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas?  Em que essas 
disciplinas lhe ajudaram? 
 
Resposta EM10: As disciplinas de Didática Geral, Didática da Matemática, Estrutura e 
Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio me ajudaram a ter uma visão melhor sobre a 
educação, o ensino. A disciplina de Estrutura na parte das leis. A Didática Geral e Didática da 
Matemática como são mais pedagógicas me deu a possibilidade de ver metodologias de 
ensino, não foi na prática, mas já antecipou um pouco o que iria vir, o que estava a minha 
espera. 
 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor?  
 
Resposta EM10: Eles não foram a minha primeira experiência em sala de aula. Minha 
primeira experiência foi como projeto PIBID, meu primeiro contato com a sala de aula foi 
através desse programa, só posteriormente que eu iniciei o estágio. Os Estágios representaram 
de forma positiva para a minha formação porque eu tive a experiência de realmente praticar 
aquilo que a gente vê e estuda no dia a dia na faculdade. 
 

4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente?  
 
Resposta EM10: Eu acho que é de suma importância esse acompanhamento para ter essa 
ligação entre faculdade e escola e estagiário. Eu acho que a gente é bem instruído, para tirar 
dúvidas o professor é bem receptivo. O professor supervisor é fundamental nessa fase do 
estágio para nós, enquanto futuros docentes. 
 

5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
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Resposta EM10: Foram durante a parte do reconhecimento da escola para obter informações 
através do Projeto Político Pedagógico para saber o histórico da escola. A dificuldade foi com 
o pessoal da secretaria e da direção por conta de não ser tão bem recebida. E também a 
dificuldade de pôr em prática, muitas das vezes, os nossos planos de aula com aquela turma 
que eu estava estagiando porque eu via que não era muito certo eu usar aquele plano de aula 
porque eu via que os alunos não tinha aprendido o conteúdo anterior, enfim, eu senti muita 
dificuldade nisso, de ter que refazer outro plano para poder tentar ajudar o máximo que eu 
pudesse aos meus alunos do estágio. 
 

6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
 
Resposta EM10: São disciplinas importantes e que requerem um nível de conhecimento 
maior por serem disciplinas mais abstratas. Requer muita maturidade da gente, no início é 
muito difícil porque a gente vem de uma educação básica com muita escassez, com “pouca 

bagagem”, o impacto é muito grande no início. Mas no decorrer dos semestres vamos nos 

adaptando e criando certa maturidade. As disciplinas que eu já vi, vi que todas elas tinham sua 
importância e é necessário estudarmos e aprendermos, seja para ministrar no dia a dia como 
professor ou para uma prova, uma avaliação de mestrado.  
 
7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 
 
Resposta EM10: São disciplinas importantíssimas que muitas vezes não são tão valorizadas 
por nós, enquanto estudantes da licenciatura, digo por mim. Todas as que eu já estudei me 
dediquei ao máximo para absorver o máximo de conteúdo porque eu vejo que elas são 
essenciais para a nossa formação, enquanto futuros professores.  
Eu acho que requer muito do aluno, o aluno tem que ver e valorizar mais essas disciplinas. 
Tem certo receio, um tabu de quem faz Matemática não gosta de ler, só quer saber de 
números, mas na licenciatura é realmente necessário a gente ter esse acompanhamento, ler, 
buscar entender como funciona todo o contexto de uma educação em uma escola, dos alunos, 
do professor. 
 
8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio?  
 
Resposta EM10: Meu estágio foi interrompido por causa da pandemia da Covid-19, então 
não sei como vai ser, se vamos ter que refazer esse estágio. Mas o próximo estágio vai ser 
também no ensino médio, minha expectativa é que eu me saia bem, que seja melhor do que o 
primeiro no ensino médio porque eu já vou ter mais familiaridade com a escola, com alguns 
alunos, então acho que vai ser mais fácil em certos pontos para mim. 
 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 

Resposta EM10: Preparada 100% eu acho que não. Não me considero assim. Mas eu tenho 
consciência de que todo estágio que eu for fazer vou encontrar dificuldades.  E que eu tenho 
que buscar ajuda da minha supervisora (ou supervisor), tanto da escola quanto da 
universidade. Mas eu sempre procuro me preparar ao máximo para poder dar o meu melhor 
durante aquele estágio. Mas eu não me considero 100% preparada, que eu sei de tudo, que eu 
vou dar de conta de tudo. Até porque varia muito da escola, do professor ou professora que 
está supervisionando, dos alunos. É uma coisa incerta, varia muito. 
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10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM10: Durante os estágios que eu já fiz, eu pude ver onde eu devo melhorar, onde 
eu falhei. Onde eu considero que já sou boa e preciso aprimorar. Foram essas contribuições, 
que eu pude me reconhecer, me conhecer, na verdade. E ver quais são as minhas fragilidades, 
quais são os meus pontos fortes, se domino o conteúdo. Pude ver que em alguns conteúdos eu 
tinha dificuldade, então tinha que estudar mais, então é isso. 
 
11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
 
Resposta EM10: Falando do nosso curso, especificamente, eu vejo que tem uma grande 
defasagem no início do curso, na recepção de nós alunos. Porque eu sofri muito isso, a gente 
vem com uma bagagem pouca de um ensino defasado, no qual a gente aprende a matemática 
de forma mecânica. E a gente tem que aprender a desconstruir isso, na verdade reaprender, 
aprender a aprender. E eu sinto essa falta no início do curso, eu acho que deveria ter um 
amparo maior, alguma disciplina que tentasse amenizar essas dificuldades para os alunos não 
sentirem tanta dificuldade durante o curso.  
 
 
 

ENTREVISTA COM EM11 
 

1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 

Resposta EM11: Na verdade, eu entrei na licenciatura por acaso. Eu nunca almejei, na 
verdade, entrar nesse tipo de curso. Eu descobri que tinha na cidade através do meu primo e a 
gente acabou fazendo o vestibular, por ventura passamos e a agente começou a cursar. Mas, 
nunca foi um sonho, na verdade.  
 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas?  Em que essas 
disciplinas lhe ajudaram? 
 

Resposta EM11: Eu considero todas as disciplinas muito importantes tanto para o ganho 
pessoal como para o profissional, claro. Mas em relação mesmo aos estágios, para me ajudar 
nos estágios, eu considero muito as disciplinas de Laboratório porque elas trazem uma 
vivência diferente para o aluno, para a gente trabalhar de uma forma diferente, sair desse 
âmbito tudo tradicional, tudo metódico, essas coisas. E isso, eu acho que ajuda a gente a trazer 
coisas diferentes. Mas, eu noto que deveria ter mesmo uma disciplina para preparar a gente 
dentro da aula, porque é um curso de licenciatura, então a gente vai está dentro das escolas e 
eu sinto falta disso, não pelo conhecimento, mas pela forma de a gente tentar uma disciplina 
com o aluno, tentar uma interação com o aluno. 

3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor?  
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Resposta EM11: A minha primeira experiência na sala de aula foi através do programa 
PIBID. Eu tive a oportunidade de ficar mais de um ano no projeto e ele foi bem enriquecedor, 
foi no primeiro semestre, a gente teve oportunidade de trabalhar em uma escola da região. E a 
gente nesse projeto apesar de ter o primeiro contato com aluno, a gente não trabalhava só. 
Como o estágio a gente tem uma maior responsabilidade, no estágio a gente vai com o papel 
de professor em si, apesar de ter algumas pessoas nos apoiando, mas a gente se sente mais 
responsável. No PIBID a gente trabalhava em equipe, em grupos, com menor quantidade de 
alunos. Então, foram duas experiências ímpares.  

 

4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente?  
 
Resposta EM11: Bom, o professor supervisor tem um papel muito importante na nossa 
experiência de estágio. Eles tentam fazer tudo o que é possível, sempre se mantendo presente. 
Claro que não dá para ir pessoalmente a todos os campos de estágios, mas eles se mantêm por 
mensagem, por email e nas aulas de estágio sempre perguntam o que aconteceu para sempre 
se manter informado sobre o que está acontecendo no nosso estágio.  Ele sempre dá muito 
suporte. Eu acho que a minha experiência até agora nos estágio foi bastante agradável, vamos 
dizer assim. 

 
5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
 

Resposta EM11: A principal dificuldade que eu enfrentei foi “pegar o carro já em 

andamento” como a gente se fala, porque a gente não chega à escola no comecinho do período 

letivo, a gente não tem uma iniciativa já no começo do ano e a gente também não tem uma 
continuidade até o final do ano letivo.  A gente se joga lá e a gente se que adeque aos alunos.  
E acho que isso é uma das principais dificuldades que eu vejo no estágio. Eu creio que seria 
uma forma mais proveitosa se a gente conseguisse manter uma dinâmica com os alunos. E 
essa parte de não ter uma continuidade interfere na relação que a gente tem com o aluno, 
porque quando a gente chega lá, a gente é novidade, então eles respeitam mais a gente, eles 
prestam mais atenção na gente. A gente tem uma facilidade melhor de comunicação. E se por 
acaso fosse possível manter um período maior de contato com esses alunos a gente teria outra 
realidade, uma realidade mesmo da situação da escola. 

 

6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
 
Resposta EM11: Eu consegui notar que poderia acontecer uma revisão dos conteúdos, 
principalmente da parte de álgebra, porque quando a gente sai do ensino médio e vem para o 
ensino superior na Matemática a gente consegue com mais facilidade em relação à álgebra 
manter os elementos que a gente viu, manter uma evolução constante. A gente não vê tanto 
salto do que a gente viu na geometria do ensino médio para a geometria do ensino superior, 
claro que tem uma evolução, mas não com tanta diferença. Já na parte de álgebra eu noto que 
a gente salta muito alto, vamos dizer assim, porque os elementos que a gente viu na álgebra 
no ensino médio quando a ver na faculdade é como se não tivesse muitas ligações, a gente 
fica perdido, esse tipo de coisas. Já na parte das disciplinas de formação do professor, eu acho 
que deveria ter mais, porque quando a gente chega aos estágios, de uma forma ou de outra a 
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gente fica perdido, não é perdido a ideia, é com medo, porque a gente tem uma 
responsabilidade de ajudar o outro a evoluir, e a gente deveria ser mais preparado para isso. 

 
7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 
 
Respostas EM11: Em relação às disciplinas na área da educação matemática, eu vejo muito 
os laboratórios, quando a gente participa dos laboratórios a gente produz alguns materiais e 
infelizmente a gente não tem uma aplicação desses materiais. Eu acho que a faculdade, que o 
curso deveria ter uma aplicação. A gente produzia e aplicava nas escolas parceiras. Não que 
isso ficasse para um objetivo futuro, mas para agora, porque não? 

 
8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio?  
 
Resposta EM11: A gente sempre tem expectativas boas em relação aos nossos estágios. Que 
a gente consiga desenvolver um trabalho eficaz, eficiente. Que os alunos e a parte docente se 
agradem do nosso trabalho. Também crio expectativa em relação ao professor que vai me 
ajudar, que ele seja bem prestativo em relação ao meu trabalho, que ele consiga tirar todas as 
minhas dúvidas, que ele me deixe à vontade com a sua sala. Eu acho que é esse tipo de coisa. 

 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 
 
Resposta EM11: Eu acho que essa preparação a gente ganha com o tempo. A gente vai se 
envolvendo em algumas situações e vai aprendendo a desenvolvê-la. Eu me sinto confiante 
porque é uma matéria que a gente tem que dominar. Mas claro que algumas questões, algumas 
interrogações dos alunos a gente não consegue desenvolver, e às vezes a gente nem entende o 
que ele não está entendendo, mas com algumas experiências que vamos vivendo a gente vai 
pegando a sutileza do ensino. Porque eu acho que o ensino é muito isso, a gente olhar para o 
aluno e conseguir ver, na verdade, que ele não está entendendo, está tendo alguma 
dificuldade. Não por ele levantar a mão e dizer o que está sentindo, mas pelos gestos, pela 
evolução que ele está tendo, esse tipo de coisa. E eu acho que a preparação é isso, é viver. 

 
10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM11: Em relação às contribuições do estágio supervisionado na atividade 
docente, eu senti uma grande ajuda em relação à burocracia, em relação aos planos de aula, as 
documentações gerais que precisam ser preenchidas. Eu acho que o estágio supervisionado 
traz muito isso, a parte burocrática, além de a gente conseguir vivenciar uma situação que é 
caráter da profissão, da gente está em uma sala de aula responsável pela disciplina da nossa 
sala e por nos colocar na frente do quadro, para a gente tentar passar para os alunos a 
disciplina. 

 
11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
 
Resposta EM11: Eu acho que a formação dos futuros professores de matemática teria um 
grande ganho se os alunos da licenciatura tivessem mais contato com a parte prática mesmo, a 
licenciatura em si mesmo. Que não fosse só na disciplina de estágio, mas sim, nas outras 
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disciplinas fosse proporcionado esse contato direto com os alunos. Por exemplo, nas 
disciplinas de laboratório que acontecessem a produção dos materiais e tivesse uma aplicação 
nas aulas de geometria, de álgebra. Que fosse proporcionado aos alunos ir às escolas parceiras 
e fazer um trabalho relacionado às coisas que estão estudando. Pois, quanto mais o contato 
que a gente tem com a profissão, mais experiência a gente ganha e com isso fica mais 
preparado. Mais experiência, mais preparo, eu vejo em relação a isso. 
 
 
 

ENTREVISTA COM EM12 
 

1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 
 
Resposta EM12: Desde muito cedo eu percebi que gostava de matemática, achava fascinante 
a complexidade dos números, os vários caminhos para se chegar a uma resposta definitiva a 
um determinado problema. Encantavam-me os gráficos e os desafios propostos pelo livro 
didático. Tudo isso somado também ao desejo de exercer a profissão do magistério. 
 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas? Em que essas disciplinas 
lhe ajudaram? 
 
Resposta EM12: Muitas disciplinas de cálculo são essenciais no aprimoramento do 
raciocínio matemático, como as disciplinas de Matemática Elementar I e Matemática 
Elementar II, que são voltadas a problemas que têm suas raízes na matemática do ensino 
médio. Porém, disciplinas pedagógicas como Didática Geral, Estrutura e Funcionamento do 
Ensino Fundamental e Médio e até mesmo as próprias disciplinas de Estágio são as que mais 
preparam o aluno para o primeiro contato com a escola, por trazerem em seu currículo 
ensinamentos e relatos de formas de ensino que se perpetuaram ao longo dos anos, por 
mostrar metodologias de ensino, inovações no âmbito acadêmico, por nos permitir tentar 
encontrar nossa posição enquanto professor frente à sala de aula, por podermos trocar novas 
ideias e experiências enquanto alunos supervisionados. 
 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor? 
 
Resposta EM12: Sim, meu primeiro contato como professor deu-se por meio do estágio 
supervisionado. Representaram uma vivência em que eu pude estudar me aprimorar e crescer 
enquanto futuro profissional. 
 
4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente? 
 
Resposta EM12: O acompanhamento feito pelo professor supervisor é essencial tendo em 
vista que nas aulas pode ser feita uma troca de experiência com os demais colegas, onde o 
professor pode avaliar nossa conduta, destacando pontos primordiais para a formação do 
profissional e também podem ser feitas correções quanto a algumas inseguranças vindas do 
aluno-estagiário. 
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5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
 
Resposta EM12: Todos os estágios que até então realizei foram em escolas que me 
acolheram de forma bastante positiva, me deixando à vontade para desempenhar o meu papel. 
Deste modo, só consigo destacar como dificuldade a autonomia que o estagiário ainda não 
tem para enfrentar situações constrangedoras frente à sala de aula, quando, por exemplo, 
acontece uma discussão entre dois alunos. Porém, é reconfortante saber que algumas situações 
vivenciadas pela primeira vez podem ser amparadas pelo professor supervisor da disciplina. 
 
6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
 
Resposta EM12: São disciplinas que exploram nosso potencial ao máximo, porém, em 
algumas não vejo como elas nos preparam e auxiliam nos conteúdos mais complexos do 
ensino médio, por exemplo. Às vezes nos deparamos com cálculos tão avançados que 
deixamos de lado outros que seriam mais proveitosos para contribuir com a nossa formação 
enquanto professores de matemática. 
 
7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de 
conteúdo pedagógico. 
 
Resposta EM12: São disciplinas que trabalham a matemática por meio de um viés mais 
humanístico, voltado principalmente para a matemática recorrente do dia-a-dia, voltado 
também para o mercado de trabalho. 
 
8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio? 
 
Resposta EM12: Minhas expectativas não diferem dos estágios que até então já realizei, onde 
fui recebido de braços abertos pelos gestores e professores da escola onde estagiei, e onde 
pude aprender e vir a contribuir com o grupo discente. 
 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 

 

Resposta EM12: Sim, devido a todo um amparo por parte da faculdade que salienta a 
importância da disciplina de estágio para a formação do profissional, devido à competência do 
professor da disciplina bem como do professor supervisor e também devido ao acolhimento 
positivo por parte da escola onde estagiei. 
 
10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM12: Contribuiu com uma série de fatores, posso destacar principalmente as 
experiências como ponto de extrema relevância. Experiências estas que nos possibilita a 
construção de caráter, nos mostra como devemos nos portar frente ao ambiente escolar, além 
de contribuir para a formação da postura de educador em uma sala de aula onde é preciso 
estar preparado para encarar os mais diversos contratempos e as adversidades. 
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11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
 
Resposta EM12: Que as disciplinas de cálculo (enquanto estudante de um curso de 
licenciatura) trabalhassem o mesmo conteúdo que já vem sendo trabalhado, mas que tivessem 
a sua atenção voltada para formação de professores de Matemática, sejam eles do ensino 
fundamental, médio ou superior. Às vezes a impressão que tenho é que estamos em um curso 
de bacharelado, onde realizamos cálculos sem nenhuma contextualização do problema 
proposto. 
 
 
 

ENTREVISTA COM EM13 
 

1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 
 
Resposta EM13: A escolha desse curso foi feita pelo fato de gostar mais de ciências exatas 
do que das ciências humanas. Em todo o meu ensino básico, a minha disciplina favorita foi a 
Matemática. 
 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas? Em que essas disciplinas 
lhe ajudaram? 
 
Resposta EM13: Acredito que todas as disciplinas tenham tido sua parcela de contribuição, 
pois melhorei as minhas habilidades de raciocínio lógico a cada cálculo que fazia e obtive 
conhecimentos sobre o ensino básico. 
 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor? 
 
Resposta EM13: Sim, essa fase representou experiências em sala de aula para mim e 
proporcionou um conhecimento sobre os alunos, pois procurei a participação deles ao máximo 
na regência. Acredito que o fato de não ter muito tempo que concluí o meu ensino médio 
tenha me ajudado em pensar como um aluno vê o professor na frente da classe. 
 
4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente? 
 
Resposta EM13: Regular. Em relação aos conhecimentos apresentados em sala de aula, foi 
muito bom; porém, o professor da universidade não esteve presente nas escolas. Não teve  
relação do professor da universidade com o supervisor da escola para analisar o 
desenvolvimento do estagiário. 
 
5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
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Resposta EM13: Eu acho que tiveram dois momentos: um foi o primeiro estágio 
supervisionado no ensino fundamental por conta do nervosismo e o outro foram situações de 
adolescentes se cortando e com pensamentos suicidas. Como era um estagiário muito 
presente, conversava com os alunos no intervalo e ajudava em dúvidas; consegui me tornar 
amigo deles e assim, escutei muitas coisas. Aprendi que mesmo que você se prepare muito 
para estar naquele momento na escola, nunca será o suficiente. 
 
6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
 
Resposta EM13: A maioria das disciplinas estudadas foi apresentada de forma clara e 
objetiva. No entanto, teve disciplinas que não foram bem entendidas por causa da 
metodologia do professor e pela abstração dos conteúdos.  
 
7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 
 
Resposta EM13: Não gosto muito dessas disciplinas, mas acredito que esse conhecimento é 
essencial para o desenvolvimento do professor. Porém, acho que nem um terço desse 
conhecimento é utilizado na prática. São diversas situações que o professor só aprenderá 
quando estiver exercendo a sua profissão. 
 
8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio? 
 
Resposta EM13: A minha expectativa é alta, espero contribuir com o ensino e conhecer mais 
tipos de alunos e suas histórias para assim adequar uma metodologia de ensino que seja boa 
para a maioria. 

 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 
 

Resposta EM13: Hoje sim, antes acredito que não. Hoje como passei por várias experiências 
em sala de aula e ainda pelo motivo de saber como um aluno da educação básica vê um 
professor, acredito estar preparado. Antes, no primeiro estágio tinha muita dificuldade em está 
a frente de uma sala de aula e como não foi trabalhado isso nas disciplinas anteriores da 
faculdade, foi bem difícil. Porém, com o passar desse estágio consegui me adaptar.  
 
10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM13: Acredito que foi a participação dos alunos ou até mesmo quando um aluno 
me chamava no lugar dele e perguntava sobre alguma questão. Sempre tento repassar o 
conteúdo, de forma que se eu fosse um aluno conseguiria entender ou pelo menos ter uma 
noção. 
 
11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de licenciatura em 
matemática? 
 
Resposta EM13: Mudaria o jeito como é abordado o sistema de avaliação. Acrescentaria não 
só provas escritas, mas também apresentações orais em todas as disciplinas para exercitar e 
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acostumar em estar na frente de uma classe.  Colocaria uma disciplina na grade do curso de 
Licenciatura em Matemática sobre as tecnologias modernas. Essa disciplina apresentaria pelo 
menos uma informática básica e tecnologias que poderiam ser utilizadas para melhorar o 
ensino, como por exemplo, a robótica educacional. 

 
 
 

ENTREVISTA COM EM14 
 
1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 
 
Resposta EM14: Durante o ensino médio, a partir do 2° ano, um grande professor me 
despertou a curiosidade a respeito da matemática, seu modo de ensinar me mostrou a beleza 
desta ciência. Por seu incentivo e também por dicas de outros professores, decidi então cursar 
Licenciatura em Matemática.  
 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas? Em que essas disciplinas 
lhe ajudaram? 
 
Resposta EM14: As disciplinas de Didática Geral, Didática da Matemática (optativa) e 
Laboratório de Uso de Novas Tecnologias foram as que mais me ajudaram, principalmente no 
planejamento e no modo de ensinar, o que me fez levar em conta a realidade da turma e os 
conhecimentos prévios de cada aluno. 
 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor? 
 
Resposta EM14: Não, já havia participado do PIBID, do projeto Mais Educação e de aulas 
particulares em domicílio. Com essas experiências anteriores ao estágio, pude perceber as 
dificuldades que tinha quanto à didática, pude aprimorar um pouco minha metodologia e 
amenizar o medo de falar em público. 
 
4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente? 
 
Resposta EM14: O acompanhamento que tive nos estágios anteriores serviu para analisar os 
pontos negativos e positivos das experiências em sala, nesse processo recebi dicas e 
ensinamentos valiosos dos professores supervisores, então avalio como muito positivo, 
embora não seja um acompanhamento particular, foram produtivos. 
 
5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
 
Resposta EM14: Os meus maiores desafios são o domínio de sala, o modo de chamar 
atenção durante momentos de tumulto e a forma de lidar com o desinteresse de alguns alunos, 
que também me desmotivaram no início. 
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6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
 
Resposta EM14: As disciplinas de matemática pura são bastante enfatizadas durante o curso, 
claro que são fundamentais para a formação, porém, pela natural dificuldade da área, acredito 
que passam a ser o foco da atenção do universitário durante a licenciatura. 
 
7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 
 
Resposta EM14: Diferentemente da matemática pura, as disciplinas de cunho pedagógico 
infelizmente passam a ocupar o segundo lugar, embora ambas devessem caminhar lado a lado, 
uma vez que para um professor, não basta dominar a matemática, mas saber ensiná-la. 
 
8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio? 
 
Resposta EM14: Espero me entender com a turma, colocar em prática todo o conhecimento 
adquirido nos estágios anteriores, buscando levar novas estratégias, planejando uma aula cada 
vez mais otimizada, mas também sendo sempre realista. 
 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 
 
Resposta EM14: As experiências dos estágios anteriores me ensinaram muito, mas sempre 
tenho certa insegurança, pois serão novos alunos, novas pessoas, mentalidades diferentes. 
 
10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM14: Com o estágio passaram a fazer parte do meu modo de ensinar as 
explanações usando uma linguagem mais “jovem” que os alunos compreendessem e 

passassem a interagir melhor, também passei a inserir os jogos no ambiente escolar e 
estimular o trabalho em equipe.  
 
11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
 
Resposta EM14: As minhas sugestões são: equilibrar as disciplinas de matemática pura e de 
educação matemática no quesito de exigência; estimular palestras e minicursos enfatizando a 
importância das disciplinas didáticas, principalmente o estágio. 
 
 

ENTREVISTA COM EM15 
 

1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 
 

Resposta EM15: Eu escolhi o curso de Licenciatura em Matemática porque no ensino médio 
tive bastante motivação para seguir carreira na área, pois no 2º e 3º anos tive ótimos 
professores que me incentivaram a seguir essa área. Até porque como eu gostava muito de 
matemática, era aluno de turma olímpica e queria ser que nem meus professores. Era que nem 
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sonho de criança, querer ser que nem uma pessoa que me motiva. Então, a minha escolha pela 
Licenciatura em Matemática foi devido ao meu ensino médio. 

 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas?  Em que essas 
disciplinas lhe ajudaram? 
 

Resposta EM15: As principais disciplinas são as pedagógicas, no caso, Didática Geral e 
Didática da Matemática. Assim como também as disciplinas de matemática pura, no caso, 
Matemática Elementar I e Matemática Elementar II, onde todo o berço da matemática está 
centralizado. Essas disciplinas me preparam bastante para fazer um bom estágio. 

 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor?  
 

Resposta EM15: Não, a regência não foi minha primeira experiência em sala de aula. Em 
2015, eu comecei a trabalhar em uma escola como professor Jovem Aprendiz. Claro, a 
regência nos estágios me fez ter uma visão amplificada do que significa ensinar, transmitir 
conhecimento. A regência veio como uma forma de complementar a minha visão de sala de 
aula. 

 

4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente?  
 
Resposta EM15: Eu vejo como um grande contribuidor para a nossa formação, porque até 
então nós não tinhamos o conhecimento formado sobre o campo pedagógico. Então, o 
professor supervisor está ali naquele momento para nortear nós estudantes para um ensino de 
qualidade. Então é de grande importância ter um professor supervisor nos dando dicas de 
leitura, de sala de aula, de solucionar problemas na sala de aula, de forma geral. 

 
5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
 
Resposta EM15: As dificuldades se dão logo quando você começa a fazer o reconhecimento 
da escola, as escolas não estão preparadas para atender os alunos- estagiários. Muitas pessoas 
nos vêem como um nada, não querem nos atender, passar alguma informação, a acolhida na 
escola não acontece de forma positiva. Então, já começa por aí. Como o estágio tem três fases 
(reconhecimento, observação e regência), na parte de observação, até que se tem uma 
avaliação positiva, não tem tanta complicação, mas também quando você pega um professor 
que não é da área, tem uma grande dificuldade.  
Durante o estágio supervisionado as dificuldades são diversas, começando pela fase de 
reconhecimento da escola, pois quando o estudante vai, vou falar no meu caso, procurar a 
escola para realizar o estágio e quando chega à escola, há uma dificuldade em encontrar o 
diretor e o coordenador que às vezes estão ausentes da escola.  
O segundo momento quando você vai para a observação da regência do professor não tem 
tanta dificuldade, só mais a questão do acesso aos materiais, às cadeiras. Porque muitas vezes 
o estagiário fica abandonado na escola, ele que tem que procurar uma cadeira na escola, não 
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tem apoio de nenhuma pessoa da escola, nem do coordenador, nem do diretor, nem do 
secretário. Então começa daí, na primeira fase, que é o reconhecimento da escola, quando o 
estagiário é mal atendido, não tem ninguém para lhe acolher levar para a direção, para a 
coordenação.  
E a última fase do estágio é a regência, nesse momento nem tanto, são quase zero as 
dificuldades. As dificuldades estão mais presentes na fase de reconhecimento e na fase de 
observação. E outro ponto bem importante é o momento de planejamento com os professores, 
muitos deles não querem fazer o planejamento com o acadêmico.  
 

6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
 
Resposta EM15: Com relação às dificuldades que foram encontradas com relação aos 
conteúdos ao longo do curso de matemática, eu não diria que foram dificuldades em relação 
aos conteúdos, e sim aos materiais que a universidade dispõe, como por exemplo, que a 
biblioteca dispõe. Porque muitas vezes, por exemplo, você vai fazer uma disciplina de cálculo 
e é uma correria imensa à biblioteca para tentar encontrar esse material. Com relação aos 
conteúdos a dificuldade é bem pequena, é só se habituar ao ritmo do professor, a grande 
dificuldade mesmo é o acesso a esses materiais.  
 
7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 
 
Resposta EM15: Disciplinas importantes que estão interligadas a parte pedagógica, Didática 
da Matemática e Didática Geral. Essas disciplinas são de extrema importância, pois são nesses 
momentos que o aluno, o graduando, tem a oportunidade de conhecer a parte pedagógica da 
disciplina, das tendências pedagógicas que estão envolvidas, dos meios, os outros recursos 
que o aluno deve utilizar como parte metodológica para futuramente ele aplicar em sala de 
aula e ver quais os meios, quais metodologias funcionam. Porque até então, se o graduando 
tiver apenas a matemática pura em mente quando pegar situações de sala de aula que se 
remetem a parte pedagógica com certeza terá dificuldade para solucionar esses problemas. 
 
8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio?  
 
Resposta EM15: O próximo estágio será o último da graduação, e como último estágio a 
minha expectativa é poder contribuir significativamente para os alunos, pois os alunos 
principalmente os alunos de escola pública carecem muito de um bom ensino. O ensino que 
muitas vezes é deixado de lado, o professor faz da forma que quer e finge que ensinou. Nós 
como estagiários que conhecemos a disciplina um pouquinho, sabemos a questão do descaso 
que os alunos são tratados com relação ao ensino. O professor muitas vezes finge que ensina e 
não ensina, aí quando o estagiário vai fazer a regência os alunos sentem a diferença, ficam os 
olhos brilhando de felicidade. Então, a minha expectativa é poder contribuir muito com os 
alunos e poder agregar cada vez mais a minha pessoa, tanto na parte profissional como 
pessoal.  
 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 
 
Resposta EM15: Falar que está preparado para fazer alguma atividade é um pouco egoísta, 
principalmente na área da educação, por mais que você conheça a disciplina, por mais que 
você tenha experiência em sala de aula. A resposta para uma pergunta como essa é: tentarei 
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fazer o meu melhor possível, tentarei estar o mais preparado possível. Porque como eu já 
falei, uma sala de aula é um ambiente em que diversas situações podem ocorrer, um ambiente 
em que se deve lidar com muita cautela, desde a parte do ensino até a parte de lidar com o 
social do aluno. 
 
10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM15: O estágio supervisionado permite que você faça uma comparação de um 
professor com relação ao outro, quais os pontos positivos que você pode tirar e os pontos 
negativos que você deve retirar de você. Então, você faz uma breve comparação com relação 
ao seu método de ensino com o método de ensino do professor e daí você tira os pontos 
positivos e esses pontos servem como identificação profissional futuramente.  
 
11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
 
Resposta EM15: Com relação às sugestões, a organização das disciplinas por semestre. Que 
os alunos, não somente falando só sobre curso, mas também falando sobre os alunos do curso, 
que os alunos do curso também tivessem uma participação mais significativa dentro da 
faculdade e que alguns professores tivessem um cuidado maior quando estiverem lecionando 
para que não se lecione só por lecionar, não jogar disciplina e pronto. Mas, que ensine 
matemática de uma maneira que o aluno consiga ver realmente o que está acontecendo. As 
minhas sugestões variam da parte da organização das disciplinas até a parte metodológica 
adotada por alguns docentes. 
 
 
 

ENTREVISTA COM O ESTAGIÁRIO 16 
 

1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 
 
Resposta EM16: Há dois motivos, o primeiro é que matemática foi a matéria que tive maior 
facilidade em aprender no meu ensino fundamental e médio, e o segundo motivo é que eu 
como professor poderia explicar melhor certos conteúdos para os alunos. 
 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas?  Em que essas 
disciplinas lhe ajudaram? 
 
Resposta EM16: A própria disciplina de estágio me ajudou bastante, pois nela é onde tem 
maior reflexão sobre o assunto.  
 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor?  
 
Resposta EM16: Sim, foram as minhas primeiras experiências como professor. Representou 
os primeiros passos como professor, foram pequenos passos para aqueles que estavam ao meu 
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redor, mas para mim foi um grande salto, pois tive a primeira impressão do que é está em sala 
de aula de verdade. 
 

4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente?  
 
Resposta EM16: Para mim foi de grande importância, pois sempre explicaram com cuidado 
como tudo devia ser feito, sempre trouxeram texto para refletirmos o ensino. Por isso, avalio 
positivamente. 
 
5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
 
Resposta EM16: Eu citarei duas: a primeira é a falta de disciplina de alguns alunos, pois em 
alguns momentos não tive pulso para controlar algumas situações; a segunda é a falta de 
estrutura das escolas onde estive, o que no meu ver dificulta o aprendizado. 
 

6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
 
Resposta EM16: Os conteúdos de matemática pura são os mais temidos pelos alunos, há uma 
variação nas dificuldades, que varia de professor para professor, mas a meu ver é preciso 
passar por isso, para termos uma melhor formação. 
 
7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 
 
Resposta EM16: As disciplinas pedagógicas ao contrário das exatas são onde os alunos 
encontram conforto. Há uma imensa distância entre esses dois polos. Muitas vezes não 
parecem fazer parte de um mesmo curso. 
 
8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio?  
 
Resposta EM16: A minha expectativa é evoluir, ter um diálogo melhor com meus alunos, 
buscando sempre entender as suas dificuldades.  
 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 
 
Resposta EM16: Sim me considero preparado porque já passei por dois estágios e agora só 
tenho a evoluir.  
 
10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM16: O estágio me permitiu ver que devemos está sempre evoluindo, buscando 
outras maneiras de ensinar, fazer os alunos participarem mais das aulas, sempre ajudar e 
incentivar aquele aluno que não participa. 
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11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de licenciatura em 
matemática? 
 
Resposta EM16: Diminuía a distância entre os conteúdos da matemática pura e as disciplinas 
pedagógicas, fazendo isso daríamos um bom passo para frente, formando melhores 
professores. 
 
 
 

ENTREVISTA COM EM17 
 

1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 
 
Resposta EM17: Por afinidade na área enquanto estudante na educação básica e pelo gosto 
de ensinar. 
 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas?  Em que essas 
disciplinas lhe ajudaram? 
 
Resposta EM17: Eu escolhi a Didática da Matemática pelo fato de discutir estratégias de 
ensino na área. 
 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor?  
 
Resposta EM17: Sim, foi a minha primeira experiência e esta experiência foi de suma 
importância principalmente por permitir manter contato com o professor da escola. 
 

4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente?  
 
Resposta EM17: Eu julgo como importante, pois nos ajuda a refletir sobre diversos 
acontecimentos durante o estágio.  
 
5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
 
Resposta EM17: Acredito que a inexperiência em lidar com diferentes perfis de alunos.  
 

6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
 
Resposta EM17: Essas disciplinas são importantes para que adquiramos o conhecimento 
matemático necessário para o exercício da nossa profissão. 
 
7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 
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Resposta EM17: Eu acredito que elas são tão importantes quanto às disciplinas de cálculo 
matemático. 
 
8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio?  
 
Resposta EM17: Expectativa boa por está em um novo nível de ensino, o ensino médio, o 
que é desafiador. 
 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 
 
Resposta EM17: Sim, os estágios anteriores já nortearam alguns comportamentos sobre 
como me comportar enquanto professor me ajudaram bastante, assim me sinto preparado. 
 
10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM17: São muitas, nossa identidade ainda está em construção, mas já aprendi 
muitas coisas, como por exemplo, a necessidade de está em contato direto com os alunos-“ser 

amigo dos alunos” e a importância de um bom planejamento.  
 
 11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
 
Resposta EM17: Eu acredito que o curso já oferece uma boa formação, mas talvez a inclusão 
de mais algumas disciplinas voltadas à educação matemática poderia agregar.  

 
 
 

ENTREVISTA COM EM18 

1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 
 
Resposta EM18: No primeiro momento foi por influência de meu irmão mais velho que é 
licenciado na área e falava sobre as vantagens da mesma no exercício da função de educador 
matemático, pelo fato de existir poucas pessoas formadas em Matemática em relação aos 
demais cursos, e também existir uma carga horária bem maior que as demais disciplinas em 
todas as escolas, isso acarreta em maiores oportunidades de emprego, sem falar na 
possibilidade de construir uma carreira com uma expectativa melhor que trabalhar na 
indústria e no comércio, o que é comum em cidades pequenas.  
Além do gosto que sempre tive de trabalhar diretamente com pessoas, principalmente jovens, 
participando de grêmios estudantis, conselhos escolares, pastorais, trabalhos voluntários na 
comunidade e na igreja, esta última exercendo a função de professor, assim percebi que 
poderia unir essas experiências com a aptidão que sempre tive em matemática quando fui 
estudante na educação básica, e assim começar o desafio da Licenciatura em Matemática. 

 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas?  Em que essas 
disciplinas lhe ajudaram? 
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Resposta EM18: Seria redundante citar a própria disciplina de Estágio Supervisionado, então 
farei menção à de Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio que ajudou a 
compreender a realidade da educação, os desafios que são enfrentados todos os dias e que 
estão relacionados a questões que estão além da sala de aula, como as políticas públicas, 
condições socioeconômicas, contextos culturais em que a escola está inserida, a época e a 
situação em que o país, estado e/ou o município em que se exerce a função se encontra e as 
outras questões que não citarei para ser breve.  
No início do curso tive a disciplina de Psicologia, uma área bem interessante, principalmente 
diante de tantos traumas e transtornos psicológicos que encontramos nos jovens e 
adolescentes atualmente, estudar os pensadores nesta disciplina nos esclareceu sobre os 
processos de cognição e as relações entre o indivíduo e o meio e suas influências entre si. 
Quando cursei as disciplinas de Laboratório de Geometria e Laboratório de Álgebra fui 
despertado a ser mais criativo em minha atuação em sala de aula, na utilização de jogos 
matemáticos e outras metodologias que podem levar os alunos a compreender e/ou aprofundar 
o conteúdo. 
A disciplina Didática da Matemática me mostrou os conceitos de transposições didáticas, bem 
como os estudos e pesquisadores dessa área que contribuem bastante para o crescimento do 
aluno e futuro professor. 
Todas as disciplinas tiveram seu importante papel, não poderia deixar de mencionar as 
"disciplinas de matemática pura" como Matemática Elementar, Desenho Geométrico, etc. que 
contribuíram para o domínio do conteúdo que deve ser trabalhado com todo rigor que a 
ciência exige, entretanto, estas que citei foram as que mais me ajudaram. 

 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor?  
 
Resposta EM18: Antes de cursar a licenciatura eu já havia ministrado um curso de 
preparação para o concurso público do município para as pessoas da comunidade, que iriam 
se candidatar às vagas de ensino fundamental completo e incompleto. Eu organizei o curso 
que durou cerca de três meses e lecionei as disciplinas de Matemática e Português, esse curso 
foi sediado no prédio da igreja evangélica do bairro em que moro, no ano de 2013.  
Em 2017, um ano depois que comecei minha formação, trabalhei por seis meses como 
professor substituto no Ensino Fundamental - Anos Finais, nas disciplinas de Matemática e 
Geometria, em uma escola particular. 
Essas experiências foram desafiadoras, mas muito gratificantes profissionalmente, me fez 
perceber, na prática, as diferenças gritantes no ensino entre classes sociais diferentes e entre 
faixas etárias diferentes, e em espaços totalmente diferentes, um improvisado para a prática 
pedagógica e o outro criado para ela.  
Uma experiência enquanto a minha identidade se baseava apenas em aspectos pessoais e 
morais, como já ter sido aprovado em concurso e poder ajudar outras pessoas, e a outra tendo 
a acréscimo do aspecto formal científico, consolidado na licenciatura. 
 
4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente?  
 
Resposta EM18: O acompanhamento do professor de estágio é importante no aspecto de 
orientar quanto à ética e a responsabilidade do estagiário nesse processo que são bem mais 
evidentes nessa disciplina, e também quanto à escrita de relatórios e textos acadêmicos que 



99 

 

são de grande importância. Entretanto, percebe-se a falta que o supervisor faz no campo 
(escola) durante a prática do estágio, esta ausência é justificável, pois é praticamente 
impossível o supervisor está em todas as escolas em que os estagiários estão distribuídos, às 
vezes até em outros municípios. Sendo assim, uma solução viável, a meu ver, seria um projeto 
que permitisse ao supervisor monitores (aluno(s) bolsista(s)) que pudesse reportar a situação 
dos estagiários em suas respectivas escolas. 

 
5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
 
Resposta EM18: Durante os estágios nos ensino fundamental e médio houve algumas 
dificuldades que são comuns em ambos, ainda que em graus diferentes. Uma delas é a falta de 
recursos físicos e materiais para desenvolver uma melhor prática pedagógica, outra é lidar 
com alunos que estão em um nível de seriação acima do nível de conhecimento que possuem. 
Por exemplo, ensinar equações para quem ainda não domina as quatro operações 
fundamentais da aritmética.  
Estas são as principais dificuldades, e elas são mais agravantes no ensino fundamental por 
dois fatores: primeiro, porque o estado é quem administra as escolas e os recursos destinados 
ao ensino médio, dando uma estrutura e recursos um pouco melhores que as do fundamental 
que são administradas com recursos escassos do município; segundo, porque muitos alunos 
que não dominavam os conhecimentos básicos não chegam a cursar o ensino médio. 

 

6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
 
Resposta EM18: Dentre as disciplinas de conteúdo de matemática as que mais me 
surpreenderam foram as relacionadas à geometria, pelo fato de eu ter percebido o quanto esta 
foi desprezada pelo sistema de ensino durante meu tempo de estudante na educação básica, 
tendo como consequência uma enorme lacuna em meu saber matemático, estas disciplinas 
foram, no início, as mais aterrorizantes pra mim, entretanto, se tornaram as mais empolgantes.  
Quanto às outras áreas também acrescentaram bastante ao meu conhecimento, no entanto, elas 
só se tornavam compreensíveis para mim quando as relacionava interdisciplinarmente, 
principalmente com a geometria e suas construções. Daí, eu procuro fazer o mesmo em minha 
prática docente, tento não deixar “vagas” nas mentes dos discentes, as relações existentes 

entre os conteúdos, as áreas de conhecimento, a teoria e a realidade. 
 
7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 
 
Resposta EM18: Principalmente em um curso de licenciatura as disciplinas de educação são 
imprescindíveis, não somente pelos conteúdos programáticos, mas principalmente pelas 
discussões, palestras, pesquisas, etc., que envolvem a educação. Diferentemente do conteúdo 
matemático que raramente sofre alterações por novas descobertas, a educação matemática está 
em constante mudança no curso da história, renovando-se e exigindo transformações e 
adaptações dos profissionais da educação, acompanhando o surgimento das novas tendências, 
como o uso da tecnologia no ensino. 
 
8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio?  
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Resposta EM18: Meu próximo estágio será no ensino médio, minha expectativa está no fato 
deste ser na modalidade de tempo integral. Ainda que já tenha atuado como professor 
substituto sei que a experiência como estagiário é diferente, principalmente na etapa de 
observação, onde se percebe os pontos em que podemos melhorar, fazemos uma autoanálise 
de nossa prática pedagógica baseada na reflexão que se tem ao acompanhar outro professor 
mais experiente e a preparação, orientada por este, para a regência. 
 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 
 
Resposta EM18: Alguns conteúdos do ensino médio eu ainda não estudei nas disciplinas da 
licenciatura, por falta de professores, coincidência de horários e outras questões, isso me traz 
certo desconforto em lecionar estes conteúdos, uma vez que os mesmos não foram bem 
aproveitados quando eu era aluno do ensino médio. Entretanto, na licenciatura aprendemos a 
desenvolver o hábito de estudar para ensinar, que é bem diferente de estudar para aprender, 
isto me passa mais confiança para estagiar no ensino médio.  
 
10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM18: O estágio é um grande choque de realidades entre a teoria e a prática. Pois, 
vemos estudos realizados por grandes pesquisadores em várias épocas e locais diferentes, e 
percebemos que nenhuma delas se encaixa perfeitamente ao que iremos enfrentar, mas que é 
necessário modificá-las para nossa realidade. O relato dos professores que se formaram há 
muito tempo e como atuam desde então, que estão em uma formação continuada (ou não), 
suas ideias, testemunhos e conselhos, tudo isso é a riqueza do estágio. 

 
11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
 
Resposta EM18: Desenvolveria um projeto onde para cada disciplina que fosse cursada o 
aluno em formação deveria desenvolver um minicurso com um percentual da carga horária 
correspondente a respectiva disciplina, para que possa repassar esse conhecimento adaptando-
o para o nível básico, aproximando o licenciando cada vez mais da prática pedagógica. 
Ajudando-o também a conquistar as horas extracurriculares necessárias ao final da sua 
formação.  
 
 
 

ENTREVISTA COM EM19 
 

1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 
 
Resposta EM19: Esta sempre foi uma das áreas pelas quais eu mais me identifiquei à 
educação. E Matemática era a disciplina que eu mais gostava, sempre tive mais interesse, me 
fascinava. Só que eu não prestei vestibular para Matemática, eu fiz para Pedagogia devido a 
algumas dificuldades econômicas, mas acabei entrando para Matemática. 
 



101 

 

2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas? Em que essas disciplinas 
lhe ajudaram? 
 
Resposta EM19: Eu acho que as disciplinas que mais me auxiliaram foram sem dúvida, 
Laboratório de Ensino de Geometria e Didática Geral. A disciplina de Laboratório porque 
sem dúvida só concretizou a importância de diversificar nas aulas, utilizar o lúdico, os jogos. 
E Didática porque me mostrou como fazer um plano de aula, como estruturá-lo. 
 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor?  
 
Resposta EM19: Não foi a minha primeira experiência porque eu já havia participado de 
projetos. Minha primeira experiência foi no ensino médio. Mas, sem dúvidas acrescentou e 
muito a mim enquanto profissional, porque como eu costumo falar cada realidade é uma 
realidade, cada turma é uma turma. Então, eu acho que por onde a gente passa a gente sempre 
vai aprender algo a mais.   
 
4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente?  
 
RESPOSTA EM19: Imprescindível, porque o professor nos auxilia de diversas formas e nos 
orienta como nos portar na sala de aula, sempre frisa a questão de que nós não podemos ficar 
estancados, que é necessário está se renovando, estudando, praticando, inovando porque é 
uma área que sempre está crescendo. 
 
5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
 
Resposta EM19: Acho que sempre será difícil lidar com o desinteresse dos alunos. 
Infelizmente, boa parte da turma tinha desinteresse, não participava muito, mas também teve 
uma situação um pouco complicada com relação de aluno que estava praticando cortes em si, 
enfim uma situação delicada que juntamente com o professor a gente procurou sentar e 
conversar com o aluno e graças a Deus ocorreu tudo bem. 
 
6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
 
Resposta EM19: Alguns conteúdos eu nunca tinha visto no meu ensino médio, o que 
dificultou bastante em algumas disciplinas, é claro. E infelizmente alguns professores supõem 
que todos já sabem aquele conteúdo, enfim, acaba dificultando, a gente tem que correr atrás 
do prejuízo. Às vezes, eu acho que falta um pouco de empatia, algo que acaba deixando a 
desejar, mas para quem leciona no ensino fundamental eu acho que pouco se aproveita do que 
é visto, sendo bem sincera. 
 
7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 
 
Resposta EM19: Algumas disciplinas infelizmente foram meio corridas por causa do tempo, 
do andar do semestre. Algumas foram perdidas por causa da falta de professores. Mas no 
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geral, eu senti falta de uma preparação maior para a escrita de artigos nas disciplinas 
pedagógicas que cursei, como Produção Escrita, enfim, não teve muito essa cobrança da 
escrita e isso acarretou em muitas dificuldades quando eu fui escrever meu projeto de 
monografia. Mas também sem dúvidas tem aquelas disciplinas que para mim foram 
essenciais, que se eu pudesse faria de novo, no caso Psicologia e Libras. A Psicologia abre a 
mente da gente, nos faz querer aprender mais, porque é importante a gente saber lidar com 
diversas situações que a gente vai enfrentar na sala de aula, saber lidar com o psicológico do 
aluno, o que varia de aluno para aluno. E Libras foi uma disciplina maravilhosa porque só 
abre mais nossos olhos para a importância da inclusão e o quanto temos que nos prepararmos 
enquanto professores para atender a esses alunos com deficiência. 
 
8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio?  
 
Resposta EM19: Espero que possa fazer um bom trabalho e adquirir novos saberes, deixar 
uma marca boa na turma e com certeza aprender muitas coisas com a professora. 
 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 
 
Resposta EM19: Sim, porque atualmente estou no estágio III que é no ensino médio, como já 
tive experiências no ensino médio e como já estou atuando na área da educação me sinto mais 
apta a fazer, a desempenhar um bom trabalho, não há mais aquele nervosismo. 
 
10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM19: Mostrou-me realmente qual é a realidade de uma sala de aula, como me 
portar e principalmente a está preparada e entender que por mais que eu passe, por exemplo, 
em três turmas de 7ª anos e eu utilize o mesmo plano de aula, nenhuma das aulas vai sair 
igual, nunca. Cada turma tem o seu jeito, é peculiar, vai funcionar de um jeito melhor. 
Mostrou-me realmente a verdade nua e crua.   
 
11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
 
Resposta EM19: Eu acho que disciplinas que mostrassem mais a realidade do que é uma sala 
de aula. Porque antes mesmo de entrar em sala de aula nos estágios a gente não tem essa 
realidade, uma coisa muito por cima, muito banal, nos instruísse mais a fazer um bom plano 
de aula. Disciplinas mais lúdicas que nos auxiliassem a diversificar nossas aulas, não que não 
tenha, mas que realmente fossem mais proveitosas e como eu já falei anteriormente, 
disciplinas que fosse mais aprofundado essa questão da escrita. 
 
 
 

ENTREVISTA COM EM20 
 

1. Por que escolheu cursar Licenciatura em Matemática? 
 
Resposta EM20: Na verdade, cursar Licenciatura em Matemática não foi uma escolha, foi 
questão de momento mesmo por não ter ido cursar o que eu queria, que era o curso de 
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Engenharia Civil. Comecei a cursar Licenciatura em Matemática enquanto chegava o próximo 
ano para eu fazer ENEM novamente e tentar novamente o curso dos sonhos em alguma cidade 
mais próxima do Ceará, ou até mesmo no Ceará. E nesse meio termo, acabei ficando no curso 
de Licenciatura em Matemática. Hoje estou no 8º período, mais próximo de concluir, e nesse 
meio termo até pensei em desistir, mas consegui me adaptar bem ao curso, tanto por grande 
força dos amigos como também por me superar a cada semestre. 
 
2. Durante o curso até agora, quais disciplinas cursadas você considera que tenham lhe 
preparado melhor para realizar o estágio supervisionado nas escolas? Em que essas disciplinas 
lhe ajudaram? 

Resposta EM20: As disciplinas que contribuíram um pouco para o estágio foram Laboratório 
de Ensino de Álgebra e Laboratório de Ensino de Geometria, pois nessas disciplinas a gente 
aprendeu como lidar em algumas situações, como trabalhar o ensino de Álgebra e ensino de 
Geometria nos estágios e também a gente confeccionou alguns jogos usando uma das 
tendências matemáticas e também produzimos um artigo e essas disciplinas foram muito 
proveitosas e eu vejo como algo positivo que contribuiu para o estágio supervisionado.  
 
3. Os Estágios de Regência que você realizou foram suas primeiras experiências como 
professor em uma sala de aula? O que representaram para sua formação como professor?  
 
Resposta EM20: Não, tive uma experiência muito enriquecedora participando do Programa 
de Bolsas de Iniciação a Docência, o PIBID. Esse programa foi a base para que eu chegasse 
aos estágios e não tivesse tanta dificuldade de lidar com tudo. Porque nesse programa a gente 
conhece realmente, eu tive a oportunidade de entrar no programa logo no primeiro semestre, 
especificamente com um mês de aula, e esse programa foi enriquecedor para que eu como 
aluno do curso percebesse realmente se era o curso que eu queria.  Porque nós alunos 
imaginamos durante a formação a sala de aula perfeita, e hoje já estou atuando como 
professor em uma escola particular e acredito que a sala de aula perfeita não existe. 
 
4. Como você avalia o acompanhamento e/ou o papel do professor supervisor (professor da 
universidade) durante o estágio nas escolas campo de estágio visando a sua formação 
docente?  
 
Resposta EM20: Eu vejo como muito positivo, visto que o professor supervisor que eu tive 
nos meus estágios foi o mesmo professor, foi uma experiência muito enriquecedora durante 
esses três estágios, e agora nesse semestre estou no quarto estágio. Sempre tirando as dúvidas, 
de modo geral, que surgiam, principalmente quando eu estava no primeiro estágio que as 
dificuldades eram grandes. Auxiliando na questão da documentação, como se comportar na 
sala de aula porque era um pouco diferente do período que eu vivenciei durante o Pibid. E os 
estágios eram mais cansativos por causa da documentação que era exigida, e isso 
particularmente eu achei que se tornava muito monótono, todo estágio a mesma burocracia.  
 
5. Quais foram as principais dificuldades enfrentadas durante os estágios que você já 
realizou? 
 
Resposta EM20: No primeiro estágio a maior dificuldade que eu enfrentei foi saber o que o 
professor, no caso o que o estagiário (eu), podia ou não podia dizer em relação a questão de 
autoridade em está a frente da  sala de aula, porque como eu estava sendo observado por um 
professor, eu me senti tipo assim: eu sentia que algumas coisas eu não podia dizer, eu não 
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sabia o que eu podia dizer e que não podia dizer diante de está dentro da sala de aula. Porque 
nós sabemos que os alunos nos tratam como professor, e ver como um professor novo, então 
os alunos querem puxar conversas, e tem aqueles que ficam com conversas paralelas, e às 
vezes você não quer ser chato por não ser o professor oficial da turma, você acaba se privando 
de muitas coisas, por não saber realmente se tem ou não essa autoridade. 
 
6. Comente sobre as disciplinas com conteúdo de matemática estudadas no curso até agora. 
 
Resposta EM20: Acredito que as disciplinas de matemática não nos ensinam, não nos 
formam para sermos profissionais para atuarmos na educação básica, principalmente no 
ensino fundamental, pois os conteúdos vistos são de níveis bem elevados, e em minha opinião 
a formação não é completa para lecionarmos na educação básica. O que levamos de conteúdo 
para os estágios é uma bagagem que a gente consegue já mesmo quando a gente vem 
construindo na nossa época de estudo na educação básica, eu particularmente, considero isso. 
Hoje eu trabalho no ensino fundamental II e muita coisa que eu trabalho é baseado no que eu 
estudei na minha época, são métodos que eu me lembro de como os professores ensinavam, e 
as coisas boas eu estou trazendo para mim porque eu acredito que um bom profissional traz 
aquilo que foi bom para si, e leva também para os seus alunos.  
 
7. Comente sobre as disciplinas da área de educação matemática, ou consideradas de conteúdo 
pedagógico. 
 
Resposta EM20: Disciplinas de extrema importância para o professor em formação. Ajudam 
muito a despertar o lado crítico por debater situações, tanto nos seminários como nas mesas 
redondas, que estes professores traziam durante o período que a gente estava nessas aulas. E 
ser professor é isso, temos que ter uma bagagem tanto de conteúdos na área como também o 
curso deveria ter mais disciplinas voltadas para a área pedagógica. Eu não conheço a grade de 
outros cursos de Licenciatura em Matemática em outras universidades, mas eu creio que o 
curso que eu faço ele deveria ter um pouco mais de disciplinas pedagógicas porque creio eu 
que ele não prepara tanto para ser um professor, para ensinar realmente. 
 
8. Qual a sua expectativa para a realização do próximo estágio?  
 
Resposta EM20: Eu estou realizando o meu último estágio supervisionado e eu vejo que essa 
quantidade de quatro estágios deixa muito a desejar, pois em todos para mim foi basicamente 
a mesma coisa, mesmo coisa digamos assim, o que se difere de um para os outros são as 
séries em que são realizados os estágio, e os conteúdos vistos, que cada série vê de um modo 
geral. Mas que em todas as salas têm alunos que querem estudar, tem alunos que não querem, 
tem alunos que se interessam, têm alunos mais tímidos, então eu acredito que as salas de aula 
são quase todas nesse mesmo estilo. Então, eu acredito que essa quantidade de estágio deixa 
muito a desejar, por se tornar muito cansativo, no meu curso são quatro estágio que se você 
fizer seguidamente se estendem por dois anos, quatro semestres e a meu ver torna-se muito 
cansativo, poderia pensar-se em outras metodologias de estágio mais que não fossem sempre 
aquela mesma coisa, apenas alterando as séries de ensino.  
 
9. Você se considera preparado para realizar o estágio. Explique por quê. 
 
Resposta EM20: De modo geral, eu vejo que sim porque eu já consegui uma boa base de 
como lidar em sala de aula, tanto nesses três estágios, como também na experiência que eu 
tive no PIBID, como também nessa experiência inicial que eu estou tendo como professor. E 
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vendo por outro lado eu vejo que não, porque a gente, no meu caso futuro professor, nós 
estamos em constante aprendizado, diariamente estamos aprendendo coisas novas, então 
como tudo ainda é novo para um profissional que está começando agora, a cada dia percebo 
que a gente tem algo de novo a aprender, ou seja, tem algo de novo a está sempre melhorando. 
 
10. Quais as contribuições que o estágio supervisionado trouxe para a construção da sua 
identidade docente? 
 
Resposta EM20: O estágio supervisionado contribuiu bastante para que a partir das 
observações de aulas eu pudesse perceber o profissional que eu quero e o profissional que eu 
não quero ser. Visto que nesses estágios nós encontramos vários tipos de professores, vários 
tipos de profissionais, tanto dos mais esforçados, dos mais competentes, que dão aulas super 
bem, que valorizam a profissão, como também aqueles professores que realmente a gente 
percebe que ele está ali na profissão apenas porque era a única coisa que tinha, ou talvez por 
não ter outra opção. Mas, você percebe que tem professores que dão o gás para poder mostrar 
e ensinar realmente o aluno, e isso motiva muito para você querer mostrar qual o tipo de 
profissional você quer ser. 
 
11. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
 
Resposta EM20: O principal ponto que eu mudaria era a questão de a formação ser voltada 
de fato para como o professor iria ter que atuar na realidade sala de aula, porque eu vejo que 
muita coisa que a gente vê, principalmente nas disciplinas que são consideradas pedagógicas, 
a gente não vê realmente uma realidade de uma sala de aula. É o que eu costumo dizer, estou 
aprendendo a ser professor agora, quando eu comecei a trabalhar porque é tudo muito 
diferente. Na formação não sabemos o quanto a profissão é árdua, porém é muito gratificante 
quando a gente vê que o aprendizado da turma está fluindo. Que uma turma que você pegou 
no início do ano, quando chega o meio do ano você percebe que realmente o conteúdo que 
você passou no início do ano, grande parte da turma está conseguindo acompanhar. É uma 
profissão ainda muito desvalorizada, mas é muito gratificante quando você vê o conteúdo que 
você ensinou sendo repassado para outros alunos, que eles estão conseguindo aprender, 
mostram-se bem esforçados e gratos pelo seu trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 

 

APÊNDICE C – ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO COM PROFESSORES(AS) DA 
ÁREA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 
 
IDENTIFICAÇÃO 

Formação acadêmica:___________________________ 
 
Tempo de magistério:__________________________ 
 
  
1. Há quanto tempo é professor(a) da disciplina de estágio supervisionado?  
 
  
2. Em linhas gerais, comente como você ministra a disciplina de estágio. 
 
 
3. Em sua opinião, qual deve ser a ênfase maior oferecida nas atividades da disciplina de 
estágio? 
 

4. Em linhas gerais, comente acerca das disciplinas de conteúdo de matemática e das 
disciplinas de conteúdo pedagógico ou de educação matemática oferecidas no curso de 
Licenciatura em Matemática. 

5. Para você, atualmente, quais as contribuições que a disciplina de estágio supervisionado 
oferece para a construção da identidade docente do futuro professor de matemática? 

6. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO COM PROFESSORES(AS) DA 
ÁREA DE MATEMÁTICA PURA 
 
IDENTIFICAÇÃO 

Formação acadêmica:___________________________ 
 
Tempo de magistério:__________________________ 
 
 
1. Comente acerca da estrutura geral do curso de Licenciatura em Matemática, virtudes e 
problemas, se existirem. 
 
2. Em linhas gerais, comente acerca das disciplinas de conteúdo de matemática oferecidas 
no curso de Licenciatura em Matemática, do qual você faz parte. 
 
3. Qual a sua opinião sobre as disciplinas de conteúdo pedagógico ou de educação matemática 
oferecidas no curso de Licenciatura em Matemática? 
 
4. Em sua opinião, qual deve ser a ênfase maior oferecida nas atividades da disciplina de 
estágio em um curso de Licenciatura em Matemática?  
 

5. Para você, atualmente, quais as contribuições que a disciplina de estágio supervisionado 
oferece para a construção da identidade docente do futuro professor de matemática? 
 
6. Se você fosse solicitado a apresentar sugestões para melhorar a formação do futuro 
professor de matemática, o que mudaria na organização do curso de Licenciatura em 
Matemática? 

 

 

 

 

 
 


