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RESUMO 

O presente artigo mostra como foram estruturados e executados os estágios supervisionados 

do curso de Licenciatura em Matemática na Faculdade José Augusto Vieira na cidade de 

Lagarto-SE, além de delinear sucintamente o perfil de tal instituição da região Centro Sul do 

Estado com relação à formação qualificada de docentes em Matemática. Os estágios 

supervisionados são essências para a formação docente, pois permitem o contato com a 

profissão e com o mercado de trabalho. Além disso, verifica a qualidade do processo de 

ensino-aprendizagem acadêmico, porque é necessário que o futuro docente transmita 

adequadamente o conhecimento que possui, contribuindo assim para a melhoria da sociedade. 

Assim, a análise aqui realizada mostra a experiência vivenciada pelos futuros docentes em 

seus estágios supervisionados. 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado; Formação docente; Licenciatura em 

Matemática. 

 

ABSTRACT 

This article shows how it was structured and executed the supervised training course in 

Mathematics at the Faculty José Augusto Vieira in the town of Lagarto-SE, in addition to 

outline briefly the profile of this institution in the central south of the state with regard to 

training qualified teachers in mathematics. The supervised training courses are essences for 

teacher training as they allow contact with the profession and the labor market. Moreover, it 

checks the quality of the teaching-learning academic, because it is necessary for future 

teachers adequately convey the knowledge they have, thus contributing to the betterment of 

society. Thus, the analysis performed here shows the experience lived by the teachers in their 

future teaching practices. 
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A LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

 

A faculdade faz parte do projeto educacional da Fundação José Augusto Vieira, é uma 

instituição de ensino superior localizada no bairro Cidade Nova, município de Lagarto, região 

Centro Sul do Estado de Sergipe, incentiva o ensino, a pesquisa e extensão voltada para a 

compreensão da realidade nacional e regional, com a missão de formar profissionais 

comprometidos com o desenvolvimento da ciência, ética e para a construção de uma 

sociedade mais justa e responsável. 

 Credenciada pelo Ministério da Educação (MEC) por meio da portaria 3.014 de 23 de 

setembro de 2004 e inaugurada em 08 de outubro do mesmo ano, iniciou seu trabalhos 

oferecendo vagas para os cursos de Licenciaturas em Português-Inglês, História, Geografia e 

o curso de Bacharelado em Administração de Empresas, aproximadamente a partir de 2005 

começou a oferecer os cursos de Licenciatura em Matemática e Bacharelado nas áreas de 

Ciências Contábeis e Serviço Social, e em 2009 os cursos de Engenharia de Produção e 

Sistema de Informação. 

Tal instituição contribui positivamente para o cenário educacional da região, pois 

atende a centenas de alunos de Lagarto e cidades circunvizinhas, concretizando assim seu 

objetivo de oferecer ao mercado de trabalho, profissionais qualificados e com 

responsabilidade social. 

O curso de Licenciatura em Matemática foi fundado na supracitada instituição no dia 

02 de dezembro de 2005 conforme autorização publicada no Diário Oficial da União (D. O. 

U) Nº 4.176, pelo coordenador. O objetivo do referido curso era proporcionar a visão social 

de ser educador, pois segundo consta no Projeto Pedagógico do Curso−PPC−(2005) o 

professor é o vetor que estimula e motiva o processo de ensino-aprendizagem. 

Como duração mínima de quatro anos e máxima de sete anos, a grade curricular era 

divida em oito períodos para melhor fixação do conhecimento, nos quais a carga horária 

estava subdivida em 2 040 horas/aulas do eixo científico-cultural, 760 horas/aulas de prática, 

400 horas/aulas de estágio, 80 horas/aulas de disciplina optativa e 200 horas/aulas de 

atividades complementares, pois segundo D’Ambrosio (2007) o desafio para a educação atual 

é praticar hoje o que servirá para a concretização do amanhã. A preocupação dos fundadores 

do curso era capacitar profissionais autônomos e que modificassem o ensino de Matemática 
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no Estado, que fossem aptos a compreender o saber e transmiti-lo de formas variadas 

demonstrando o lado aplicável da Matemática. 

No entanto, a primeira turma de licenciatura em matemática foi formada apenas em 

agosto de 2006. No dia 07 de janeiro de 2007, ocorreu o segundo processo seletivo para 

curso, no qual eram ofertadas 50 vagas, porém somente 35 foram preenchidas. No dia 29 de 

janeiro de 2007, iniciou-se as aulas da turma B. As duas primeiras turmas que egressaram no 

presente ano (2010). 

Inicialmente era curso tímido, porém inovador, pois era o primeiro curso de 

licenciatura em Matemática presencial a funcionar no interior do Estado.  Relativamente os 

primeiros períodos formam de muita aprendizagem, porque o curso encontrou muita 

dificuldade para se edificar, faltavam livros na biblioteca, não havia incentivos da instituição 

para o desenvolvimento, muitos alunos não se identificavam com a frieza e exigência do 

ambiente acadêmico e o abandonavam, entre outros entraves.  

Os alunos que acreditaram que o curso daria certo modificaram a estrutura acadêmica 

tornando um ambiente agradável, aproximaram-se dos professores, e juntaram-se a causa de 

edificar um curso com tais características na cidade de Lagarto. Apesar de que o curso não 

está consolidado totalmente, visto que não formou a primeira turma ainda encaminha-se para 

tal, porque entre seu corpo discente, já há membros exercendo a docência em escolas 

renomadas da região. Diante disso, norteado os elementos constituintes do curso ilustraremos 

sobre um dos períodos mais marcantes para um estudante de licenciatura: o estágio. 

 

OS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS4 DE MATEMÁTICA  

 

O ato de estagiar considera que ensino tem por seu maior objetivo a aprendizagem, 

que pode ser concretizado apenas quando o educador possui habilidades, que decodificam o 

ambiente escolar, tornando a sala de aula um lugar agradável em que os alunos podem 

desenvolver-se plenamente. O conhecimento e aplicação das habilidades tornam o processo 

de ensino-aprendizagem um ato prazeroso, dinâmico e significativo. Observar, sondar, 

                                                           
4
  No ano de 2008 a configuração dos Estágios Supervisionados foi modificada para apenas três estágios sendo 

de observação, regência de classe II e regência de classe III. 
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aproximar-se do ambiente de trabalho possibilita um imensurável entendimento das estruturas 

que o formam. 

Portanto como prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 em 

seu artigo 13, o estágio proporciona a vivência do licenciando com o cotidiano escolar, para 

que este aplique os conhecimentos acadêmicos adquiridos para a melhoria da educação, 

visando a isto a FJAV constituiu seus estágios em: Estágio Supervisionado de Observação 

Participante e Pesquisa Institucional I; Estágio Supervisionado de Regência II; Estágio 

Supervisionado de Regência– desenvolvimento de projetos III e IV. 

 

 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA I 

 

A disciplina Estágio Supervisionado de Matemática I caracteriza como um estágio de 

observação participativa. Observar professores ministrando aulas durante um mês foi muito 

enfadonho, porém serviu para analisarmos os métodos e identificar tudo o que tornava aula 

não atraente para os alunos, pois aulas eram tradicionais, percebia-se claramente a falta de 

planejamento, certa vez um professor abriu o livro didático e começou a copiar no quadro o 

que tinha no livro e exigiu que os alunos copiassem no caderno, sendo que todos os alunos 

tinham o livro didático. Nessa ocasião foi cumprido o papel do observador, elaborou-se o 

projeto de intervenção didática de acordo com as exigências da FJAV, porém a direção da 

escola-campo de estágio não permitiu a execução, dessa forma concluí-se a passagem naquela 

instituição, ressaltando que a educação necessita ser alicerçada por princípios éticos-morais e 

que o professor da escola publica deve estar comprometido com a educação. 

Portanto o primeiro estágio foi muito frustrante com relação às práticas em campo, 

resumindo-se a uma observação não participativa, pois a direção da escola-campo impediu a 

participação dos estagiários. Contudo como estava previsto na grade curricular do curso de 

licenciatura no período letivo seguinte teve-se início o segundo estágio. 
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA II 

O estágio do idealismo acadêmico, as estagiárias estavam eufóricas em por as técnicas 

aprendidas em prática, desenvolvendo os preceitos da pedagogia afetiva, formulavam uma 

nova perspectiva sobre como deveria ser o ensino-aprendizagem em Matemática, naquela 

época estavam sendo influenciadas pelas teorias de Augusto Cury e Paulo Freire, acreditavam 

que poderiam tornar as aulas mais atraentes somente por ter um bom relacionamento com 

alunos, triste ilusão de principiantes. 

A instituição na qual ocorreu o estágio funcionava nos turnos: matutino, vespertino e 

noturno; totalizando novecentos e quarenta e um alunos, divididos em média de quarenta 

alunos por turma, trinta e um professores, ofertava somente o ensino fundamental. 

De acordo com as estagiárias não demoraram as frustrações leves, por mais que a sala 

de aula as fascinasse, sua dinâmica tornava-a cansativa, pois a juventude do último século 

sofre da síndrome do pensamento acelerado e de uma ansiedade excessiva, por isso não quer 

construir conhecimento, quer adquiri-lo pronto e acabado de forma rápida. Como tal estágio 

foi em dupla.  As estagiárias: Adriana Menezes de Santana e Samiellen Maiara da Paixão 

Santos trabalharam duro para inovar nas aulas, porque numa turma de sexta série composta 

por 45 alunos era difícil prender a atenção, mas elas conseguiram. Para a felicidade delas o 

professor regente o senhor Gilvan de Carvalho Ribeiro, gentileza em pessoa, auxiliou-as de 

todas as formas.  

   O período de estágio foi de grande importância, pois ensinou a elas que para transmitir 

conhecimento é necessário ser maleável. Reavaliaram conceitos e demonstraram que uma boa 

professora de uma disciplina exata como a Matemática, necessita ser extremamente paciente, 

trabalhar como meios e formas de linguagens diferentes, lidar com frustrações, mas nunca 

deixar o entusiasmo desaparecer acreditando sempre no poder da educação como instrumento 

modificador da sociedade. 

  Além de que esse período comprovou que o ideal da pedagogia afetiva pode ser 

adotado em Matemática, pois os comentários dos alunos da sexta série deixaram claros que 

estavam mais interessados em aprender os futuros conteúdos matemáticos, porque tinham a 

certeza de sua aplicabilidade no cotidiano.  
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 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE MATEMÁTICA III 

O ensino de Matemática tem contribuído pouco para a formação do educando 

enquanto cidadão, pois há uma preocupação exagerada em cumprir os programas pré-

determinados para os exames vestibulares fazendo muitas vezes, com que esse tipo de ensino 

afasta-se daquele divulgado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM). Sendo que a Matemática no Ensino Médio deve ter um valor formativo para 

ajudar na estruturação do pensamento e do raciocínio, não esquecendo seu caráter 

instrumental, pois segundo o PCNEM é uma ferramenta útil para a simplificação da vida 

cotidiana. 

 

Em seu papel formativo, a Matemática contribui para o desenvolvimento de 

processos de pensamento e a aquisição de atitudes, cuja utilidade e alcance 

transcendem o âmbito da própria Matemática, podendo formar no aluno a 

capacidade de resolver problemas genuínos, gerando hábitos de 

investigação. (BRASIL, 2002, p.40)  

 

Segundo o documento o ensino deve ser contextualizado e interdisciplinar 

favorecendo o desenvolvimento de habilidades de representação, comunicação, expressão de 

ideias e disponibilizar oportunidades para explorar o raciocínio na resolução de problemas. 

Considerando a diversidade do corpo discente no aprendizado da Matemática, o PCNEM 

propõe que o ensino médio, etapa final de uma formação básica, abandone a abordagem de 

detalhes técnicos da disciplina que implicam apenas em memorização, ressaltando a 

relevância de um ensino onde ocorra significado para o saber, pois proporcionará o 

desenvolvimento da criatividade.  

 Contudo a proposta maior do parâmetro é que o processo de ensino valorize as 

propriedades dessa disciplina, acompanhando-as de demonstrações, para que a Matemática 

seja algo mais que meramente teórico, mas também de aplicação, com o objetivo de 

abandonar a visão conteudista do currículo para que o aluno possa confiar em seu próprio 

conhecimento. 

A partir disso foram elaborados os planejamentos das micro-aulas, que tinham a 

finalidade de demonstrar para a professora supervisora se o discente tinha as competências e 
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habilidades necessárias para o período de estágio em campo, mas também para o discente 

verificar se era capaz de executar as atividades previstas para tal período. 

Depois de ocorridas as observações iniciaram-se as micro-aulas, como a professora 

orientadora já tinha norteado que deveria ocorrer segundo as orientações do PCNEM, a 

maioria das duplas, (a instituição de ensino a qual está subordinada a disciplina Estágio 

permite que o mesmo ocorra em dupla), iniciou a aula conceituando o conteúdo a ser 

trabalhado, resolveu exemplos e salvo algumas exceções fizeram a contextualização com 

outras disciplinas. 

Mesmo depois de decorrido já um longo período na graduação é inevitável que o 

nervosismo apareça durante uma apresentação, todos os graduandos enfatizaram que estavam 

aflitos em ministrar a micro-aula, claro que para alguns o nervosismo foi muito prejudicial, 

ocorram erros, não por falta de conhecimento do assunto, mas por estar tão nervoso, que 

queria livra-se daquela situação o mais rápido possível.  

Entre as micro-aulas, uma se destacou pela praticidade dos recursos utilizados e a 

simplicidade, duas colegas utilizaram um diagrama de flechas previamente confeccionado 

para ilustrar a diferença entre função e relação, por ser algo diferente, chamou muito a 

atenção, pois tornou a aula dinâmica e significativa conforme recomendado pelos parâmetros. 

Como estagiaria individualmente em uma turma do 1º ano médio, a micro-aula que 

ministrei foi sobre funções, para dinamizá-la preparei uma apresentação com auxílio de slides. 

Parti do pressuposto histórico da definição do conteúdo construindo assim um encadeamento 

lógico para a atual definição. Demonstrei das propriedades e classifiquei as funções em pares, 

ímpares, nem pares e nem ímpares, crescente ou decrescente, contextualizei o assunto 

ressaltando seu caráter socioeconômico e biológico por meio de interpretação de gráficos, 

aprovada nessa etapa fui encaminhada ao campo de estágio para a regência. 

O período de regência de classe teve início no dia três de maio, a turma era apática, 

pois não gostava da disciplina por achá-la difícil, os alunos não participavam da aula, por isso 

a estagiária procurou apresentar-lhes uma Matemática aplicável ao cotidiano, ou seja, 

contextualizada, utilizou recursos diversos e de acordo com as recomendações dos PCNEM, 

não poupou esforços e recursos, para tornar as aulas atraentes.  
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As aulas ministradas nesse período foram todas expositivas dialogadas incentivando a 

participação do corpo discente para a melhoria de sua auto-estima, desenvolvimento das 

competências e habilidades necessárias à aprendizagem significativa da disciplina.  O 

principal problema encontrado foi que muitos alunos necessitavam trabalhar as segundas-

feiras e por esse motivo se ausentavam das primeiras aulas nesses dias, o que prejudicava 

imensamente a aprendizagem, para tentar contornar esse fato a estagiária sempre apresentava 

os conteúdos novos à segundas-feiras e aplicava um exercício de revisão às terças-feiras. 

Devido ao período de regência de classe ter sido curto, ficou uma lacuna, porque o 

curto tempo não garantiu que ocorreu mesmo a aprendizagem e que esta foi realmente 

significativa, sabe-se apenas que os alunos ficaram entristecidos, pois teriam que voltar ao 

regime adotado pelo professor regente de apenas transmissão-absorção do conhecimento, nas 

aulas baseadas em cópias e necessidade de cumprir rapidamente o programa proposto pela 

grade curricular estadual. 

Visto que o Estágio Supervisionado é o momento no qual o graduando põe a teoria 

adquirida em prática, ou pelo menos tenta aplicá-la, é fato que a dicotomia entre essas práticas 

pedagógicas existentes impulsionam a Educação. Considerando que a paixão utópica que 

outrora ajudou na evolução dela, durante esse período é decepada de muitos indivíduos 

transformando-se em realismo. 

Mas, tal prática possui seus pontos positivos no que diz respeito à apresentação e 

preparação para o mercado de trabalho, porque possibilita a testagem do indivíduo em 

adaptar-se a rotina e executar a função de professor, que proporciona o contato com o público 

discente. Além de que um dos pontos principais do Estágio é acabar com o idealismo 

acadêmico de que o processo educacional é perfeito em sua plenitude, pois se durante o 

período de treinamento o universitário conhece as facetas de tal sistema procurando adaptar-

se ao meio para tentar transformá-lo. 

 Segundo Pimenta (2004) espera-se ainda que durante o período de Estágio ocorra a 

investigação do processo de regência de classe no que diz respeito à verificação de 

conhecimentos, pois é o momento no qual o licenciando coloca em prática a teoria construída 

na academia e possibilita a formação da concepção da escolha certa ou não da profissão.  

Porque o ambiente escolar básico possibilita novas situações que podem implicar no 

surgimento de dúvidas, que poderão ser sanadas pelo professor orientador. 
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 Logo, é no Estágio que o licenciando desenvolve as habilidades de ensino por meio da 

utilização de diferentes técnicas, adequadas para cada tipo de situação, tendo em vista a 

concretização do processo de ensino-aprendizagem. Entre tais técnicas a mais importante é o 

planejamento, alicerce de qualquer atividade, porque influência o indivíduo a refletir sobre 

suas práticas, delineá-las prevendo o futuro. 

Prever o inesperado e sistematizar tudo aquilo que será feito durante um período é 

planejar, mas muitos professores acreditam que o planejamento de ensino é algo 

desnecessário, que serve apenas para desgastá-los durante as férias, pois não o colocarão em 

prática. Porém para os Estagiários é a garantia de ter um mapa a seguir com o intuito de 

transmitir conhecimento efetivamente, porque sem o planejamento esse período fica sem 

significado e segundo Padilha (2001) planejamento de ensino é o processo de decisão sobre 

atuação concreta dos professores, no cotidiano de seu trabalho pedagógico, envolvendo as 

ações e situações, entre professor e alunos e entre os próprios alunos.  

Na opinião de Sant'Anna (1995), esse nível de planejamento trata do processo de 

tomada de decisões bem informadas que tendam à racionalização das atividades do professor 

e do aluno, na situação de ensino-aprendizagem. Como se pode realizar uma atividade bem 

sucedida sem ao menos gastar um tempo para delineá-la, sei que tentar conjecturar o 

inesperado pode ser considerado loucura, mas se o planejamento for efetivo ele ajudar-me-á 

criar ao menos um caminho para sair da situação. 

 O período de planejamento educacional antes do início do ano letivo é de suma 

importância para transcorrer o processo, pois mesmo sem conhecer a clientela para a qual o 

planejamento foi feito, é possível adaptá-lo, além de que o planejamento é algo que pode 

muito bem ser adaptado de acordo com as necessidades da turma, por ter como objetivo 

principal a aprendizagem do corpo discente. Contudo o objetivo maior da proposta do estágio 

é articular o conhecimento, transmiti-lo por meio dos métodos com o auxílio dos recursos 

para que esse possa promover a inclusão do indivíduo efetivamente em seu meio social e 

promover o desenvolvimento de valores nos futuros docentes.  

 Saliento também que se exige muita inovação na prática dos estagiários, porém na 

academia os professores formadores são extremamente tradicionalistas  esquecendo-se de que 

o ser humano aprende por observação. Por exemplo, com relação à avaliação, é o mecanismo 

que serve para diagnosticar se o processo de ensino-aprendizagem foi eficiente, ela deve 
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ocupar um lugar de destaque no curso de formação do Estagiário ao contrário do que vem 

acontecendo. O processo avaliativo em Matemática é preocupante, porque serve mais para 

examinar habilidades do que analisar competências, logo é necessário apresentar durante a 

graduação diversos tipos de avaliação para que o futuro professor possa optar por trabalhar o 

mais eficiente para a sua clientela visando à concretização de seus objetivos. 

 Mas o que acontece é que durante a graduação, como no resto do decorrer de a vida 

estudantil, o Estagiário é subordinado a processos avaliativos, em sua maioria, que visam a 

apenas quantificar a qualidade do processo ensino-aprendizagem.  Contudo espero que na 

próxima experiência de estágio muitos dilemas encontrem solução e que os professores 

modifiquem suas práticas. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Portanto o curso de Licenciatura em Matemática tem contribuído para a modificação 

do contexto educacional na região, por capacitar profissionais com qualidade, fato que pode 

ser comprovado desde o período de estágio, pois é o momento em que os futuros docentes 

começam a por em prática seus conhecimentos e tem contato com o mercado de trabalho, 

logo este período é essencial para a construção de um docente, autônomo e crítico, 

comprometido com o desenvolvimento social. 
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