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Resumo

Este relato de experiência tem por finalidade apresentar uma atividade de aperfeiçoamento de leitura
e escrita desenvolvida na disciplina de Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II, do curso
de Licenciatura em Matemática do Campus Prof. Alberto Carvalho da UFS. Reflete sobre as
aprendizagens apontadas pelos estagiários durante as atividades de leitura e escrita. Participaram da
atividade 19 licenciandos. A metodologia usada para este trabalho foi a qualitativa e está apoiada na
discussão dos depoimentos escritos dos estagiários. Os depoimentos sinalizam que a leitura,
discussão e produção de textos vivenciada pelos estagiários trouxe contribuições à formação deles,
pois despertou o interesse pela leitura, possibilitou melhorar a fluência na leitura, e corrigir alguns
erros ortográficos e de falta de clareza.

Palavras-chave: Leitura e Escrita, Formação de Professores, Estágio Supervisionado.

Abstract

This report of experience aims to present an improvement activity of reading and writing developed
in the discipline of Supervised Internship in Mathematics Teaching II, of the course of Mathematics
Degree of the Campus Prof. Alberto Carvalho from UFS. Reflects on the trainees&39;
apprenticeship during the reading and writing activities. 19 graduates participated in the activity. The
methodology used for this work was the qualitative one and is supported in the discussion of the
written testimonies of the trainees. The testimonies indicate that the reading, discussion and
production of texts lived by the trainees brought contributions to their formation, since it aroused
interest in reading, made it possible to improve reading fluency, and correct some errors in spelling
and lack of clarity.

Keywords: Reading and Writing; Teacher Training; Supervised Internship.

Resumen

Este informe de experiencia tiene como objetivo presentar una actividad de mejora de la lectura y
escritura desarrollada en la disciplina de pasantía supervisada en enseñanza de matemáticas II, del
curso de Matemáticas Grado del Profesor Alberto Carvalho de UFS. Reflexiona sobre el aprendizaje
de los alumnos durante las actividades de lectura y escritura. 19 graduados participaron en la
actividad. La metodología utilizada para este trabajo fue la cualitativa y se apoya en la discusión de
los testimonios escritos de los participantes. Los testimonios indican que la lectura, discusión y
producción de textos vividos por los alumnos contribuyeron a su formación, ya que despertó el
interés en la lectura, hizo posible mejorar la fluidez de la lectura y corregir algunos errores de
ortografía y falta de claridad.

Palabras clave: Lectura y Escritura; Formación de Profesores; Pasantía Supervisada.

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/o_estagio_na_formacao_do_professor_de_matematica_possibilidade_d.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.2-11,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



Introdução

Este texto tem como propósito trazer para discussão os resultados de um projeto de ensino intitulado
“Aprimoramento da leitura e escrita”, que teve como objetivo o aperfeiçoamento das habilidades de
leitura silenciosa e oral, e expressão oral e escrita de estagiários matriculados na disciplina de
Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II, tendo como foco a formação docente.

A formação do futuro professor é uma atividade complexa que pode assumir diferentes perspectivas.
O trabalho docente voltado para o ato de ensinar é um aspecto relevante nessa discussão, porém não
único, pois o trabalho do professor envolve diversas habilidades e se promove por meio de
articulações relacionadas a aspectos distintos da docência.

Ao reconhecermos a linguagem como um desses aspectos e apoiando-nos na importância dela para a
constituição do conhecimento dos sujeitos, neste caso, dos futuros professores de Matemática,
buscamos focar na prática de leitura e escrita como sendo um dos elementos que auxiliam na
formação profissional do docente.

Para tanto, abordamos sobre a produção escrita na formação do docente, dando ênfase ao futuro
professor de Matemática. Na sequência, caracterizamos a disciplina de Estágio Supervisionado em
Ensino de Matemática II, justificando a necessidade do projeto de ensino em discussão.
Posteriormente, expomos a trajetória de desenvolvimento do projeto e algumas reflexões sobre os
depoimentos dos estagiários. Encerramos apresentando algumas considerações sobre as
contribuições da leitura e da escrita na formação do professor de matemática.

A linguagem na formação do professor de matemática

Os futuros professores, de modo particular os de matemática, vivenciam ao longo da formação inicial
uma série de experiências que lhes possibilita construir e/ou (re) significar saberes que contribuirão
na formação pessoal e profissional de cada um.

Etcheverria e Felicetti (2012) apontam que o saber matemático construído pelos futuros professores
está atrelado a um conjunto de saberes e fazeres inerentes aos processos de ensinar, o que lhes
permite saber desenvolver na prática docente esses conhecimentos.

Dessa maneira, a formação do professor de Matemática além de compreender o desenvolvimento das
capacidades de formular e resolver problemas na sua área de aplicação, utilizar o rigor
lógico-científico, entre outras; também oportuniza o desenvolvimento da capacidade de expressar-se
escrita e oralmente com clareza e precisão, conforme apontam as Diretrizes Curriculares Nacionais
(BRASIL, 2002, p. 3).

O desenvolvimento da expressão oral e escrita é um processo longo que acontece de forma contínua
desde o nascimento e deve ser estimulado por meio dos instrumentos de comunicação presentes no
meio social em que vivemos, dentre eles, destacamos o texto e a arguição oral.

Na formação de um professor, a leitura de textos oportuniza o aprofundamento de conhecimentos
científicos e pedagógicos relacionados à área de formação, no caso deste trabalho, à formação
Matemática. Além disso, pode promover o desenvolvimento da capacidade comunicativa quando são
realizados exercícios de prática de linguagem, de interação entre sujeitos (WITTKE, 2018), por meio
da discussão sobre os temas em estudo.

O estágio é um espaço de formação em que a leitura e a produção escrita são intensamente
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vivenciadas por seus sujeitos, seja nos textos lidos que servem como apoio às teorias que
fundamentam a proposta de ensino a ser desenvolvida, seja nos textos produzidos, oral e por escrito,
que buscam relatar e refletir sobre a prática vivenciada. Nesse espaço, as relações dos futuros
professores com a língua escrita têm papel organizador, ao selecionarem atividades para as aulas, ao
decidirem sobre processos metodológicos a serem utilizados; e, também, no comportamento escritor
presente na elaboração de atividades e planos de aula, na constituição de significados oriundos da
experiência vivenciada, permitindo-lhes pensar de forma crítica sobre o trabalho que realizam
(ALMEIDA, 2006).

Para a autora

A relutância em escrever significa que essa prática é mais do que ativar um
código. A escrita traz complexas potencialidades intelectuais humanas de
planejamento, seleção e organização, muito além da mera transcrição dos
sinais alfabéticos com que se materializa no papel. Por isso se torna um
importante meio de desenvolvimento pessoal e profissional. (ALMEIDA,
2006, p. 7).

Dessa forma, acreditamos que tornar a experiência com a escrita elemento essencial na formação
inicial de professores contribuirá para a organização do trabalho pedagógico, além de favorecer uma
sólida formação em conteúdos específicos. Cabe ao formador criar situações para que os
licenciandos aprimorem a leitura e a escrita e utilizem essas habilidades de maneira que se tornem
leitores eficientes, com um desempenho satisfatório na modalidade escrita da língua materna, de
maneira que possam também auxiliar seu aluno da Educação Básica a compreender um texto, por
exemplo, que expresse um problema matemático. (SEMEGHINI-SIQUEIRA, BEZERRA,
GUAZZELLI, 2010).

Na disciplina de Estágio Supervisionado o estagiário tem a oportunidade de aprender a olhar para a
sua experiência docente e registrar o que consegue captar com esse olhar, buscando compreender o
processo de ensino que realiza, o cotidiano da instituição e as práticas docentes que ali se encontram.
“Esse é um dos requisitos para que possam problematizar suas experiências iniciais junto aos sujeitos
da escola básica” (GUEDES-PINTO, 2011, p.23). A autora ainda destaca que os textos produzidos
estão no formato de relatórios ou de pequenos ensaios nos quais são instigados a expressar, por meio
de problematizações, suas reflexões sobre a ação docente realizada na sala de aula.

A disciplina de Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II

Como disciplina obrigatória, o Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II busca
desenvolver a postura profissional e as competências para o exercício docente em turmas dos anos
finais do ensino fundamental, a partir da compreensão da estrutura e realidade escolar, do
desenvolvimento de atividades de ensino em escolas, e da reflexão e análise crítica da prática
docente.

As atividades presentes na experiência docente oportunizada pelo estágio organizam-se em três
etapas: observação, semidocência e docência. No período de observação acontece o contato inicial
com a escola-campo e é nele que o estagiário inicia o processo de interação com os alunos e
professor titular da turma. Essa é a fase de coleta de dados referentes ao desempenho dos estudantes
em diferentes situações de ensino, na busca de conhecer e compreender a realidade educacional em
que está inserido.

No período de semidocência o estagiário realiza uma observação participativa, ou seja, busca
aumentar a quantidade de momentos de interação com os estudantes e com o professor, podendo
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fazer explicações no quadro e realizar atendimentos individuais aos alunos. Essas etapas, observação
e semidocência, além de oportunizarem uma familiarização com o ambiente escolar, com os alunos e
com o professor, permitem ao futuro professor construir suas primeiras percepções sobre o trabalho
pedagógico possível e necessário para aquela turma de alunos e adequado ao conteúdo a ser
ensinado. Ao longo desse período ele elabora o projeto de ensino a ser desenvolvido durante o
período de docência e planeja as atividades para as primeiras aulas, tendo como referência o livro
didático adotado pela escola, as fontes bibliográficas abordadas nas disciplinas da área de ensino,
dentre outras.

No período de docência, assume a turma para desenvolver o planejamento elaborado e mantem-se
participando dos encontros semanais de orientação e discussão sobre “como ensinar”, “quando
ocorre aprendizagem”, “do que depende o ensino e a aprendizagem”, “como avaliar se o processo de
ensino e aprendizagem está sendo eficaz”.

Essas discussões, apoiadas num processo de ação-reflexão-ação, registrados no diário de campo,
buscam estimular uma articulação entre a teoria discutida nas disciplinas do curso e a prática
vivenciada na escola-campo e estão direcionadas para o desenvolvimento das competências da ação
docente em turmas dos anos finais do Ensino Fundamental.

Ainda, nesses encontros, as vivências de ensino são socializadas e problematizadas para instigar a
reflexão e a postura crítica frente aos fatores presentes na ação docente. E foi nesse contexto, por
meio da leitura, discussão e escrita de textos que aconteceu o aprimoramento da leitura e escrita dos
licenciandos para que pudessem avançar na escrita do relatório final de estágio.

A experiência de aperfeiçoamento da leitura e escrita com os estagiários

Estimuladas pela ideia de que uma boa formação oportuniza que o profissional se sinta preparado
para resolver problemas reais da sua área de estudo, escolhemos desenvolver o projeto de
“Aprimoramento da leitura e escrita”, por vislumbrarmos nele uma possiblidade de avanço nas
habilidades de leitura e escrita dos estagiários.

Uma parte do grupo de licenciandos matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado em
Ensino de Matemática II havia revelado na disciplina de Estágio Supervisionado em Ensino de
matemática I, ocorrida no semestre anterior, uma grande dificuldade em expressar ideias com
clareza, tanto oralmente como por escrito; em fazer uma leitura oral clara e com pausas que dão
sentido ao texto; superar vícios de linguagem, dentre outras.

Com vistas a contribuir na superação dessas dificuldades, organizamos o projeto em quatro etapas
que tiveram como foco as habilidades de leitura silenciosa e oral, e de expressão oral e escrita. Para
tanto, o desenvolvimento do mesmo foi semanal, com duração de 90 a 120 minutos, e ocorreu no
período de outubro de 2017 a janeiro de 2018. Os textos escolhidos para leitura envolveram temas
relacionados a formação humana e profissional dos licenciandos.

Em cada encontro, os 19 estagiários, participantes do projeto, se subdividiam em grupos de quatro ou
cinco pessoas. Na primeira etapa, cada grupo devia escolher um integrante para coordenar o trabalho
e sugeriu-se que em cada semana mudasse o coordenador, para que todos pudessem vivenciar os
diferentes papéis ao longo do processo. Nos primeiros 10 ou 15 minutos era feita a leitura silenciosa
do texto, depois se escolhia um estagiário para começar a leitura oral que devia ser feita de forma
pausada e com a pronúncia correta (cada palavra lida com uma pronúncia errada, deveria ser
corrigida por qualquer membro do grupo). Sugeriu-se que a parte do texto a ser lida por cada um,
fosse distribuída conforme o tamanho do texto e o número de participantes do grupo nesse dia de
atividade.
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Na segunda etapa, após as leituras silenciosa e oral, o coordenador do grupo disponibilizava um
tempo de 5 minutos para que cada participante expusesse suas ideias sobre a mensagem presente no
texto lido. Foi destacada a importância de que fossem feitos relatos de experiências vivenciadas
pelos componentes do grupo, que ilustrassem o tema tratado no texto.

Da mesma forma que na leitura, na expressão oral deveriam ser observados os erros e anotados para
que no final fossem apresentados aos participantes. Orientou-se que os participantes ao perceberem
que pronunciaram alguma palavra errada, eles mesmos se corrigissem.

Na terceira etapa, depois da discussão no grupo pequeno, todos os grupos se reuniam no grupo
grande para exporem suas ideias sobre o tema do texto. Todos os participantes tinham a oportunidade
de falar. Por fim, cada estudante deveria elaborar pelo menos um parágrafo expondo suas ideias
sobre o tema discutido.

Os dados expostos neste texto são oriundos das respostas dadas pelos licenciandos, ao final do
projeto, aos questionamentos: De que forma a leitura e discussão dos textos contribuiu na tua
formação acadêmica e pessoal? Conseguiste perceber algum avanço no desenvolvimento das tuas
habilidades de leitura e escrita? Se sim, quais? Quais as tuas sugestões para o aprimoramento do
projeto?

Optamos por interpretar os depoimentos escritos dos estagiários fazendo o uso da análise textual
discursiva (MORAES e GALIAZZI, 2007). Nesse trabalho as referências aos 19 estagiários
participantes são feitas por (E1), (E2), ... (E19), a fim de salvaguardar as suas identidades.

O olhar dos estagiários sobre a experiência de aperfeiçoamento da leitura e escrita

As práticas de leitura e escrita oportunizam a construção de aprendizagens, sobretudo quando
apoiadas em processos que permitem a reflexão, compreensão e criação de novas ideias (FREIRE,
2000). Por isso, as entendemos como um dos fatores que contribui efetivamente na formação do
futuro professor de Matemática, assim como destacado nas Diretrizes Curriculares Nacionais
(BRASIL, 2002). Contudo, para que essas aprendizagens aconteçam é preciso o envolvimento do
licenciando no processo vivenciado, neste caso, nas práticas de leitura e escrita ocorridas nos
encontros da disciplina de estágio.

A prática da leitura oral, pouco vivenciada em um curso de Matemática – Licenciatura, pode ser
considerada como um elemento que auxilia na formação profissional do docente, pois oportuniza a
construção de uma expressão oral correta e clara. Os estagiários pontuam o aprendizado da
realização de uma leitura oral clara ao afirmarem: “com relação a leitura, o projeto me ajudou a ler
palavras e frases com calma e corretamente” (E16); “na leitura estou tendo mais calma, lendo
pausadamente e conseguindo raciocinar ao mesmo tempo” (E1); “agora tento ler com mais calma
(E7); “na leitura oral realizada no grupo, consegui fazer de forma mais habilidosa e menos tímida”
(E13).

Os depoimentos sinalizam que a prática semanal da leitura oral oportunizou que adquirissem calma e
segurança no momento da atividade, o que resultou na melhora da “dicção em relação a algumas
palavras” (E17) e também, “a oralidade, acho que melhorou bastante. Através do projeto percebi
que como futura professora devo falar bem, e por isso, tenho buscado ler mais para a cada dia
vencer as dificuldades que tenho” (E10).

Esse depoimento se reporta ao hábito de leitura ou à ausência do mesmo como foi ressaltado por
outros estagiários.
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O hábito de ler textos não era muito presente em minha vida. (E1)

Adquiri mais habilidade na escrita e mais interesse em ler, mesmo quando o
título não é muito atrativo. (E8)

[...] tenho buscado ler mais para a cada dia vencer as dificuldades que
tenho. (E10)

Contribuiu no sentido de adquirir conhecimentos vistos nos textos e de ter
um momento para leitura, pois não costumo ler assuntos diferentes dos
conteúdos das disciplinas (E16).

Os momentos de leitura em sala de aula, mesmo que limitados a tempo curto, estimularam o
interesse pela leitura e a busca por leituras que complementassem os conhecimentos em estudo. Esse
estudo, oriundo do interesse em ler, possibilitou que os estagiários se sentissem melhor preparados
para ensinar, exigência destacada por Freire (2000) ao abordar sobre o comprometimento do ato de
ensinar. Ainda, essas leituras, direta ou indiretamente, contribuíram na expressão escrita dos
estagiários.

A expressão escrita foi a mais destacada pelos estagiários e é possível que isso se deva ao fato de que
a cada semana eles tinham retorno do texto elaborado na semana anterior com as correções da
professora orientadora. Assim, buscavam escrever observando os erros cometidos para não os
repetir, como afirmam os estagiários E17 e E7, respectivamente: “melhorei na escrita, corrigi erros
ortográficos” e “quando escrevo volto para ver o que escrevi e ver se tem erros”. Além de alguns
terem percebido uma pequena melhora na escrita correta das palavras, também foi destacada a
inserção nos diários de campo de algumas ideias dos textos discutidos.

Tenho dificuldade na escrita e já percebi um pequeno avanço. Ainda me
atrapalho, mas melhorei um pouco, agora sei quando devo colocar a letra
“r” no final da palavra. (E12).

Contribuiu com a minha escrita, ajudando a melhorar na acentuação de
algumas palavras e com algumas citações que foram inseridas no meu diário
de campo. (E4).

Contribuiu na elaboração das reflexões sobre as aulas [está se referindo à
elaboração do diário de campo] (E6).

O estagiário E11 conseguiu perceber como uma leitura correta, seja ela silenciosa ou oral, pode
oportunizar aprendizados relacionados à organização e estrutura do parágrafo. Diz ele:

A principal que posso destacar foi a leitura com pontuação correta. Isso
refletiu claramente na produção escrita. Aprendi a aplicar corretamente
pausas e entender a quebra de ideias em frases longas. Com isso, busco
sintetizar as ideias em comum numa frase única e sempre que a ideia muda,
inicio um novo parágrafo. Essa noção foi desenvolvida, ou chamada
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atenção, durante as atividades do projeto. (E11)

A leitura permite que os conhecimentos adquiridos sobre o tema abordado no texto contribuam para
que o estagiário esteja melhor fundamentado para organizar e escrever o seu texto, mostrando coesão
e coerência e deixando claro sua intenção com o mesmo. Esses aspectos foram observados pelos
estagiários E3 e E5.

Passei a ler com mais frequência além da sala de aula. Usei para fazer meu
relatório, pude aprender também a fazer textos com mais coesão e coerência.
(E3)

Contribuiu, principalmente, na hora de escrever um texto, pois cada leitura
feita por mim tinha o propósito de fazer uma síntese do que estava escrito.
[...] durante a fase de elaboração do relatório percebi que as leituras foram
de fundamental importância no tocante a escrita e também em minhas
argumentações. (E5)

A elaboração do relatório pautada no processo de registrar a ação observada, de refletir sobre a ação
realizada, dando significado a experiência vivenciada, promove o processo de ser sujeito da própria
formação (ALMEIDA, 2006). O aperfeiçoamento de expressão escrita envolve a ação de escrever e
reescrever as práticas planejadas e realizadas e esse processo possibilita uma interlocução com
conhecimentos de conteúdo pedagógicos relacionados ao ato de ensinar e de aprender.

Alguns conteúdos abordados nos textos mereceram destaque por parte dos estagiários, pois serviram
como inspiração e orientação nas atitudes e no trabalho docente. Segundo o estagiário E2, “a leitura
dos textos me ajudou a ter uma vida melhor, como por exemplo, na forma de enxergar o mundo com
mais paciência”. No ponto de vista do estagiário E10 “as reflexões feitas após os textos fortaleceram
a paixão pela profissão” e complementa:

O texto que falava sobre o ato de questionar me ajudou bastante, pois a
partir dessa leitura percebi o quanto era importante essa prática, e mais
ainda, foi após essa leitura que comecei a questionar os alunos de maneira
que eles refletissem sobre o que estava sendo estudado na aula. (E10)

Os depoimentos evidenciam que a leitura vivenciada oportunizou que refletissem sobre a vida, a
escolha da profissão, e a ação docente realizada, permitindo-lhes rever e reajustar o processo de
ensino com a turma da educação básica, o que indica uma atitude de ação-reflexão-ação defendida
por Schön (1983).

Vale salientar ainda que o ato de questionar é essencial no processo de ensino-aprendizagem, pois
oportuniza o desenvolvimento do pensamento reflexivo, facilitando assim a atividade interpretativa
necessária para o entendimento do texto. Nesse sentido os estagiários afirmaram: “avanço na
interpretação textual” (E3) e “agora tenho mais facilidade na interpretação. Antes era uma
dificuldade, tinha que ler três vezes ou mais para conseguir entender um texto difícil, agora no
máximo na segunda leitura já consigo compreender” (E8). Entendemos que esse avanço foi
estimulado pela oportunidade que cada um teve de expressar suas ideias, tanto oralmente como por
escrito, sobre a mensagem presente no texto lido, podendo relacioná-las com as experiências
vivenciadas sobre o tema. Ainda, o desenvolvimento da habilidade interpretativa contribui para que
os estagiários se tornem leitores eficientes e possam auxiliar seus alunos a compreenderem um texto
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(SEMEGHINI-SIQUEIRA; BEZERRA; GUAZZELLI, 2010).

Também foi destacada uma “redução no ‘medo’ de ler em público” (E17). As inseguranças reveladas
por meio dos medos, principalmente do medo de errar, são frequentes entre os licenciandos do curso
de Matemática. Pode ser que o rigor matemático, característico da área, influencie de sobremaneira a
exigência que eles se impõem, levando-os a sentirem-se inseguros: “ler em público me deixava
nervoso e o projeto me ajudou a diminuir esse problema” (E1).

Observar o erro dos colegas possibilitou que refletissem sobre o papel do erro no processo de
aprendizagem. A maioria dos licenciandos via o erro como sinônimo de fracasso e não como
oportunidade de aprendizado, e essa crença pode interferir nos momentos de leitura e expressão oral.
Contudo, o conteúdo “humanizador” de alguns textos, que abordaram sobre as diferenças individuais
e o valor de cada um, a interação e o senso de que aquela era uma oportunidade de aprendizado para
todos, possibilitou que nos momentos de leitura oral e exposição das ideias nos pequenos grupos não
ocorressem condutas depreciativas, permitindo, assim, que a correção fosse entendida como
orientação para a superação das dificuldades.

Para alguns estagiários a vivência no grupo menor contribuiu, “na iniciativa em corrigir o colega e
na disposição de aceitar as sugestões dadas” (E11).

O fato do projeto ser realizado em grupos contribuiu para que percebesse
que mesmo tendo um bom desempenho em escrita e leitura, às vezes
cometemos erros que eram corrigidos pelos colegas, como também eu
corrigia o erro do outro, e isso oportuniza um grande aprendizado, pois
ninguém é perfeito. Todos estão sujeitos a erros e acertos que às vezes,
sozinhos, não percebemos. (E14)

Ainda, o estagiário E1 sinalizou que essa postura reflexiva frente ao erro pode ser vista como algo
que contribui no nosso cotidiano, em situações que podem ser tanto de formação pessoal como
profissional. Diz ele: “a percepção de errar e admitir o erro está sendo algo que estou levando para
além da leitura” (E1). A capacidade de aceitar o erro e ver nele uma oportunidade de aprendizado
enriquece a conduta pedagógica do futuro professor, pois dá a ele a oportunidade de (re)pensar a
ação docente realizada, tendo no erro dele ou do aluno a fonte desafiadora que alimentará o processo
de mudança.

Por outro lado, alguns estagiários consideraram que o processo vivenciado não contribuiu no avanço
da expressão escrita deles e afirmam:

Com relação a escrita, não percebi nenhum avanço significativo, ainda tenho
dificuldade em expor minha opinião sobre determinado assunto. (E16)

Acho que obtive pouco avanço, pois durante a elaboração do relatório
continuei com a dificuldade de escrever parágrafos que não tivessem
palavras repetidas. (E4)

Observa-se nos depoimentos anteriores que esses estagiários destacaram avanços em outros aspectos,
tais como, fluência na leitura, incentivo a leitura de textos de diferentes temas e correções
gramaticais, contudo, para eles as vivências de leitura e escrita realizadas no projeto ainda não foram
suficientes para ajudá-los na superação de dificuldades na produção escrita de textos.
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Ao mesmo tempo em que os estagiários destacaram aspectos considerados por eles como
contribuições do projeto, também fizeram algumas sugestões quanto a “aumentar o número de
textos” (E5, E2, E3); que os textos trabalhados fossem mais “curtos, pois às vezes o aluno já está
cansado e ler um texto longo se torna mais cansativo” (E14, E17); e “que cada grupo tenha textos
diferentes” (E6).

Vale destacar que outros depoimentos sinalizam uma valorização dos textos produzidos por eles, o
que consideramos como muito positivo, pois evidencia autoconfiança no processo de escrita. Nesse
sentido, os estagiários sugerem “que também fossem lidos os textos produzidos pelos alunos” (E12) e
indicam a possibilidade de “trabalhar os textos produzidos pelos alunos, estimulando-os para no
final do curso (semestre) procurar expor esses textos através de oficinas textuais ou até mesmo
publicar em uma revista” (E13).

Por outro lado, ressaltam uma dificuldade quanto ao momento da escrita do texto com os
comentários reflexivos sobre o que foi lido. Durante o projeto, o momento de registrar as ideias e
argumentos sobre o que foi lido acontecia depois do debate no grupo maior, no final das atividades.
Contudo, alguns estagiários afirmaram que “a parte de escrever o que entendeu da leitura, talvez
fosse mais interessante que fosse feita antes do debate” (E1 e E3), porque “quando eu começava a
escrever o texto antes da discussão com a turma, conseguia me expressar melhor. Já nas vezes que a
discussão antecedia meu comentário escrito, era mais difícil me concentrar numa ideia específica
para abordar” (E11). Consideramos importante salientar que em nosso entender a discussão coletiva
no grupo maior tinha como propósito fortalecer as ideias e argumentos anteriormente abordados no
grupo menor.

Algumas Considerações

Entendemos que a atividade de aperfeiçoamento da leitura e escrita desenvolvida com os estagiários
foi somente uma das muitas possibilidades necessárias à superação das dificuldades enfrentadas por
eles, e que sozinha não consegue dar conta de suprir todas as lacunas que os estagiários trazem dos
anos anteriores. Contudo, vemos nela condições que podem contribuir na qualidade da formação do
docente.

Inerentes à profissão da docência, a leitura e a escrita, são importantes no processo formativo do
educador, seja de matemática ou não, o que nos leva a perceber que muito ainda precisa ser feito para
o desenvolvimento dessas habilidades e que mais atividades desse tipo ou com esse objetivo, sejam
desenvolvidas nos cursos de formação de professores de matemática.

Vivenciar as atividades de leitura silenciosa e oral e de expressão oral e escrita possibilitou que esse
grupo de estagiários despertasse o interesse pela leitura, passasse a ler com um pouco mais de
fluência, corrigisse alguns erros ortográficos e de falta de clareza, e aprendesse a lidar com o erro ao
ser corrigido e corrigir.

Dessa forma, entendemos que esse tipo de atividade pode ser desenvolvido em outras disciplinas da
área de ensino para que os licenciandos aprimorem a capacidade de expressar-se com clareza tanto
por escrito como oralmente.
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