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Resumo
Neste artigo, tem-se por objetivo compreender mudanças ocorridas na formação do curso de Licenciatura em
Matemática da UFS em relação a prática docente. Para tanto, foram examinadas as resoluções do Conselho de
Educação e Pesquisa da UFS (CONEPE/UFS), que versam sobre o estágio na Licenciatura em Matemática da UFS e
um questionário, que foi aplicado a seis do Departamento de Matemática da UFS que concluíram a Licenciatura em
Matemática nessa instituição. Como referencial teórico, temos Barreiro e Gebran (2006); Pimenta e Lima (2010) e Pires
(2012). Constatou-se que no período de 1972 a 2009 o estágio passou por diversas alterações, que vão desde a
mudanças de nomenclatura da disciplina, deixando de ser ofertado pelo Departamento de Educação e passando a ser
pelo Departamento de Matemática até variações de carga horária e pré-requisitos.
Palavras-Chave: Prática docente. Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática. Formação de Professores de
Matemática.
 
Abstract
In this article, has objective to understand changes in the formation of the Graduation&39;s Degree in Mathematics of the
UFS regarding the teaching practice. Therefore, the resolutions were examined by the Board of Education and Research
of the UFS (CONEPE / UFS), which deal with the stage in the degree in Mathematics of the UFS and a questionnaire,
which was applied to six of the Department of Mathematics at the UFS who completed degree in Mathematics at this
institution. The theoretical framework we Barreiro and Gebran (2006); Pimenta and Lima (2010) and Pires (2012). It was
found that in the period 1972 to 2009 the stage underwent several changes, ranging from naming changes of course, no
longer offered by the Department of Education and becoming the Mathematics Department to workload variations and
pre -Requirements.
Keywords: Teaching practice. Supervised Internship in Mathematics Teaching. Mathematics Teacher Education.

Introdução
A prática docente[i] é um momento que merece destaque no processo de formação inicial dos futuros docentes da
Matemática, pois eles têm a oportunidade de aplicar os conhecimentos, acerca dos conteúdos matemáticos; das
metodologias diferenciadas e do uso de recursos para o ensino da Matemática que estão adquirem durante a
graduação.
Dessa forma, o objetivo deste artigo é compreender as transformações na formação docente do curso de Licenciatura
em Matemática[ii] da Universidade Federal de Sergipe (UFS) a partir da prática docente. Período da formação que
autores como, Barreiro e Gebran (2006); Pimenta e Lima (2010) destacam e discutem a importância, e consideram
como uma atividade que permite que os futuros professores comecem a conhecer o ambiente e o funcionamento das
escolas, e encaminhem os primeiros passos para a formação de uma identidade profissional.
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A respeito do papel dos formadores de professores na formação docente, Barreiro e Gebran (2006) destacam que
[...] a destinação dos cursos de formação docente seja a de formar um profissional adequado ao seu tempo. Assim, o
estágio deve comtemplar a formação do professor capaz de atender às demandas de uma realidade que se faz nova e
diferente a cada dia (BARREIRO e GEBRAN, 2006, p. 91).
 
É considerando esse papel de formar professores, que sejam preparados para enfrentar os problemas atuais da
educação brasileira, que neste artigo se tem por objetivo compreender as transformações ocorridas na prática docente
dos professores de Matemática que foram formados pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). De acordo com
Souza (1999), o curso de Licenciatura em Matemática surgiu no ano de 1972 e formou sua primeira turma no ano de
1975. Atualmente o curso oferece 100 vagas, das quais 50 são para o turno vespertino e as outras 50 para o noturno.
 Para compreender as transformações ocorridas, foram examinadas resoluções do Conselho de Educação e Pesquisa
da UFS (CONEPE/UFS), que permitem identificar a prática docente, publicadas no período de 1972 a 2009 foi aplicado
um questionário a professores do Departamento de Matemática da UFS (DMA/UFS) do Campus de São Cristóvão que
concluíram a licenciatura nesta universidade. A escolha do início do marco cronológico pode ser justificada pelo fato de
que foi nesse que surgiu o curso de Licenciatura em Matemática da UFS. E o final 2009, porque foi o ano em que foi
publicada a última mudança na matriz curricular do Licenciatura em Matemática, até o momento, 2015.
Também foi examinado o Parecer CNE/CES 1.302/2001 que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos
de Matemática, Bacharelado e Licenciatura, com intuito de compreender melhor as transformações ocorridas.
Pode-se afirmar que as alterações identificadas acerca da prática docente ocorreram principalmente por conta de
mudanças nas legislações prescritas em documentos oficiais emitidos pelo gestores do Ministério da Educação (MEC),
como constata Carvalho (2001) ao analisar o impacto das novas legislações brasileiras que tratam da formação de
professores A esse respeito, Fusinato (2005, p. 6) afirma que a: “[...] legislação educacional brasileira propõe grandes
mudanças no que concerne a formação de professores, principalmente em relação à carga horária do Estágio
Supervisionado”.
Da prática ao estágio
Desde que foi criado o curso de graduação em Licenciatura em Matemática na Universidade Federal de Sergipe, em
1972, ocorreram algumas alterações no que diz respeito à estrutura curricular do curso. As mudanças podem ser
identificadas nas resoluções do CONEPE/UFS[iii]. Mas, para Este artigo, investigaremos aquelas que dizem respeito ao
que chamamos atualmente de Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática. Para ajudar na compreensão das
mudanças ocorridas, foi aplicado um questionário a seis dos doze professores do DMA/UFS do Campus de São
Cristóvão que concluíram a Licenciatura em Matemática na UFS em diferentes épocas.
Esses professores foram identificados a partir da página do Departamento de Matemática[iv], na qual verifica-se que
atualmente O quadro é formado por quarenta e cinco professores efetivos, dos quais nove são mestres e trinta e seis
são doutores. Para identificação dos professores do departamento que concluíram a Licenciatura em Matemática na
UFS, também foi feita uma consulta aos currículos Lattes desses professores. E para a coleta de optou-se por uma
amostra de seis professores, que representam 50% dos professores do Departamento de Matemática que são
licenciados pela UFS.
Com intuito de investigar melhor alterações sofridas em relação a prática docente, foram examinadas as resoluções do
CONEPE/UFS no período de 1972 a 2009 e as respostas dos professores ao questionário. Os sujeitos da pesquisa
foram organizados em três grupos, pois como critério para a divisão de foi utilizado o ano de formação desses
professores. No primeiro grupo ficaram os professores P1 e P4 que concluíram a graduação em 1986 e 1984,
respectivamente; no segundo, os professores P2, P3 e P5 que finalizaram o curso nos anos de 2001, 2000 e 2002; e o
terceiro o professor P6 no ano de 2009.
Essa divisão se justifica pelo fato de terem ocorrido algumas mudanças na maneira como a prática docente aparece
abordada no curso de Licenciatura em Matemática da UFS, e como já informado anteriormente, na maioria dos casos as
mudanças podem ser justificadas como uma forma de adequação a legislação educacional brasileira.
Adotado o critério de divisão, o primeiro documento examinado foi a Resolução nº. 007/1972 que versa sobre alterações
nos pré-requisitos e co-requisitos da Faculdade de Educação, nela é possível perceber a presença da disciplina Prática
de Ensino de Matemática que tinha como pré-requisito a disciplina Didática II e contava com uma carga horária de
quatro créditos[v]. Também é importante notar que, apesar de ser uma disciplina para alunos da Licenciatura em
Matemática, era ministrada por professores da Faculdade de Educação, fato esse que possivelmente pode ser
explicado porque a época ainda não haviam professores com formação em Educação Matemática. Vale esclarecer que
essa área começa a ser oficializada a partir da a criação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) em
1988 e dos primeiros curso de pós-graduação em Educação Matemática na UNESP de Rio Claro em 1984.

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/da_pratica_ao_estagio_supervisionado_o_caso_da_licenciatura_em_ma.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.2-10,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Outro documento identificado em que há referências a prática docente é a Resolução nº. 005/1975, que trata dos
currículos das Licenciaturas em Matemática e também em Ciências, Física e Química. Nessa Resolução, é possível
perceber que na sugestão de currículo, que à época era denominado Licenciatura Plena em Matemática, aparece a
disciplina Prática de Ensino de Matemática, no quadro das disciplinas didático-pedagógicas. No entanto, ao contrário do
documento anterior o pré-requisito deixa de ser Didática II e passa a ser a disciplina Didática Geral. O estudante deveria
cursar os quatro créditos dessa disciplina no oitavo período.
O outro documento localizado é a Resolução nº. 016/1976 que também trata da grade curricular das Licenciaturas, na
qual se verifica que aparece a denominação do curso como “Licenciatura em Ciências e Habilitação em Matemática (II
Grau)”. Assim como na resolução anterior, a disciplina Prática de Ensino de Matemática também consta no currículo e
deveria ser cursada também no oitavo período.
Na Resolução nº. 007/1978 verifica-se que a prática docente era dividida em duas etapas nas disciplinas Pratica de
Ensino de Matemática I e II, nela, constata-se ainda que Prática de Ensino de Matemática passa a se chamar Prática de
Ensino de Ciências e a disciplina Prática de Ensino de Matemática II passa a ser Prática de Ensino de Matemática I.
Desse modo, é possível afirmar que em relação aos documentos anteriormente citados a prática docente passa a ter um
carga horária maior, pois, ao contrário deles, na Resolução nº. 007/1978 percebe-se claramente esse aumento. Mas, o
que pode ser constatado nas respostas dos dois professores (P1 e P4) que foram alunos do DMA/UFS, à época em que
essas resoluções estavam vigentes?
Para responder esse questionamento, primeiramente foi perguntado aos professores se eles poderiam descrever como
foi a prática docente à época em que eles fizeram, e como repostas obteve-se:
P1: Foi realizado no CODAP, à época era apenas em um dos níveis – Ensino Fundamental ou Médio. Não recordo se
era escolha do estagiário ou disponibilidade da escola.
 
P4: À época fizemos em duas partes. Inicialmente tínhamos aulas aqui na UFS. Apresentávamos micro aulas para os
colegas e depois íamos para uma escola, no meu caso foi no CODAP.
Pelas respostas, nota-se que tanto P1 quanto P4 estagiaram no Colégio de Aplicação da UFS (CODAP), também
pode-se destacar que como apontado anteriormente, de fato a Prática de Ensino de Matemática era cursada pelos
alunos em duas etapas.
Outras duas resoluções encontradas dentro do marco proposto e por ordem cronológica, que versam, dentre outras
coisas sobre a prática docente, são a Resolução nº. 021/1993 e a Resolução nº. 002/1998. A primeira trata da
aprovação dos cursos noturnos de Licenciatura em Matemática, Física e Química da UFS; a segunda, por sua vez,
altera a primeira e dá outras providencias. Mas, no que diz respeito à Prática de Ensino de Matemática, que alterações e
permanências podem ser percebidas com relação às resoluções anteriormente citadas? Será que ocorreram mudanças
em relação à disciplina em questão?
A leitura da Resolução nº. 021/1993 permite verificar que, novamente as atividades de prática docente passaram a se
chamar Prática de Ensino de Matemática I e Prática de Ensino de Matemática II. Para a primeira disciplina, constam
como pré-requisitos as disciplinas Matemática para o Ensino do 2 Grau III e Laboratório de Ensino de Matemática; já
para a segunda, os pré-requisitos eram Pratica de Ensino de Matemática I e História da Matemática.  Verifica-se ainda
que ambas possuem quatro créditos
Na Resolução nº. 002/1998, que altera a 021/1993, nota-se que não houve variação quanto aos pré-requisitos; no
entanto, pela primeira vez nos documentos examinados até agora, é possível encontrar a ementa das disciplinas Prática
de Ensino de Matemática I e II. Para a primeira verifica-se
Objetivos comportamentais no ensino de Matemática. Elaboração de objetivos. Planejamento de aulas. Estratégias.
Micro-aulas seguidas de debates. O material didático no ensino de Matemática. Técnicas de elaboração e análise de
instrumentos para a verificação de aprendizagem (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 1998, p. 34).
 
Pela ementa é possível afirmar que em Prática de Ensino de Matemática I era previsto o ensino de algumas abordagens
didáticas para serem usadas em sala de aula, bem como de ações de planejamento de aula. Observa-se que as
técnicas aprendidas eram colocadas em prática por meio de micro aulas, que eram ministradas para os outros alunos da
turma e para o professor da disciplina. Já para a segunda, a ementa era a seguinte:
Observação e seleção do campo de estágio. Planejamento das atividades e preparação do material didático necessário
às aulas. Regência de classe na escola selecionada e participação nas atividades extra-classe aí desenvolvidas.
Avaliação e relatório do trabalho realizado em regência de classe (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 1998, p.
34).
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A partir dessa ementa, constata-se que a disciplina Prática de Ensino de Matemática II, tinha um caráter prático, no qual
o aluno passava por várias etapas desde a observação e seleção do campo de estágio, passando por tempo de
regência até a avalição por meio de um relatório. Mas, como que será que os professores do DMA/UFS que se
formaram no período em que essa resolução estava em vigor descrevem suas práticas docentes?
A esse respeito, afirmam:
P2: Lembro-me que o principal trabalho consistiu em uma semana de aula no IFS (Antiga Escola Técnica) onde
lecionamos a matéria planejada pelo professor titular da turma.
 
P3: Naquela época o estágio consistia em assumir por um período de 2 meses uma turma em algum colégio público da
área metropolitana de Aracaju. Durante esse período deveríamos avaliar a interação entre o professor da turma e seus
alunos e ser avaliado por ele da mesma forma.
 
P5: Foi ministrado por uma professora que não tinha formação na área. Na época o nome era Prática de Ensino I e II. O
professor fazia algumas atividades em sala, e então enviava os alunos para o estágio sem nenhum acompanhamento.
Constata-se que, os professores se detêm a descrever como a prática docente era realizada, e não abordam os
conteúdos previstos nas ementas da Resolução nº. 002/1998, fato que pode ser explicado por já terem se passados
anos desde que eles foram estagiários. Por outro lado, cabe ressaltar o destaque que o professor P5 dá ao nome da
disciplina e a falta de acompanhamento por parte do professor.
Após o ano de 1998, verifica-se que em 2001 ocorreram mudanças significativas provenientes da necessidade das
Instituições de Ensino Superior (IES) se adequarem as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos
de Matemática, Bacharelado e Licenciatura. A respeito do estágio, no Parecer do Conselho Nacional de Educação/
Câmara de Educação Superior (CNE/CES) nº. 1.302/2001 percebe-se as seguintes peculiaridades:
No caso da Licenciatura, o educador matemático deve ser capaz de tomar decisões, refletir sobre sua prática e ser
criativo na ação pedagógica, reconhecendo a realidade em que se insere. Mais do que isto, ele deve avançar para uma
visão de que a ação prática é geradora de conhecimentos. Nessa linha de abordagem, o estágio é essencial nos cursos
de formação de professores (BRASIL, 2001, p. 6).
Nota-se ainda que, o estágio deve possibilitar desenvolver:

1. uma seqüência de ações onde o aprendiz vai se tornando responsável por tarefas em ordem crescente de
complexidade, tomando ciência dos processos formadores;

2. uma aprendizagem guiada por profissionais de competência reconhecida (BRASIL, 2001, p. 6-7).
A esse respeito Pires (2012, p. 109) destaca que havia:
a preocupação das IES em atenderem as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação de
Professores, bem como as orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a os Cursos de Matemática,
Bacharelado e Licenciatura (Parecer CNE/CES 1.302/2001) adequando os currículos dos cursos de Licenciatura em
Matemática.
A partir dessas considerações acerca do estágio e da constatação de que, de acordo com Pires (2012), as Instituições
de Ensino Superior (IES) demonstram preocupação em atenderem as orientações anteriormente citadas, foram
examinadas as Resoluções nº. 013/2006; 014/2006 e 018/2006.
Verifica-se que a Resolução nº. 013/2006 é a primeira, dentre as resoluções do CONEPE/UFS estudadas, a apresentar
mudanças significativas que vão além de alterações de pré-requisito, pois nela aparece pela primeira vez o termo
Estágio Curricular Supervisionado ao invés de Prática de Ensino. Nota-se ainda que o estágio passa a ser ministrado
por professores do Departamento de Matemática e não mais do Departamento de Educação. Em seu artigo 9º temos:
Art. 9º O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, previsto na Resolução 11/2002/CNE/CES, será desenvolvido
através do Estágio Curricular em ensino de Matemática I, II, III e IV correspondendo a um total de 27 (vinte e sete)
créditos e regulamentados por legislação específica (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2006, p. 4).  
 
As mudanças em relação ao período anterior vão muito além de alterações na nomenclatura, observa-se que a
disciplina passa a ser desenvolvida em quatro etapas e não mais em somente duas. No tabela 1 a seguir:
 
Tabela 1 – Atividades de Estágio
Disciplina Nº de Créditos Carga Horária
Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I 6 90
Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II 7 105
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Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III 7 105
Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática IV 7 105
TOTAL 27 405 horas
Fonte: Tabela elaborada a partir da Resolução nº. 013/2006 do CONEPE/UFS.
A partir dessa tabela verifica-se que há um aumento considerável em relação à carga horária das atividades de Estágio,
que passa a ter vinte e sete créditos e 405 horas, já na Resolução nº. 002/1998 constava de apenas oito créditos,
totalizando 120 horas. Um exame dessa resolução, que trata do currículo padrão da Licenciatura em Matemática,
mostra que apesar de serem quatro Estágios, eles são independentes, uma vez que um não é pré-requisito para o
outro. Uma outra observação é que a disciplina Metodologia do Ensino de Matemática era pré-requisito para todos os
Estágios e a cada um deles é acrescido de outro pré-requisito, são eles, respectivamente: Matemática para o ensino
Fundamental; Matemática para o Ensino Médio I; Matemática para o Ensino Médio II e Matemática para o Ensino Médio
III.
Já em relação às ementas dessas disciplinas, é possível verificar no documento que todas seguem a mesma sequência,
que vai de orientações didático-pedagógicas à pratica de ensino em Matemática no ensino fundamental e nas três
séries do ensino médio, como apresentado a seguir:
105191 – Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I
Cr: 06 CH: 90 PEL: 0.00.6 Pré – requisitos: 105111 e 105116
Ementa: Orientação didática – pedagógica. Prática de ensino em matemática do ensino fundamental. Relatório.
 
105192 – Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática II
Cr: 07 CH: 105 PEL: 0.00.7 Pré – requisitos: 105112 e 105116
Ementa: Orientação didática – pedagógica. Prática de ensino em matemática da primeira série do ensino médio.
Relatório.
 
105193 – Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática III
Cr: 07 CH: 105 PEL: 0.00.7 Pré – requisitos: 105113 e 105116
Ementa: Orientação didática – pedagógica. Prática de ensino em matemática da segunda série do ensino médio.
Relatório.
 
105194 – Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática IV
Cr: 07 CH: 105 PEL: 0.00.7 Pré – requisitos: 105114 e 105116
Ementa: Orientação didática – pedagógica. Prática de ensino em matemática da terceira série do ensino médio.
Relatório (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2006, p. 16).
 
Na Resolução nº. 014/2006, que trata das normas para o Estágio Curricular Obrigatório dos cursos de Matemática da
UFS, e é primeiro documento identificado em que aborda este assunto, nele é possível verificar, que um dos objetivos
do Estágio Curricular é “oferecer, ao aluno de Matemática Licenciatura a oportunidade de desenvolver atividades típicas
de sua futura profissão na realidade social do campo de trabalho” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2006, p.
2). Desse modo, fica caracterizado no que tange aos objetivos propostos para Estágio Supervisionado em Ensino de
Matemática, que ele tem um caráter prático.
No outro documento de 2006 que é a Resolução nº. 018/2006 é possível averiguar que Prática de Ensino de
Matemática I e II são disciplinas equivalentes aos Estágios Supervisionados I e II, respectivamente.
Com o intuito de compreender as transformações da formação docente do curso de Matemática da UFS, no que diz
respeito a prática docente, também foi examinada a Resolução nº. 04/2008, que trata do Estágio Curricular Obrigatório
dos Cursos de Licenciatura da Universidade; no parágrafo primeiro do terceiro artigo constata-se que as atividades do
Estágio “poderão ser desenvolvidas em escolas da rede pública de ensino (escolas do campo) nas áreas de Ciências
Humanas e Sociais e Ciências da Natureza e Matemática, grupos de estudo (formação continuada de professor)”
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2008, p. 2).
O único professor dentre os que responderam o questionário que cursou o Estágio Supervisionado em Ensino de
Matemática, após as transformações que foram constatadas no ano de 2006, foi o professor P6 e descreve que no
estágio “foram quatro meses, um mês e meio de preparação, mais um mês na escola e depois outro mês no
departamento.”
Para concluir o exame das resoluções dentro do marco estudado, cabe citar resoluções do ano de 2009, começando
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pela Resolução nº. 150/2009; que altera o projeto pedagógico dos cursos de graduação em Licenciatura em
Matemática, na qual já possível identificar uma mudança significativa em relação aos documentos de 2006. Nessa
resolução, ao contrário das publicadas naquele ano, o Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática deixa de ser
cursado em quatro etapas e passa a ser cursado em apenas três. Há também uma mudança no que se refere aos
pré-requisitos para os três Estágios, a disciplina Metodologia do Ensino de Matemática foi substituída por Laboratório de
Ensino de Matemática para o primeiro, já para o segundo, o aluno precisaria ter cursado as disciplinas Estágio
Supervisionado em Ensino de Matemática I e Matemática para o Ensino Fundamental, e para o terceiro, as disciplinas
Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I e Matemática para o Ensino Médio I, II e III.
Nas ementas pode-se verificar que o primeiro Estágio, consta dos seguintes itens:
Planejamento. Projeto Político Pedagógico. Diretrizes curriculares nacionais para os Ensinos Fundamental e Médio e
para a Formação de Professores da Educação Básica em Nível Superior, em Curso de Licenciatura. Tópicos sobre
formação de professores (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2009, p. 16).
 
 
Percebe-se que para o primeiro nível o Estágio tem um caráter basicamente teórico, ao contrário dos outros dois níveis
em que a ementa determina que o aluno deve seguir três etapas, sendo elas: a observação em sala; a elaboração e
execução de um projeto na sala observada e a apresentação de um relatório sobre as atividades desenvolvidas.
Na Resolução nº. 152/2009, que trata da tabela de equivalências dos cursos de graduação em Matemática Licenciatura
(diurno e noturno). Nesse documento, constata-se que os três Estágios têm como equivalentes o Estágio
Supervisionado em Ensino de Matemática I, e dois dentre os Estágios II, III e IV, que constavam nos documentos de
2006.
Para concluir o rol das resoluções do ano de 2009, temos a Resolução nº. 153/2009, que versa sobre as normas de
Estágio Curricular Obrigatório dos cursos de graduação em Matemática da UFS, no Campus de São Cristóvão. Nela,
apesar da Resolução nº. 004/2008, que foi citada anteriormente, não trazer o termo “escola privada” quando trata do
campo de Estágio, aparece explicitamente esse termo em seu artigo quarto. Mas no parágrafo terceiro, a esse respeito
recomenda-se que:
§ 3º As escolas escolhidas deverão ser preferencialmente da rede pública. No caso do aluno optar por uma escola da
rede privada, a Comissão de Estágio deverá verificar se a instituição já possui o reconhecimento do Conselho Estadual
de Educação e cadastro na COGEC. Além de verificar se o Professor que será o Supervisor Técnico possui o grau de
Licenciado em Matemática (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, 2009, p. 3).
 
Portanto, a recomendação era que o campo de Estágio seja preferencialmente na rede pública, e os alunos que
optavam pela rede privada precisavam estar atentos a uma série de exigências, que vão desde o reconhecimento da
escola pelo Conselho Estadual de Educação ao curso Licenciatura em Matemática do professor da escola.
Diante do que foi exposto, é possível afirmar, no que se refere ao Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura em
Matemática na UFS, que existiram várias mudanças, que vão desde à nomenclatura da disciplina, passando pelos
pré-requisitos e ementas e principalmente mudanças de carga horária. E deixando de ser ministrada por professores do
Departamento de Educação, passando a ser ministrada por professores do Departamento de Matemática.
Apesar de nos documentos examinados poder ser constatado que houve alterações em a prática docente, excetuando o
fato dos professores P1 e P4 relatarem que elas aconteciam em duas etapas, nota-se pelas repostas deles as outras
questões do instrumento aplicado, que as alterações constatadas não estão claras nas respostas dos professores.
Além da pergunta que pedia para relatar como tinha sido a prática docente à época em que os professores eram alunos
da Licenciatura em Matemática na UFS, foram feitas também as seguintes perguntas: O estágio contribuiu para a sua
formação como professor de Matemática? Qual a sua expectativa antes de iniciar o estágio? O senhor(a) teve alguma
dificuldade durante sua prática de estágio? Qual? Houve alguma experiência marcante durante o estágio? Pode relatar?
As respostas a essas perguntas, mesmo não possibilitando perceber as alterações notadas nas resoluções examinadas,
permitem uma compreensão a respeito da identidade profissional dos docentes do DMA/UFS, licenciados por essa
instituição. E acerca dessa identidade Pimenta e Lima (2010, p. 62) argumentam “a identidade do professor é construída
ao longo de sua trajetória como profissional do magistério. No entanto, é no processo de sua formação que são
consolidadas as intenções da profissão que o curso se propõe legitimar.”
Para concluir o instrumento de pesquisa aplicado aos professores, foi perguntado se é possível aprimorar o
desenvolvimento do Estágio Supervisionado, esta pergunta tinha por objetivo verificar se os professores acreditam que
a maneira como a prática docente está sendo desenvolvido atualmente no Departamento de Matemática da UFS,
Campus São Cristóvão é adequada ou, se é necessário melhorar, de que forma se pode fazer isso. As respostas
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obtidas foram:
P1: Não entendi.
 
P2: Sim, ou melhor, por não ter conhecimento suficiente para avaliar, prefiro não responder.
 
P3: Sim, na minha opinião aumentando o tempo de estagiário em sala de aula.
 
P4: Não.
 
P5: Acredito que ainda não, chegamos a melhor forma do estágio. Talvez uma melhor maneira de o aprimorar seja
ouvindo os recentes alunos que por eles passaram.
 
P6: Sim. Tirar a parte teórica, o estágio precisa ser prático.
A partir dessas respostas, é possível inferir que dois professores (P3 e P6) acreditam que uma forma aprimorar o
estágio seria colocando os estagiários mais tempo em sala de aula, outros dois (P4 e P5) afirmam que no momento não
é possível aprimorar o estágio, sendo que P5 ainda sugere que se ouça os alunos que passaram recentemente por essa
experiência para uma melhora futura. Em relação aos outros dois professores, um escreveu que não entendeu a
pergunta e o outro informou que por falta de conhecimento prefere não responder.
Considerações
 
Com o objetivo de compreender as transformações ocorridas na formação para a prática docente em Matemática, a
partir do estágio no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe, no período de 1975 a
2009, foram examinadas as resoluções do (CONEPE/UFS) que tratavam da Prática de Ensino de Matemática ou do
Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática, e também foi aplicado um questionário a alguns professores do
Departamento de Matemática que concluíram a licenciatura na UFS.
O exame das resoluções e as resposta permitiu identificar que ocorreram várias mudanças, sendo UMA delas a
alteração de nomenclatura da disciplina que, que passou de Prática de Ensino de Matemática para Estágio
Supervisionado em Ensino de Matemática. Também foram verificadas adequações nas ementas, que com o passar dos
anos, conforme foi constado, existiram tentativas de se adequarem à legislação educacional do país.
Outras mudanças significativas também podem ser percebidas na quantidade de créditos cursados no estágio e no
destaque que ele passou a ter na formação docente em Matemática na UFS, chegando a ser cursado em quatro etapas
conforme constado no documentos de 2006. Verificou-se ainda que, ocorreram alterações a respeito dos pré-requisitos
da disciplina, que na década de 1970 era apenas Didática Geral passando a ser na década de 1990 Matemática para o
Ensino do 2 Grau III e Laboratório de Ensino de Matemática, para a primeira etapa e Pratica de Ensino de Matemática I
e História da Matemática para a segunda.
Observa-se ainda, que no ano de 2006 as disciplinas Prática de Ensino de Matemática I e II passam a se chamar
Estágio Supervisionado em Ensino de Matemática I; II;III e IV, deixando de serem ministradas por professores do
Departamento de Educação e passando a ser por professores do Departamento de Matemática. Dessa forma,
percebe-se ainda que houve um aumento na carga horária, quanto aos pré-requisitos a disciplina Laboratório de Ensino
de Matemática foi substituída por Metodologia do Ensino de Matemática, seguida de Matemática para o Ensino
Fundamental, para o primeiro nível e Matemática para o Ensino Médio 1, 2 e 3 respectivamente para os outros três
etapas.
Para concluir o rol das alterações que dizem respeito a prática docente observa-se que no ano de 2009 eles deixam de
ser cursados em quatro etapas e passam a ser em apenas três, em relação aos pré-requisitos, houve alterações em
relação aos documentos do ano de 2006, sendo que a disciplina Laboratório de Ensino de Matemática volta a ser
pré-requisito para os Estágios no lugar de Metodologia do Ensino de Matemática. Assim, para a primeira etapa o único
pré-requisito era Laboratório de Ensino de Matemática, para as outras duas eram Estágio Supervisionado em Ensino de
Matemática I e Matemática para o Ensino Fundamental, na segunda e Estágio Supervisionado em Ensino de
Matemática e Matemática para o Ensino Médio I; II e III na terceira.
Nos questionários é possível verificar, pelas descrições dos professores do DMA/UFS que são formados no curso de
Licenciatura em Matemática pela UFS acerca da prática docente, que nas respostas deles não é possível verificar as
alterações constatadas a partir das resoluções, como por exemplo, as alterações de pré-requisitos e de carga horária
confirma o que estava posto nos documentos vigentes à época em que fizeram a graduação.
Por fim, vale destacar que ao examinar os resultados obtidos foi identificado de pronto a necessidade de um novo
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investimento de pesquisa com os mesmos, ou com outros professores formadores para identificar aspectos
relacionados ao desenvolvimento das atividades didáticas adotadas para o desenvolvimento da prática docente.
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[i] Neste texto vamos adotar o termo prática docente para as atividades desenvolvidas em aulas do que atualmente
denominamos de ensino fundamental ou médio. A opção por essa terminologia se deve ao fato que autores como Real
(2012) esclarecem baseados em instrumentos legais como o Parecer nº 28/2001 que há distinção entre prática e
estágio.
[ii] Nas resoluções examinadas é possível verificar algumas variações a respeito da nomenclatura do curso, no caso
deste artigo, a opção foi chamar Licenciatura em Matemática, por ser a forma que consta no Parecer CNE/CES
1.302/2001.
[iii] As resoluções do CONEPE/UFS estão disponíveis em www.sigrh.ufs.br
[iv] www.dma.ufs.br
[v] Vale observar que na UFS, desde 1971 um crédito é equivalente a 15 horas de atividades em disciplina como pode
ser observado no artigo 26 da Resolução nº. 014/1970 do CONEPE/UFS.
 

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECIMA/UFS) e membro do
Núcleo de Investigação sobre História e perspectivas atuais da Educação Matemática (NIPHIEMAT), sob orientação da
Profª. Drª Ivanete Batista dos Santos.

Professora do Departamento de Física da (DFI/UFS) e do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e
Matemática (PPGECIMA/UFS).

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/da_pratica_ao_estagio_supervisionado_o_caso_da_licenciatura_em_ma.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.9-10,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



Recebido em: 04/07/2015
Aprovado em: 04/07/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/da_pratica_ao_estagio_supervisionado_o_caso_da_licenciatura_em_ma.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.10-10,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio


