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Resumo

O presente artigo tem como objetivo geral, identificar os efeitos do estágio supervisionado na formação da identidade
docente, e na profissionalização dos futuros professores de Matemática, do Instituto Federal de Sergipe (IFS). Para
isso, realizamos uma pesquisa de cunho qualitativo, através da análise da legislação vigente, e de entrevistas
semiestruturadas, com um grupo de alunos, antes e depois de realizar as disciplinas de Estágio Supervisionado do
curso de Licenciatura em Matemática do IFS. Os resultados apontam que as atividades desenvolvidas nessas
disciplinas curriculares atendem às recomendações legais, e que, 90% dos casos se constituem do primeiro contato
do aluno com a realidade prática do docente; a estrutura precária das escolas e a desmotivação dos professores, em
especial da rede municipal e estadual, são os maiores obstáculos vivenciados pelos alunos.

Palavras-chave: Educação. Ensino de Matemática. Estágio Supervisionado.

Abstract

The objective of this article is to identify the effects of the supervised internship in the formation of the teaching identity,
and in the professionalization of the future Mathematics teachers of the Federal Institute of Sergipe (IFS). For this, we
conducted a qualitative research, through the analysis of the current legislation, and semi-structured interviews, with a
group of students, before and after performing as subjects of Supervised Internship of the degree course in
Mathematics of the IFS. The results show that the activities developed by the curricular subjects are compatible with
the legal recommendations, and that 90% of the cases are constituted by a first contact with the reality of the
teacher&39;s practice; A precarious structure of the schools and a lack of motivation of the teachers, especially of the
municipal and state network, are greater obstacles experienced by the students.

Keywords: Education. Mathematics Teaching. Supervised internship.

1. Introdução
O curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Sergipe (IFS), campus Aracaju, possui três disciplinas
de Estágio Supervisionado, cada uma, com carga de 135 horas, totalizando 405 horas. Com isso, o referido curso
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atende à legislação vigente, em especial, ao Parecer nº 2, de 09 de junho de 2015, do Conselho Nacional de
Educação que estipula que todo curso de licenciatura deve ter, no mínimo, “400 (quatrocentas) horas dedicadas ao
estágio supervisionado, na área de formação e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas
específicas, se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição”.

As referidas disciplinas de Estágio são ofertadas no 6º, 7º e 8º períodos do curso, e seguem além da Lei de Estágio,
nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, os Regulamentos dos cursos de
Licenciatura do IFS e de Estágio do próprio Curso de Licenciatura em Matemática. A diferença entre esses dois
regulamentos consiste em que, o primeiro tem como objetivo, construir um padrão geral para a realização das
disciplinas de estágio em todos os cursos de licenciaturas ofertados pelo IFS (Matemática, Química e Física),
enquanto que o segundo aborda questões específicas da dinâmica das disciplinas de estágio, no curso de
Licenciatura em Matemática, como estrutura das disciplinas e metodologia de avaliação.

Em relação à estrutura, as disciplinas de Estágio são divididas em cinco etapas sequenciais consecutivas na seguinte
ordem:

1. Credenciamento da disciplina, ocasião em que o aluno deve definir, juntamente com o professor orientador do curso
de Matemática, seu campo de estágio e celebrar a assinatura do termo de compromisso entre o IFS, a escola
concedente, o Professor orientador do IFS e o estagiário;

2. Observação do campo de estágio, onde o aluno deve observar os mais diversos aspectos da escola, como por
exemplo, o bairro em que está inserida, sua estrutura física, perfil dos alunos da turma na qual irá estagiar, corpo
docente, histórico da escola, metodologia utilizada pelo professor da sala de aula, entre outros aspectos que julgar
relevante para entender e conhecer o campo em que irá estagiar e a dinâmica de atividades da referida turma;

3. Planejamento das atividades de intervenção: o aluno elaborará, com base nas informações coletadas na etapa
anterior, um projeto de intervenção de seis semanas no qual desenvolverá o conteúdo previsto pelo professor da sala
de aula;

4. Regência de classe: nessa etapa o aluno assume a turma e executa as atividades planejadas na etapa anterior
durante seis semanas;

5. Elaboração do relatório de estágio, o aluno redige o relatório de estágio descrevendo todas as etapas e atividade
realizadas, fazendo uma reflexão teórica e uma auto avaliação sobre suas ações e as experiências vivenciadas.

Com relação à metodologia de avaliação, nas três disciplinas, a nota final do aluno é obtida pela média aritmética de
três notas, variando de zero a dez, sendo duas determinadas pelo professor orientador do curso de Matemática: uma
referente à qualidade do relatório de estágio elaborado, e a outra pelo desempenho e participação do aluno na
realização das atividades determinadas pelo professor responsável pela disciplina de Estágio. A outra nota, também
de zero a dez, é dada pelo professor da turma em que o aluno realiza as atividades de estágio, relacionada ao seu
desempenho durante as atividades de regência de classe.

É importante destacar que o Regulamento de Estágio do curso de Licenciatura em Matemática do IFS prevê a
participação de dois professores para cada disciplina de Estágio, cada um, com funções e atribuições bem definidas.
O professor orientador-supervisor do curso de Licenciatura em Matemática: orienta, discute e encaminha toda a
instrumentalização teórica e documental para a realização da disciplina, elaborando inclusive o cronograma das
atividades de estágio; acompanha a realização das atividades de estágio e faz visitas às escolas parceiras; mantém
atualizada a documentação referente ao estágio, bem como, certificar-se da assinatura de todos os documentos para
liberar o início das atividades de estágio; observa a legislação que normatiza a prática do estágio, bem como, a
legislação específica que regulamenta a profissão; orienta os alunos durante a realização de todas as etapas da
disciplina, bem como, a elaboração do relatório final de estágio.

Outro professor que contribui para a disciplina é o professor de Matemática da sala de aula da turma selecionada para
a realização das atividades de estágio. Esse professor autoriza e auxilia o aluno a: conseguir todas as informações
necessárias referentes ao campo de estágio, como projeto pedagógico da escola, informações sobre a escola e a sala
de aula; observar suas aulas e se o estagiário sentir necessidade observar também, as aulas de outros professores da
turma; entender a dinâmica e a metodologia utilizada nas aulas de Matemática; planejar as atividades de intervenção
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informando o conteúdo que deve ser trabalhado no período, bem como, possíveis atividades avaliativas, de
intervenção ou de qualquer outra natureza, previstas para acontecer durante o referido período, avaliando e
aprovando ou não o planejamento das atividades de intervenção elaborado pelo estagiário; realizar as atividades de
regência de classe acompanhando, orientando e avaliando o estagiário durante as atividades de intervenção.

As três disciplinas de estágio seguem a mesma dinâmica de realização e se diferem apenas em relação aos
pré-requisitos que cada uma possui: Estágio Supervisionado I possui como pré-requisito, Laboratório de Ensino de
Matemática; Estágio Supervisionado II possui como pré-requisito, Estágio Supervisionado I e Matemática do Ensino
Médio II; Estágio Supervisionado III possui como pré-requisito, Estágio Supervisionado II e Matemática do Ensino
Médio III. E, além disso, em relação às turmas nas quais os alunos podem estagiar: do Estágio Supervisionado I nas
turmas do 5º ao 8º ano; Estágio Supervisionado II preferencialmente nas turmas dos primeiros anos dos cursos
Integrados do IFS ou não sendo possível no 9º ano do Ensino Fundamental ou 1º ano do Ensino Médio; Estágio
Supervisionado III preferencialmente nas turmas dos 2º e 3º anos dos cursos Integrados do IFS ou não sendo
possível, no 2º ou 3º anos do Ensino Médio.

Perante esse cenário organizacional e metodológico definido para as disciplinas de Estágio Supervisionado do curso
de Licenciatura em Matemática, surgem algumas inquietações relacionadas à prática desenvolvida nessas disciplinas,
o que nos leva ao seguinte problema de pesquisa: Qual a relevância dessas disciplinas de Estágio para a formação
desses futuros professores de Matemática Na tentativa de encontrar respostas para esse problema, lançamos mão
desta pesquisa com o objetivo de identificar os efeitos do estágio supervisionado na formação da identidade docente,
e na profissionalização dos futuros professores de Matemática.

1. Metodologia da Pesquisa
Enquanto preocupação instrumental, a pesquisa se caracteriza por uma investigação de abordagem qualitativa que,
segundo Richardson (1999, p. 90) “(...) pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada dos
significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas
quantitativas de características ou comportamento.” Essa afirmação quer dizer que não ficamos prisioneiros a
números, às estatísticas e às quantidades de ocorrências, mas buscamos dados não quantificáveis que qualifiquem,
considerem, caracterizem, ou mesmo conceituem, os dados levantados na pesquisa.

Nessa perspectiva foram analisados os documentos oficiais relacionados à legislação sobre estágio: Projeto
Pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática; Regulamento de Estágio do curso de Licenciatura em
Matemática; Regulamento de Estágio dos cursos de Licenciatura do IFS; Parecer nº 2 de 2015 do CNE de 25 de junho
de 2015, que traz as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do
Magistério da Educação Básica; a Lei de Estágio nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio
de estudantes.

Com o intuito de estabelecer um paralelo entre os documentos oficiais e a realidade vivenciada pelos alunos,
selecionamos, ao acaso, 20% dos 55 alunos formados pelo curso até o primeiro semestre de 2015. Dessa forma,
entrevistamos 11 alunos egressos do curso, sendo escolhido de forma aleatória um formando de cada semestre letivo
do curso resultando nas seguintes turmas de formando: 6 alunos em 2010.2; 5 alunos em 2011.1; 2 aluno em 2011.2;
6 alunos em 2012.1; 7 alunos em 2012.2; 4 alunos em 2013.1; 7 alunos em 2013.2; 9 alunos em 2014.1; 4 alunos em
2014.2; 5 alunos em 2015.1. As entrevistas seguiram um roteiro semiestruturado.

A análise dos dados coletados foi realizada mediante a concepção da Análise do Discurso de Orlandi (2008, p. 23):
“(...) o objetivo da análise do discurso é descrever o funcionamento do texto. Em outras palavras, sua finalidade é
explicar como um texto produz sentido.” Apesar de parecer simples pela forma que ela apresenta o objetivo da análise
do discurso, essa se constitui em uma tarefa árdua e complexa, por ser um método que não busca simplesmente
comparar ou enumerar os dados, mas sim compreender como eles fazem sentido, mediante interpretação subjetiva
dos mesmos. Optar por esse método de análise em detrimento de outros foi fruto de bastante reflexão, por implicar
diretamente no resultado final do trabalho. Isso ocorreu por considerarmos que uma análise técnica dos dados
coletados, interpretando apenas o que foi dito, sem um contexto, não seria o meio mais adequado de alcançarmos as
respostas que procurávamos na pesquisa, mas que também entrariam em conflito com o caminho metodológico
escolhido.
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3. Resultados e discussões

Com o intuito de encontrar as respostas para o objetivo dessa pesquisa, os dados coletados foram divididos em três
categorias de análise: respeito à legislação vigente, relevância das disciplinas de estágio, e dificuldades e
aprendizagens vivenciadas.

1. Respeito à legislação vigente

A primeira categoria analisada refere-se à questão de verificar se as disciplinas do Estágio Supervisionado do curso
de Licenciatura em Matemática do IFS atendem ou não a legislação vigente. Nesse sentido, foram analisados os
seguintes documentos: a Lei de Estágio nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de
estudantes, tratando dos estágios obrigatórios (aqueles que são exigidos para a conclusão de um curso) e não
obrigatórios (aqueles que são opcionais e não fazem parte da matriz curricular de um curso); Parecer nº 2 de 2015 do
CNE de 25 de junho de 2015, que traz as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos
Profissionais do Magistério da Educação Básica; Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática do IFS;
Regulamento de Estágio dos cursos de Licenciatura do IFS; Regulamento de Estágio do curso de Licenciatura em
Matemática.

Com relação à Lei do Estágio, foi observado que as disciplinas estão devidamente dimensionadas na categoria de
estágio obrigatório, previstas no Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática, com carga-horária
superior à carga-horária mínima exigida tanto na referida lei, como no Parecer nº 2 de 2015 do CNE de 25 de junho de
2015, de 400 horas, uma vez que as três disciplinas ofertadas totalizam 405 horas.

Além disso, verificou-se uma consonância entre a Lei do Estágio, o Regulamento de Estágio dos cursos de
Licenciatura do IFS, Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática do IFS e o Regulamento de Estágio
do curso de Licenciatura em Matemática do IFS, nos seguintes aspectos: definição do estágio, uma vez que todos
esses documentos entendem o estágio como um ato educativo, devendo ser desenvolvido no ambiente de trabalho de
futuros professores de Matemática, com o objetivo de prepara-los para suas futuras atividades docentes; as
obrigações do IFS cumprem todas as exigências da Lei do Estágio e preveem as metodologias necessárias; obrigação
de as escolas que recebem os estagiários, exigirem a celebração de um termo de compromisso, no qual se
comprometem a cumprir todas exigências da Lei do Estágio.

Esses documentos também apresentam consonância em relação às obrigações dos estagiários: o fato de só poderem
realizar atividades de estágio os alunos que já cumpriram, no mínimo, 50% do curso. O Projeto Pedagógico do curso
de Licenciatura em Matemática prevê que o aluno realize as disciplinas de estágio nos três semestres finais do curso
(6º, 7º e 8º semestre); que as atividades de estágio desenvolvidas nessas disciplinas não se constituem em vínculo
empregatício, sendo que os alunos não podem receber qualquer tipo de auxílio financeiro para realiza-las. E também
em relação à fiscalização das atividades de estágio, uma vez que exigem que o estagiário seja acompanhado por dois
supervisores, um do curso de Licenciatura em Matemática do IFS e o outro pelo Professor de Matemática da turma
em que ocorrerá o estágio.

O Regulamento de Estágio, dos cursos de Licenciatura do IFS, em cumprimento ao que recomenda a Lei do Estágio,
especifica e define a função de cada um dos envolvidos nas atividades de estágio obrigatório dos cursos de
licenciatura do IFS, destacando as respectivas obrigações e direitos do estagiário; do IFS; da parte concedente, a
escola; da coordenadoria de curso; do professor orientador do curso de licenciatura do IFS; do professor de estágio, o
professor da sala de aula onde o aluno do IFS irá estagiar; da Coordenadoria Geral de Estágio do IFS; dos Núcleos de
apoio de Estágio de todos os campi do IFS. Além disso, apresenta: os requisitos gerais para a realização do estágio
dos alunos dos cursos de Licenciatura do IFS; as diretrizes para a elaboração do plano de atividades de estágio; as
diretrizes para a elaboração do relatório de estágio; bem como modelos de todos os documentos necessários para a
realização das atividades de estágio.

Já o Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática complementa as informações do Regulamento de
Estágio dos cursos de Licenciatura do IFS definindo a sistematização das disciplinas de estágio que atendam tanto as
determinações da Lei de Estágio, quanto ao Parecer nº 2 de 2015 do CNE de 25 de junho de 2015. Além disso,
apresenta em anexo o Regulamento de Estágio do curso que trata das questões específicas do curso, como: definição
da região em que os alunos poderão estagiar; metodologia de avaliação das atividades de estágio; etapas de
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realização da disciplina. (1ª Etapa, três semanas: escolha do campo de estágio e assinatura do Termo de
Compromisso de Estágio; 2ª Etapa, duas semanas: período de observação do campo de estágio; 3ª Etapa, quatro
semanas: período de planejamento das atividades a serem realizadas durante o período de regência; 4ª Etapa, seis
semanas: período de regência de classe; 5ª Etapa, elaboração do relatório final de estágio).

Com isso, conclui-se que com relação à legislação vigente, o curso de Licenciatura em Matemática do IFS atende a
todas as recomendações legais em vigor, possuindo regulamentos complementares, em relação à Lei do Estágio, que
explicitam as definições, metodologias, instrumentos e obrigações e deveres de todos os envolvidos nas disciplinas de
Estágio Supervisionado.

2. Relevância das disciplinas de estágio

A segunda categoria analisada refere-se à questão do impacto que as disciplinas de Estágio exercem na formação
dos alunos licenciados em Matemática pelo IFS. Com relação a isso, o primeiro dado que destacamos é que, para
90% dos alunos do curso, a disciplina de Estágio Supervisionado I se constitui no primeiro contato do aluno com a
prática docente, ou seja, nove em cada dez alunos que chegam ao 6º período do curso, não tiveram qualquer
experiência em sala de aula relacionada ao ensino da Matemática. Além disso, apenas 30% dos alunos tiveram
experiência com aulas particulares ou de reforço escolar de Matemática.

Esses índices são justificados quando observamos que 70% dos alunos que realizam as disciplinas de Estágio
curricular possuem empregos fixos ou estágios não obrigatórios remunerados, nos quais exercem atividades diversas.
Esses dados revelam que os alunos não estão priorizando experiências relacionadas com o curso que realizam, em
detrimento de melhores recompensas financeiras. Essa afirmação é reforçada, ainda, ao verificarmos os resultados
dos Projetos de Monitoria do IFS das disciplinas de Matemática, em que se observam rotineiramente, vagas não
preenchidas, por falta de candidatos, ou existência apenas de um candidato para uma vaga específica. As atividades
do Projeto de Monitoria se constituem em atividades de atendimento aos demais alunos do curso, para retirarem
dúvidas e resolverem exercícios, o que acaba proporcionando uma rica oportunidade de vivenciar a prática do ensino
de Matemática.

Entendemos que projetos, como esse, são excelentes para os alunos exercitarem suas habilidades em explicar
conteúdos de Matemática, e se constituem em uma experiência rica, tanto para os alunos monitores, quanto para os
alunos atendidos. No entanto, a bolsa de monitor se constitui de valor simbólico, o que justifica a baixa procura dos
alunos aptos a participar desse projeto. Em contrapartida, o próprio IFS, a Secretaria Municipal de Educação, outros
órgãos e empresas oferecem estágios não obrigatórios dos quais alunos do curso de Licenciatura em Matemática
podem participar para desenvolverem atividades administrativas pedagógicas ou atividades relacionadas a cálculos
matemáticos que atraem os alunos por oferecerem melhor recompensa financeira.

Durante entrevistas realizadas, todos os alunos afirmaram que dão preferência a questão financeira. Ou seja, por
questões sociais e econômicas a prioridade dos futuros professores de Matemática consiste em quanto receberá, e
não na importância que a atividade tem em relação a sua formação.

Essa opção feita pelos alunos aumenta a importância das disciplinas de Estágio obrigatório uma vez que, nas
entrevistas realizadas, os alunos afirmaram entender que essas disciplinas são importantes para a formação deles,
mas que se não fosse a obrigação de fazê-las, apenas 30% as cursariam como disciplinas optativas. Essas duas
últimas respostas revelam uma contradição, vez que todos consideram importantes as disciplinas de Estágio, embora
sete em cada dez alunos estejam dispostos a terminar o curso sem realiza-las.

Esses dados indicam que os alunos não veem problema em obter um diploma que os habilitam a serem professores
de Matemática, mesmo que estes nunca tenham dado uma aula dessa disciplina, o que reforça a importância da
obrigatoriedade das disciplinas de Estágio Supervisionado.

Apesar da prática do magistério ser considerada uma atividade vocacional, ela é, antes de tudo, uma atividade que,
como as demais, exige treino, desenvolvimento de habilidades específicas, conhecimentos práticos que necessitam
da aplicação das mais diversas teorias pedagógicas. Por isso, o Parecer nº 2 de 2015 do CNE de 25 de junho de
2015, determina que o Projeto Pedagógico dos cursos de Licenciatura deve possuir, no mínimo, 3200 horas, sendo
400 horas de prática como componente curricular, 400 horas de estágio supervisionado e 200 horas de atividades
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teórico-práticas.

A legislação vigente determina que os cursos de licenciatura valorizem a atividade prática ou teórico-prática, uma vez
que os alunos pesquisados reconhecem a importância da prática do estágio, no entanto, não priorizam o
desenvolvimento de atividades práticas além das obrigatórias. A justificativa dada pelos alunos pesquisados foi a
questão financeira de suas famílias, e da necessidade de obterem renda para ajudarem no sustento de suas casas,
bem como, para viabilizarem a realização de seus cursos. Esse dado mostra que não basta apenas inserir na
legislação dos cursos de licenciatura a exigência de atividades prática, mas como no caso do curso de Licenciatura
em Matemática do IFS, se faz necessário investir em auxílios financeiros que permitam aos alunos optarem por
atividades que estimulem a prática do ensino de Matemática.

Para ilustrar isso, destaca-se que o valor do auxílio recebido por um aluno que participa do Projeto de Monitoria é de
apenas trezentos reais, enquanto que o auxílio de um estágio não obrigatório é de um salário mínimo, com direito a
trinta dias de descanso remunerado e auxílio transporte. A diferença entre esses auxílios financeiros foi o motivo
apontado pelos alunos a optarem por desenvolver atividades não ligadas à prática do ensino de Matemática.

3. Dificuldades e aprendizagens vivenciadas

As atividades realizadas nas três disciplinas de Estágio Supervisionado do curso de Licenciatura em Matemática
seguem o mesmo roteiro básico (definição do campo de estágio; observação; planejamento; regência; e elaboração
do relatório final). Nas entrevistas realizadas, foi constatado que os estagiários possuem maiores dificuldades nas
etapas de observação, planejamento e elaboração do relatório final. Na primeira os alunos afirmaram que ao realizar a
primeira disciplina de Estágio Supervisionado acreditavam como destaca Manga (2013):

O que importava era apenas ter domínio sobre o conteúdo a ser ensinado e saber controlar
os alunos em sala de aula. Quando o professor falou que tinha que observar o campo de
estágio, tive dificuldade em entender o por que de fazer isso. Afinal, o conteúdo de
Matemática a ser ensinado é sempre o mesmo.

Essa declaração revela que, apesar desse aluno já ter cursado várias disciplinas teóricas, que tem em suas ementas
conteúdos que discutem a importância pedagógica de conhecer os alunos, sua realidade, a escola, o bairro em que a
escola está inserida, e sua história, ele não relacionou inicialmente essas discussões teóricas no momento inicial de
se colocar como professor de Matemática. Ou seja, ele não lembrou ou negligenciou todas as teorias estudadas
relacionada à importância de considerar a realidade situacional dos alunos com quem irá trabalhar, para, só então,
definir sua metodologia de ensino, objetivos de sua aula e o conteúdo a ser ensinado.

Já o aluno Parreira (2015) descreve assim:

Inicialmente não vi importância de saber em qual bairro a escola está inserida, ou o número
de professores e alunos dela, pois o conteúdo de Matemática a ser ensinado é o mesmo
em qualquer escola. O que preciso saber é como o professor trabalha, para poder trabalhar
da mesma forma, e como é o comportamento dos alunos.

Essa fala sintetiza muito bem a concepção dos alunos ao iniciar as atividades de estágio, o que traz à tona a
fragilidade que existe na formação dos professores de Matemática de ficarem trabalhando apenas teorias e
interpretações. Pois, apesar de os alunos refletirem sobre essas teorias, eles possuem dificuldades de coloca-las em
prática, o que corrobora com o Parecer nº 2 de 2015 do CNE de 25 de junho de 2015 que exige a realização de, pelo
menos, 1000 horas de atividades práticas nos cursos de Licenciatura.

A segunda grande dificuldade destacada pelos estagiários é de planejamento das aulas, pois é cobrado dos alunos
que eles reflitam, levando em consideração o que eles observaram no campo de estágio, quais serão os conteúdos,
objetivos e metodologias de cada aula que eles ministraram durante o período de regência. Dessa forma, eles não
podem dizer apenas o conteúdo da aula, mas têm que pensar o que eles querem e como farão para alcançar os
objetivos pretendidos com a respectiva aula.
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Nas declarações dos alunos, ficou bem claro que a preocupação inicial dos estagiários consistia em saber qual o
conteúdo que deveriam trabalhar no período de regência. No entanto, Parreira (2015) destaca que “[...] nas disciplinas
de estágio isso não basta, você não tem que se preocupar apenas com o conteúdo, mas refletir sobre a importância
desse conteúdo para os alunos e como fará para seus alunos aprenderem esse conteúdo. Isso dá muito trabalho”.
Essa fala reforça a afirmação da importância das atividades práticas no curso, pois segundo D’ambrosio (2002) a
atividade prática é que faz o aluno entender melhor as concepções teóricas que ele já estudou.

As atividades de reflexão sobre a prática desenvolvida afloram, ainda mais, no momento de elaboração do relatório
final de estágio. Pois esse não se constitui apenas de relatos das atividades desenvolvidas, mas sim, na escrita do
seu primeiro trabalho acadêmico, devendo seguir todo o rigor característico desses trabalhos. Nesse momento, o
aluno revive tudo que vivenciou, estabelece um paralelo entre a prática e suas concepções teóricas, justificando suas
ações, escolhas, e estabelecendo um debate acadêmico sobre as lições apreendidas, tanto as positivas quanto as
negativas.

Os dois aspectos negativos mais ressaltados pelos alunos foram a estrutura precária das escolas e a desmotivação
dos professores, em especial da rede municipal e estadual. Com relação ao primeiro, apesar de todos os alunos
entrevistados terem estudado em escolas públicas, eles destacaram vários episódios negativos em que se assustaram
com as condições precárias das escolas, como por exemplo: dias em que as aulas foram suspensas pela falta de
água ou da merenda escolar; por encontrar fezes de animais na sala de aula; cadeiras quebradas, paredes sujas e
riscadas e quadros danificados. Manga (2013) destaca que a precariedade das escolas influencia diretamente no
rendimento da aula, da aprendizagem dos alunos e, também, na desmotivação deles em trabalhar nessas escolas.

No entanto, o que mais impacta negativamente para os alunos são os comentários desmotivadores dos servidores da
escola, tanto os administrativos e pedagogos, quanto dos próprios professores. Como exemplo, podemos citar o
depoimento da estagiária Rosa (2014) relatando que a professora de Matemática da escola em que realizou o Estágio
Supervisionado II lhe disse: “Você é uma menina nova, tão bonita, inteligente, por que não faz um curso melhor, ser
professora de Matemática não tem futuro”. Esse comentário, e outros similares para que os alunos desistam da
licenciatura, tem se acentuado de forma crescente, uma vez que em 2010 nenhum aluno relatou comentários
similares; em 2011 um aluno; em 2012 três alunos; em 2013 quatro alunos; em 2014 sete alunos e em 2015 todos os
alunos.

Esses comentários refletem a desmotivação dos profissionais de educação, porém, 80% dos alunos afirmaram não se
sentir desmotivados frente a esses comentários, alegando por exemplo: “que querem fazer a diferença e trabalhar
para ajudar a acabar com isso” ou “os professores que não estão satisfeito com seus salários ou condições de
trabalho, que lutem para melhorá-los e não fiquem parados reclamando”. Essas falas e outras similares trazem à tona
a questão vocacional do magistério, cujas dificuldades os alunos estão conscientes, mas entendem que podem fazer a
diferença trabalhando para superar as diversidades.

Apenas 20% dos alunos que ouviram esses comentários ressaltaram que, de modo geral, eles refletiram quanto a
profissão que escolheram, mas por já estarem nos semestres iminentes aos finais do curso, deram continuidade à sua
formação. No entanto, como essa pesquisa se concentrou nos alunos formados, não temos como avaliar se algum
dos alunos desistiu do curso por ter recebido comentários desmotivadores durante as disciplinas de estágio. O que
podemos afirmar apenas é que o curso apresenta um baixo índice de alunos formados, pois, nas dez turmas de
formandos acompanhadas, do ingresso de 400 alunos, apenas 55 conseguiram se formar, o que representa 13,75%
dos alunos que ingressaram, ou melhor, em cada turma de 40 alunos que ingressam no curso de Licenciatura em
Matemática do IFS, apenas 5,5 deles se formam.

Os motivos e fatores responsáveis por esses percentuais são complexos e não são objetos de estudo desse artigo,
mas podemos destacar que comentários desmotivadores dos profissionais da educação, se não levaram os alunos à
desistência do curso, suscita no mínimo, incertezas, dúvidas que não trazem nada de positivo para a formação deles.

Outra dificuldade também destacada pelos alunos é com relação à sua condição socioeconômica. Dos 55 alunos
entrevistados, 38 afirmaram que precisaram receber auxílio financeiro para custear seus estudos. Desses, 12 alunos
trabalhavam para custear seus estudos, nas mais diversas profissões: policial, agente carcerário, cobrador de ônibus,
entre outras profissões. Os outros 26 alunos conseguiram auxílios de bolsas de projetos de pesquisa ou de estágios
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não obrigatórios. Com isso, percebemos que aproximadamente 69% dos alunos formados dividiam seu tempo em
atividades de estudo e trabalho, sendo, entre esses, apenas 29% em atividades diretamente relacionadas à
Licenciatura em Matemática.

Esses dados suscitam, ainda, o problema da dificuldade dos alunos em conciliar as horas de estudo com as horas de
trabalho, o que inevitavelmente implica em menos tempo para os alunos se dedicarem ao curso que realizam, o que
vemos como característica negativa devido ao baixo percentual de alunos que desenvolvem trabalhos ou atividades
acadêmicas remuneradas, relacionadas à área de estudo, ou seja, são poucos alunos que desenvolvem atividades
relacionadas à área de atuação do licenciado em Matemática.

Com relação às aprendizagens vivenciadas, os alunos entrevistados destacaram: o retorno à vivência do espaço
escolar, agora como professor de Matemática; possibilidade de colocar em prática as diversas teorias pedagógicas
estudadas, podendo inclusive, fazerem experimentações de métodos e técnicas de ensino que considerarem mais
adequadas; a possibilidade de repensarem e reavaliarem a viabilidade, inviabilidade, eficiência, ineficiência e
dificuldades de métodos e técnicas de ensino estudadas de forma teórica; o desenvolvimento do exercício de
ação-reflexão-ação sobre a prática pedagógica do professor de Matemática, vivenciando as mais diversas sensações
experimentadas por um professor (aceitação/rejeição dos alunos ao professor de Matemática, a sua metodologia; o
carinho ou distanciamento dos alunos; os problemas físicos, financeiros, materiais, existentes nas escolas; a
complexidade do relacionamento humano tanto entre professor e aluno, quanto entre os professores, bem como, entre
professores e os demais profissionais que atuam na escola, ou ainda, entre os professores e a legislação educacional,
as regras e normas de cada Escola).

Entre todas as aprendizagens destacadas pelos alunos, a mais citada foi a de vivenciarem a complexidade que existe
no processo educacional em relação à definição das funções do professor de Matemática. A esse respeito Rosa
(2014) destaca:

Pensava que ser professora de matemática era dar aula de Matemática, ensinar o
conteúdo de Matemática, no entanto, quando me coloquei como professora de Matemática
comecei a me questionar se era isso mesmo, pois quando me vi numa sala de aula com
muitos alunos de um bairro carente, que estavam preocupados com a merenda da escola e
demonstravam não ter nenhuma perspectiva em continuar seus estudos, além do Ensino
Médio, então comecei a me perguntar: Para que serve mesmo essa Matemática que eu
ensino

Esse argumento retrata a preocupação de um aluno que gosta da Matemática e sempre acredita que todos devem
estuda-la porque considera essa disciplina importante e sente prazer em estuda-la. No entanto, na prática das
atividades de estágio, se deparou com discentes que não gostavam de estuda-la e muitos não tinham perspectivas de
fazer um curso superior, então não sabia como justificar para esses alunos a importância da Matemática. Rosa (2014)
relata que tentou explicar aos alunos que ela é importante para ajuda-los no dia-a-dia, então um aluno a contra
argumentou questionando onde usaria em sua vida o conteúdo de Polinômios que ela estava ensinando. Nesse
momento ela ficou sem saber o que dizer e passou a se questionar sobre qual era mesmo a função de um professor
de Matemática.

Experiências similares a essa vivenciada por Rosa foram destacadas também por outros 38 alunos, ao declararem
que as atividades de estágio os fizeram refletir sobre o que seria mesmo ser um professor de Matemática. De modo
geral, eles relataram que as outras disciplinas do curso de Matemática discutiam teorias, tanto da própria Matemática
quanto da Pedagogia, mas refletiam sobre elas como algo distante de sua realidade. Só na prática do estágio sentiram
que refletiam sobre quem eles seriam como professores de Matemática e tiveram que revisar essas teorias para
entenderem se vale a pena ser um professor de Matemática.

4. Considerações Finais

Os resultados apontam que as atividades desenvolvidas nas três disciplinas curriculares de Estágio Supervisionado
atendem às recomendações legais e se constituem em 90% dos casos como o primeiro contato do aluno com a
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realidade da prática docente. A estrutura precária das escolas e desmotivação dos professores, em especial da rede
municipal e estadual, são os maiores problemas vivenciados pelos alunos.

Todos os alunos entrevistados afirmaram que as disciplinas de Estágio foram muito importantes para sua formação
como professores de Matemática, sendo o argumento mais destacado, a questão de proporcionar a eles, uma reflexão
sobre qual seria a função real de um professor de Matemática, ou melhor, quais seriam suas atribuições e
contribuições.

Ao refletirmos sobre o dado de todos os alunos considerarem importantes as disciplinas de Estágio, especialmente por
lhes proporcionarem a experimentação prática em ser professor de Matemática, suscitamos alguns questionamentos:
Por que nenhum aluno destacou que vivenciou situações de práticas e experiências de ensino em outras disciplinas
As disciplinas de Estágio são o único momento do curso de Licenciatura em Matemática do IFS em que os alunos
realizam atividades de experimentação de práticas de ensino

O PPC (2014) destaca que os alunos cursam 1865 horas de disciplinas teóricas e 825 horas de atividades práticas,
entre as quais estão 405 horas de Estágio Supervisionado, ou seja, os alunos realizam outras 420 horas de atividades
práticas. No entanto, nenhum entrevistado fez destaque a conhecimentos e experiências significativas relacionadas às
outras 420 horas de atividades práticas. Essa situação levanta as seguintes possibilidades: i) Essa carga horária de
atividades práticas que aparece em outras disciplinas não são efetivamente trabalhadas; ii) Se são trabalhadas os
alunos entrevistados não destacaram sua relevância por acharem que a pesquisa fosse apenas referente às
disciplinas do Estágio ou, ainda, porque elas não produziram resultados significativos.

Essas questões não se configuraram como objetivo de estudo dessa pesquisa, mas mostram a importância de se
desenvolver outras pesquisas relacionadas à questão das atividades práticas, no processo de formação dos
professores Licenciados em Matemática do IFS.
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