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Resumo: O presente trabalho busca refletir os aspectos que norteiam a formação inicial de professores,
trazendo em seu bojo, a contribuição do Estágio Supervisionado III para a prática docente do futuro
professor de matemática, relatando as experiências vivenciadas no desenvolvimento da disciplina,
perspectivas e desafios do ser professor, da elaboração e da execução dos planos de trabalhos, no âmbito
da escola campo de estágio. O Estágio supervisionado é ofertado no curso de Licenciatura em Matemática
do Instituto Federal de Alagoas, como componente curricular obrigatório compondo-se de 400 horas,
objetivando inserir o licenciando no contexto de sua atuação profissional, familiarizando-o com o ambiente
escolar da educação básica onde vivenciará situações reais de trabalho docente inerentes ao cotidiano de
sala de aula, assim foi possível ainda direcionar o olhar para educação profissional mesmo não sendo
objeto de estudo desta etapa do estágio.

Palavras-Chave: Saberes Docentes. Estágio Supervisionado. Teoria e Prática

INITIAL TEACHER EDUCATION AND ACTIVITY DURING SUPERVISED PRACTICE

ABSTRACT: This paper aims at pondering over the aspects that surround initial teacher education,
including the contribution of the Supervised Training 3 subject to the practice of the prospective
mathematics teacher, reporting the experiences in the development of mathematics, the perspectives and
challenges of being a teacher, the creation and implementation of the work plans, all within the school
training. The supervised practice is offered by the Mathematics Major at the Instituto Federal de Alagoas
as a compulsory 400-hour curricular component aiming at involving the teacher in the context of his/her
professional performance, familiarizing him/her with the basic education school environment where he/she
will experience real teachers’ working situations related to the classroom routine, and doing so; we could
still aim at the professional education even though it was not the main study object of this training stage.
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1. Introdução

As questões norteadoras deste trabalho estão relacionadas às diversas indagações sobre a formação inicial
e os saberes docentes, buscando refletir as contribuições do Estágio Supervisionado III para a/na
formação do futuro professor de matemática. A disciplina busca inserir o licenciando em seu futuro campo
de atuação, vivenciando as práticas cotidianas do professor, participando como sujeito capaz de construir
e reconstruir sua prática profissional, tendo como foco o ensino e a aprendizagem, e refletindo as
metodologias de ensino como contribuição para elevar a qualidade da educação básica. Nesse sentido, a
atividade se encaminha na perspectiva da pesquisa-ação, na qual, segundo Fiorentini e Lorenzato (2007,
p.112):

[...] o pesquisador se introduz no ambiente a ser estudado não só para
observá-lo e compreendê-lo, mas sobre tudo para mudá-lo em direções que
permitam melhoria das práticas e maior liberdade de ação e de aprendizagem dos
participantes.

Desta forma, este artigo está dividido em três etapas. Num primeiro momento discutimos, de forma
sucinta, a formação inicial e os saberes docentes, enfatizando as ideias e posicionamentos de alguns
autores. Em seguida, abordamos os pontos mais relevantes sobre o Estágio Supervisionado nos cursos de
formação de professores direcionando o olhar para o desenvolvimento da disciplina de Estágio
Supervisionado III, do curso de licenciatura em matemática, do Instituto Federal de Alagoas, refletindo as
perspectivas e os desafios encontrados na elaboração e execução do plano de trabalho, elaborado para
uma turma do ensino médio técnico integrado, atentando para as atividades desenvolvidas no decorrer do
estágio. Concluindo enfim com uma reflexão acerca das contribuições para a formação inicial do futuro
docente.

Portanto, acreditamos que esse trabalho contribuirá para ampliar as discussões acerca de uma formação
inicial de professores, que proporcione uma formação sólida aos acadêmicos dos cursos de Licenciatura em
Matemática do IFAL, através de experiências que possibilitem uma prática reflexiva de suas ações
enquanto professores em formação.

2. Formação inical e saberes docentes: algumas reflexões

A busca por uma formação inicial que forneça bases para que o futuro docente possa construir um
conhecimento pedagógico especializado, que associe todos os saberes necessários ao exercício da
profissão docente, são discutidos constantemente pelas políticas educacionais. Segundo Tardif (2002, p.
23),

A formação para o magistério esteve dominada, sobretudo pelos conhecimentos
disciplinares, conhecimentos esses produzidos geralmente numa redoma de vidro,
sem nenhuma conexão com a ação profissional, devendo em seguida, serem
aplicados na prática por meio de estágios ou de outras atividades do gênero. Essa
visão disciplinar e aplicacionista não tem mais sentido hoje em dia.

Nesse modelo aplicacionista apontado por Tardif (2002), os alunos passam alguns anos assistindo aulas
teóricas baseadas em disciplinas e, em seguida vão estagiar sendo arremessados no mercado de trabalho
para então construírem seus saberes experienciais da prática docente.

A partir desse momento, percebemos que, na maioria das vezes, os conhecimentos (re) construídos) ao
longo do curso distanciado da realidade escolar não se aplicam bem na ação cotidiana, causando, muitas
vezes, traumas e choques aos licenciados quando se deparam com esta realidade distante da
universidade. É a perspectiva da formação do professor pelo paradigma da racionalidade técnica, ou seja,
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o professor é um técnico, transmissor de informações, mas que, não tem o conhecimento da realidade
educacional, tornando-se alienado em seu fazer.

Ainda, tal modelo acarreta diversos problemas nos cursos de formação, entre eles, uma lógica disciplinar
limitada e fragmentada, visto que as disciplinas não tem relação entre si. Nesse sentido, a lógica
disciplinar é regida por questões de conhecimento e não por questões de ação, o que dissocia o conhecer e
o fazer, a teoria e a prática.

Outro problema que percebemos nesse modelo é a não consideração das crenças, representações e
experiências anteriores do futuro professor sobre o ensino, deixando a entender um fim proposicional das
disciplinas. Com isso, percebemos que esse modelo tem pouco impacto na vida dos universitários
submersos nos cursos de licenciatura, no que creem e no que pensam, traçando uma visão linear e
distante da realidade profissional do futuro docente. Diante dessa constatação, Imbernón (2009, p.63)
afirma que:

A formação inicial deve dotar o futuro professor ou professora de uma bagagem
sólida nos âmbitos científicos, cultural, contextual, psicopedagógico e pessoal,
deve capacitá-lo a assumir a tarefa educativa e toda a complexidade, atuando
reflexivamente com a flexibilidade e o rigor necessário, isto é, apoiando suas
ações em fundamentação válida para evitar cair no paradoxo de ensinar a não
ensinar, ou em uma falta de responsabilidade social e política que implica todo
ato educativo e em uma visão funcionalista, mecânica, rotineira, técnica,
burocrática e não reflexiva da profissão, que ocasiona um baixo nível de
abstração, de atitude reflexiva e um escasso potencial de aplicação inovadora.

De fato, os cursos de licenciatura, com poucas exceções, continuam mantendo uma estrutura preconizada,
fazendo com que os licenciandos se tornem meros transmissores de conhecimentos acadêmicos em um
amontoado de disciplinas, não atendendo as necessidades dos alunos que devem ser cidadãos que vivem
em uma sociedade democrática.

Com base nisso, a busca por uma formação inicial que proporcione uma integração entre os saberes
oriundos da formação profissional, dos saberes disciplinares, dos saberes curriculares e dos saberes
experienciais é constante, visto que os saberes docentes são determinantes na ação do professor. Desse
modo, acreditamos que, pensar na docência significa compreender a interação que deve haver entre os
docentes e os alunos, entre teoria e prática, que não se dissociam, mas se complementam.

A partir dessa reflexão, faremos uma breve discussão sobre os saberes que enredam a atividade docente.
Podemos afirmar, ainda, que o saber docente é diferenciado, ou seja, cada pessoa possui o seu e é
determinado de acordo com a sua área de formação. Porém, Tardif (2002) afirma que esse saber docente
não deve ser somente científico, pois as relações sociais ligam-se também a ele e daí surgem as
experiências vivenciadas por cada sujeito do ato educativo.

Os saberes da formação profissional (das ciências da educação), compreendido como o conjunto de
saberes transmitidos pelas instituições de formação de professores, acerca do ser professor. Saberes esses
modelados, repensado na prática, na ação docente. Para Tardif (2011, p.256) “os saberes profissionais são
saberes trabalhados, saberes elaborados, incorporados no processo de trabalho docente”.

Já os saberes disciplinares são os saberes correspondentes aos diversos campos do conhecimento, saberes
sociais definidos e selecionados pelas instituições universitárias sob a forma de disciplinas, enquanto que,
os saberes curriculares, estes correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos que os
professores devem aprender a aplicar, levando em consideração os aspectos sociais e culturais da escola.

Por outro lado, os saberes experienciais, são construídos com as experiências vivenciadas, no exercício de
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suas funções e na prática de sua profissão. É um saber construído e reconstruído. Segundo Tardif (2011,
p.39) “esses saberes brotam da experiência e são por elas validados”.

Conforme Pimenta (2005), alguns elementos influenciam na aquisição dos saberes experienciais como a
análise da reflexão das teorias e práticas, avaliação própria e de outros, de modo que vão moldando o
jeito próprio de ser professor. Em razão disso, Sacristán (2001, p.104) enfatiza que,

A diversidade da experiência, da cultura dos seres humanos e de suas qualidades
exige-nos currículos, métodos, ambientes, aprendizagem e procedimentos
suscetíveis de absorver as diferenças, estimular certas diferenciações e romper,
antes de tudo, com o monolitismo de algumas tradições escolares cerceadoras da
diversidade enriquecedora.

Para Tardif (2002, p.36 ), “o saber docente é plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerentes,
oriundos de saberes da formação profissional, disciplinares, curriculares e experienciais”. E é nessa
perspectiva que os cursos de formação devem articular seus currículos, suas situações de contato e
experiência com o cotidiano da escola, possibilitando ao professor em formação, reconstruir-se a partir da
confluência entre os diversos saberes, constitutivos da formação e identidade do professor.

No entanto, deve-se entender que não há uma receita pronta e acabada para formar o professor ideal,
mas a busca para tal deve ser constante, visto que a sociedade vive em transformação, e o profissional
deve está pronto para acompanhar tais mudanças, dai a necessidade da formação crítico reflexiva do
professor.

Para Romanowski (2007, p.15), o professor “[...] tem como ofício ser mestre, promover a humanização
das crianças, dos jovens, do outro e de si mesmo.” Salienta ainda que “o trabalho do professor abrange
funções pedagógicas, sociais e políticas, além da transmissão de conhecimento aos alunos” (idem, p.15),
ou seja, a caracterização do professor não ocorre somente na formação inicial, mas também a partir das
vivências na sala de aula e em todo o contexto do cotidiano em que se insere. E assim os saberes e as
práticas vão ganhando destaque, em meio aos desafios encontrados, as necessidades vistas, as evoluções
e, enfim, as melhorias que supostamente irão realizar no ambiente de trabalho.

Segundo Barreto (2007, p.3) “o professor hoje é aquele que ensina o aluno a aprender e a ensinar a
outrem o que aprendeu. Porém, não se trata aqui daquele ensinar passivo, mas do ensinar no qual o aluno
é sujeito da ação, e não sujeito paciente.” É neste sentido que afirma Freire (1996, p.23),

Ensinar não é transferir conhecimentos, nem formar é ação pela qual um sujeito
criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. Não há
docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar de diferenças
que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem
ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.

Vale ressaltar que o professor é o criador das possibilidades de construção do conhecimento. E ainda, que
ensinar de uma forma desvinculada do contexto social em que se insere o aluno, de nada faz sentido para
ele, é preciso uni-lo a tal realidade pois, “o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua
disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e à
pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os alunos”.
(TARDIF, 2002, p.39).

3. O Estágio Supervisionado e suas contribuições para formação inicial de professores

A formação para o magistério, ao longo de sua história, tem sido objeto de estudos, críticas e discussões
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dos cientistas da educação, dos professores e até mesmo dos discentes dos cursos de licenciatura, devido
às lacunas existentes entre a associação das disciplinas entre si e, entre teoria e prática. Segundo Parecer
CNE/CP 9/2001:

É preciso enfrentar o desafio de fazer da formação de professores uma formação
profissional de alto nível. Por formação profissional, entende-se a preparação
voltada para o atendimento das demandas de um exercício profissional específico
que não seja uma formação genérica e nem apenas acadêmica.

Tal pronunciamento emerge de uma mudança na postura das instituições que ofertam os cursos de
formação de professores, pois com raras exceções, tem ainda nos moldes tradicionais, um modelo de
formação voltado ao bacharelesco, onde o foco são os conteúdos da disciplina que o professor irá ensinar,
sem nenhuma conexão com a prática cotidiana e distante da realidade educacional sem nenhuma ou
escassa aproximação com escola, lócus de atuação do futuro docente.

Com isto, o Estágio Supervisionado, mesmo sendo um componente obrigatório dos cursos de formação de
professores, vem para tentar amenizar a distância entre a instituição formadora e as escolas da educação
básica, e aproximar o licenciando do seu futuro campo de atuação e da realidade educacional.

Muitos estudiosos ressaltam a necessidade da prática para a construção dos saberes docentes, entre eles,
Tardif (2002) quando considera que o saber do professor é um saber plural, formado pela junção de
saberes. Pimenta (2004) advoga que “a identidade do professor é construída ao longo de sua trajetória
como profissional do magistério”. É perceptível que o estágio é apenas um momento propício à
aprendizagem do licenciando, pois o saber da prática é desenvolvido na e pela prática, Tardif (2002).

Nessa perspectiva o estágio supervisionado se mostra como momento de oportunidade ao licenciando, de
investigar a prática docente como sujeito do processo, investigar metodologia de ensino, participando
como produtor e executor destas metodologias, refletindo a aprendizagem dos alunos e o seu sucesso
quanto a obtenção dos objetivos. Fazendo-se entender que a ação docente não se trata apenas de um ato
planejado, e sim, uma prática mutável.

Diante do exposto é possível concluir que os saberes oriundos da formação universitária, discutidos na sala
de aula, são confrontados com a ação da prática do estágio, mobilizando novos saberes e ressignificando
os saberes do estagiário, constituindo assim a multidimensionalidade e pluralidade do saber docente.

4. O Estágio Supervisionado III no curso de licenciatura em matemática: um processo cíclico de
reflexão-ação-reflexão

O Estágio Curricular Supervisionado se apresenta como obrigatoriedade nos cursos de licenciatura,
conforme já exposto anteriormente. No curso de licenciatura em matemática do Instituto Federal de
Alagoas, as atividades de Estágio Supervisionado tem início na segunda metade do curso, especificamente
no 5º período.

A partir de agora faremos uma reflexão acerca do desenvolvimento do Estágio Supervisionado III, ofertado
aos alunos do 7º período do curso. Cada etapa do estágio supervisionado tem duração de 100 horas por
semestre, totalizando 400 horas.

As reflexões iniciais acerca da disciplina se deram em encontros previamente agendados pelo
professor-orientador, nos quais se discutiu a proposta e o cronograma de trabalho, momento de
fundamental importância, pois se entende que o estagiário não é mero executor de tarefas e planos, mas
criador de possibilidades.

Diante disto, as primeiras indagações inerentes a este processo: Qual a escola que irei estagiar Quem será
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meu professor supervisor de estágio, quais os conteúdos que serão trabalhados Irei de fato ter liberdade
de elaborar um plano de ensino e executá-lo Como os alunos irão me ver enquanto estagiário Seremos
lançados no ambiente escolar sem assistência do orientador e do professor supervisor

Os encontros previamente agendados pelo professor orientador do estágio foram de fundamental
importância, visto que,

O professor enquanto praticante evolui através dos encontros e troca de
experiências entre seus pares, mas principalmente sob o efeito da experiência
com a sua turma e nas situações vividas no espaço da sala de aula. Aprende a
conhecer melhor os alunos e a si mesmo em um processo contínuo de formação.
(BARROS; SILVA; VASQUEZ, 2011)

Durante estes encontros as orientações eram sempre cabíveis e pertinentes, pois a experiência da
professora orientadora foram essenciais e se fizeram necessárias para reforçar uma reflexão frutífera
acerca de uma fundamentação teórica para este trabalho, fazendo com que, os saberes adquiridos nas
disciplinas do eixo de formação pedagógica, muitas vezes adormecidos, fossem (re)significado dando uma
base sólida para a prática pedagógica na sala de aula.

Vale salientar ainda, algo inovador até então, pois o estágio desenvolveu-se sob a orientação de dois
orientadores: um do eixo específico, e outro do eixo pedagógico, conforme as dúvidas do conteúdo
específico iam surgindo, iam sendo refletida em conjunto, desde da elaboração dos planos de aulas, como
a seleção de conteúdo e recursos didáticos.

Com isso, foi organizado um cronograma, iniciando as atividades de estágio em abril do corrente ano
(2013), com tais encontros na sala de aula cujo objetivo:

• Apresentar a disciplina
• Organização dos alunos por turnos e série, a escola para execução do estágio
• Construção e análise do instrumento de coleta de dados e caracterização da escola e sala de aula

campo de estágio

Faz-se necessário um conhecimento da realidade da escola para uma reflexão que possibilite uma
organização de ideias, conhecer o corpo docente, os alunos entre outros fatores que permeiam a atividade
docente. Segundo Freitas e Gebran (2006, p. 36), “o pensamento reflexivo e a capacidade investigativa
não se desenvolvem espontaneamente, eles precisam ser instigados, cultivados e requerem condições
favoráveis para o seu surgimento”.

Nesse sentido, entende-se que o estágio no curso de licenciatura em matemática IFAL, busca refletir junto
com os licenciandos, construir, (re)pensar e (re)significar uma prática docente, que atenda a uma
sociedade em constantes transformações sociais, cada vez mais diversificada nas salas de aula, fruto do
capitalismo que faz emergir um profissional docente crítico reflexivo.

Com objetivos e metas bem definidos, foi destinado um período de tempo à observação das aulas do
professor supervisor paralelo aos encontros com o professor orientador, coletando dados e socializando os
mesmos, para que nessa troca de experiência entre orientador x supervisor x estagiário fosse construído
conhecimento em prol do ensino e da aprendizagem.

O plano de ensino foi construído tendo como referência o plano do professor-supervisor, pois foram dadas
as devidas orientações, bem como a liberdade de criar, inovar e, principalmente, refletir sobre o saber
pedagógico, incluindo no plano a utilização de materiais de didáticos manipuláveis tais como: sólidos
geométricos de acrílicos, material dourado. Pois a compreensão efetiva dos processos de aprendizagens é
reforçada pelo provérbio chinês “se ouço, esqueço; se vejo, lembro; se faço, compreendo.” (LORENZATO,
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2006, p. 5). Nesse sentido, podemos ressaltar que os recursos didáticos auxiliam na aprendizagem de
forma significativa, estimulando o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver
problemas.

Daí, através de questionário semiestruturado aplicados aos alunos, foi possível conhecer um pouco a
diversidade da sala de aula, pois é de fundamental importância saber a quem se destina o trabalho
docente ao elaborar o planejamento.

A elaboração do plano de ensino foi essencial para nortear as atividades de regência, pois segundo:

O ato de planejar é processo de reflexão, de tomada de decisão sobre a ação, de
previsão de necessidades e racionalização de emprego de meios (materiais) e
recursos (humanos) disponíveis para a concretização de objetivos, em prazos
determinados e etapas definidas, a partir dos resultados das avaliações.
(PADILHA, 2001, p.30)

Através do plano de ensino foram elaborados os planos de aula, destinados aos alunos do 3º ano do
ensino médio técnico integrado do Curso de Mecânica do Instituto Federal de Alagoas, cidade de
Maceió/AL. A turma se constituía de 10 alunos, onde facilitou o trabalho, pois foi possível uma maior
atenção para com todos. A regência acontecia duas vezes por semana, as quartas e quintas-feiras.

Nas situações de regência, foram abordados conteúdos como: prismas e pirâmides. Foi possível elaborar
os planos de aula incluindo o uso de materiais didáticos manipuláveis e o uso do laboratório de
matemática para amenizar a abstração de alguns conteúdos. Ao tentar associar algumas figuras
tridimensionais como: o cubo, a pirâmide, os prismas de bases triangulares, quadrangulares e hexagonais,
indaguei se os alunos conseguiam visualizar tal figura geométrica, ou seja, quantas e quais figuras planas
formavam o sólido e, como resposta obtive o silêncio.

O mesmo conteúdo foi explorado no laboratório de matemática, onde foi disponibilizado aos alunos os
sólidos de acrílico, e então conseguiram identificar a figura exposta no exercício pedido. Surpreendeu-me o
fato de não conseguirem visualizar a figura que fazia parte do cotidiano dos alunos, tratando-se de alunos
que já haviam estudado o componente curricular de desenho técnico, disciplina específica do curso de
mecânica.

Dentre outras questões, o fato de estagiar em uma turma da educação profissional foi inovador, pois de
início a proposta do curso de estágio era o ensino médio regular, no entanto, um dos entraves colocados
por muitos autores e pesquisadores da educação foi a dificuldade de alocar todos os estagiários.

Foi possível perceber que o ato de ensinar não é um processo imutável, pois nem sempre o plano traçado
era executado, pois é impossível seguir adiante com o conteúdo quando é perceptível o não entendimento
do aluno.

Ao término de cada aula dada, buscava refletir sobre a prática vivenciada no espaço da sala de aula.
Assim, me questionava se havia conseguido “dá conta do recado” e de que forma poderia melhorar a
minha aula.

Buscando responder minhas inquietações, a pesquisa passou a fazer parte do cotidiano de minha prática,
recorrendo aos livros, a internet e ao diálogo com os professores supervisor/orientador foram referências
antes, durante e depois, para o presente trabalho.

Foi possível também perceber a necessidade de avaliar constantemente, não por meio de uma nota, mas
indagando por meio de diálogo com alunos o que acharam, e ao iniciar cada aula retomando a aula
anterior foi possível me autoavaliar, (re)pensando/(re)significando minha prática constantemente.
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5. Considerações...

A experiência do Estágio Supervisionado III, ficou marcada pelo processo de reflexão na ação e sobre a
ação, percebendo-se a necessidade de retomada dos conteúdos, despertando os saberes da formação
pedagógica estudados no curso de formação inicial.

Foi perceptível que não basta ter técnicas de ensino bem elaboradas se não conhecer a realidade escolar e
manter diálogo constante com envolvidos no processo ensino e aprendizagem, seja com alunos, seja com
professores, visto que o saber docente não é algo pronto e acabado.

Entendo também que, ao entrar na sala de aula, o estagiário encontra-se em processo de formação, é
inevitável não colocar-se na condição de aluno e entender que não queremos reproduzir a formação que
tivemos, baseada em pressupostos teóricos sem nenhuma conexão com realidade do alunos, com base em
técnicas de responder questões, sem compreendê-las.
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