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RESUMO: O presente trabalho visa realizar um diagnóstico acerca das contribuições do Estágio
supervisionado no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe/Campus São
Cristóvão para a prática docente dos futuros professores e analisando como é o desenvolvimento do
processo de articulação entre a parte teórica das disciplinas especificas com conteúdos para o ensino
básico e a prática dos Estágios supervisionados no curso de Licenciatura em Matemática da UFS/Campus
São Cristóvão. Partindo das considerações finais dos relatórios produzidos pelos alunos da referida
disciplina podemos concluir o quanto é significante e indispensável a prática dessa disciplina na formação
dos futuros docentes. Assim, notamos por meio de trechos escritos por alunos do estágio supervisionado o
quanto a disciplina contribui em todos os sentidos na formação desses futuros docentes.
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ABSTRACT:

The present work aims to make a diagnosis about the contributions of supervised internship in the
Bachelor&39;s Degree in Mathematics, Federal University of Sergipe / Campus São Cristovão to practice
teaching future teachers and analyzing how the development process of articulating the theoretical part of
specific disciplines with content for basic education and the practice of supervised internships in the
Bachelor&39;s Degree in Mathematics from UFS / Campus São Cristovão. Starting the final remarks of the
reports produced by the students of this discipline can conclude how much is significant and indispensable
practice of this discipline in the training of future teachers. Thus, we see through excerpts written by
students supervised as the discipline contributes in all these senses in training future teachers.
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1. Introdução
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O Estágio na Licenciatura é uma exigência da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96).
É a partir dessa etapa que o licenciando aproxima-se da prática docente vivenciando a realidade em que
irá atuar nas escolas trazendo um momento de reflexão acerca da importância do Estágio curricular para a
preparação da prática pedagógica.

O interesse pelo tema está relacionado à experiência do meu trabalho como professora Substituta do
Departamento de Matemática da Universidade Federal de Sergipe/Campus São Cristóvão na disciplina
Estágio Supervisionado em ensino de Matemática no período entre 2008/2-2010/1.

Partindo das considerações finais de relatórios de estágio supervisionado elaborados por duplas de
licenciandos do curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Sergipe (Campus de São
Cristóvão) nos períodos de 2008/2, 2009/1, 2009/2 e 2010/1, percebe-se o quanto a experiência do
estágio desperta neles a conscientização da importância desta disciplina para o futuro profissional destes
discentes.

Observo em trechos registrados nos relatórios de estágio a importância da aplicação dos conhecimentos
teóricos durante o período de regência de classe havendo assim uma articulação entre teoria e prática.

“A experiência de ensinar é de suma importância, pois permite ao graduando aplicar os conhecimentos
teóricos em situações reais de ensino-aprendizagem” (Dupla A).

“O estágio foi muito importante para nosso aprendizado, pois buscamos vincular aspecto teórico com
aspectos práticos, um momento em que a teoria e a pratica se mesclaram para que fosse possível
apresentar um bom resultado.” (Dupla B).

Quanto à metodologia adotada nas aulas durante o período de regência vimos a importância em
elaborá-las utilizando metodologias diferenciadas para melhor aprendizagem dos alunos conforme
registros abaixo:

“Procuramos sempre aplicar atividades e métodos onde a interação era a principal característica, isso fez
os alunos se interessassem mais pela matéria e participarem com mais vigor das aulas.” (Dupla C).

“Buscamos planejar aulas que favorecessem nos alunos o desenvolvimento do seu raciocínio, de sua
sensibilidade expressiva, de sua sensibilidade estética e de sua imaginação. Proporcionando uma
estruturação do pensamento.” (Dupla D).

Quanto à experiência docente, é possível perceber que no curso de formação inicial de professores a
prática em sala de aula é iniciada a partir do período de estágio curricular, momento em que os alunos se
deparam com a realidade que enfrentarão nas escolas.

“Por meio da presente experiência foi possível identificar e analisar competências na atividade docente que
necessitam ser desenvolvidas e atitudes que precisam ser modificadas.” (Dupla E).

“É importante frisarmos que o estágio é a nossa primeira prática no campo de trabalho, nos dando então
uma pequena visão do que iremos enfrentar em nossa vida profissional.” (Dupla F).

Todas essas aprendizagens antes e durante a execução do estágio na escola trazem experiências
significantes aos discentes no processo de construção da identidade docente. Como afirma Pimenta e Lima
(2010, p.67): “O curso, o estágio, as aprendizagens das demais disciplinas e experiências e vivências
dentro e fora da universidade ajudam a construir a identidade docente”.
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Desta forma posso dizer que o presente trabalho pretende realizar um diagnóstico acerca das
contribuições do Estágio supervisionado no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal
de Sergipe/Campus São Cristóvão para a prática docente dos futuros professores.

2. A identidade profissional e sua articulação com a prática

“O Estágio Supervisionado tem caráter obrigatório dentro do currículo do curso de Licenciatura em
Matemática e seu objetivo é permitir que o aluno (futuro docente) possa desenvolver ou simular atividades
típicas do magistério.” (PPP curso de Licenciatura em Matemática UFS/Campus São Cristóvão).

Nota-se o quanto essas atividades se tornam consistentes a partir do período da realização do Estágio
curricular que se torna fundamental na construção da identidade profissional do futuro docente. Segundo
Pimenta e Lima (2010, p.62). “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 opções e
intenções da profissão que o curso se propõe legitimar.”

Esta mesma ideia de construção da identidade docente é defendida por Gebran e Barreiro (2006) ao
enfatizar que a identidade do professor apesar de ser construída durante o exercício de sua profissão é na
formação inicial do curso formador que sedimentarão os elementos decisivos na construção de tal
identidade. Entendemos este processo de construção como algo complexo, pois tal processo é construído a
partir de diversos significados. De acordo com a afirmação exposta por Pimenta (1999, apud PIMENTA;
LIMA, 2010 p.67).

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da
profissão, da revisão constante dos significados sociais da profissão, da revisão
das tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente
e que permanecem significativas. Práticas que resistem a inovações porque
prenhes de saberes válido ás necessidades da realidade. Do confronto entre as
teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas á luz das teorias
existentes, da construção de novas teorias. Constrói-se, também, pelo significado
que cada professor, enquanto ator e autor confere á atividade docente em seu
cotidiano a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua
história de vida, de suas representações, de seus saberes [...]

Nos cursos de Formação de Professores nos deparamos com a concepção de que o estágio é a parte
prática do curso desvinculando assim, teoria e prática. De acordo com o Parecer CNE/CP 9/2001 em
relação à concepção restrita de prática:

Nos cursos de formação de professores, a concepção dominante, conforme já
mencionada, segmenta o curso em dois polos isolados entre si: um caracteriza o
trabalho na sala de aula e o outro, caracteriza as atividades de estágio. O
primeiro pólo supervaloriza os conhecimentos teóricos, acadêmicos, desprezando
as práticas como importante fonte de conteúdos da formação. Existe uma visão
aplicacionista das teorias. O segundo pólo, supervaloriza o fazer pedagógico,
desprezando a dimensão teórica dos conhecimentos como instrumento de seleção
e análise contextual das práticas. [...]

È notório essa dissociação teoria e prática presentes nos cursos de formação de professores, sendo assim,
a atividade profissional não deveriam estar inseridas apenas em um único momento do curso. Ainda sobre
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as questões relação teoria e prática Barreiro e Gebran (2006; p.28). Defendem a seguinte ideia:

Considerando que a relação teoria-prática não se efetiva somente por meio de
conhecimentos cognitivos, e que nossas práticas nem sempre são coerentes, a
formação dos professores deve pautar-se por conteúdos e atividades no decorrer
dos estágios que discutam o contexto da formação e da atuação profissional, as
dimensões éticas e políticas do trabalho do professor, os fundamentos da
educação, da ação docente e a identidade do professor.

Essas discussões que envolvem conteúdos e atividades no decorrer dos estágios não devem se limitar a
atividades que envolvem observação, participação e regência vistas nos estágios tradicionais o que gera
uma perspectiva de que “o estágio reduz-se a observar os professores em aula imitando esses modelos
sem qualquer análise crítica”. Pimenta e Lima (2010).

Outro problema encontrado nos estágios é o tempo reservado as observações do professor supervisor,
pois a quantidade de visitas é insuficiente para que se possa avaliar e desenvolver um trabalho consistente
com o estagiário, sem contar que todo este processo não ocorre desde o inicio do curso. Segundo o
Parecer CNE/CP 9/2001:

É completamente inadequado que a ida dos professores ás escolas aconteça
somente na etapa final de sua formação, pois isso não possibilita que haja tempo
suficiente para abordar as diferentes dimensões do trabalho do professor, nem
permite um processo progressivo de aprendizado.

É possível perceber a necessidade de uma nova proposta em relação aos conteúdos abordados na
disciplina estágio supervisionado, superando a ideia de que o estágio é reservado à prática totalmente
desarticulado da teoria encontrada em outras disciplinas inseridas em ensino de Matemática na grade do
curso.

3.Etapas do estágio supervisionado

De acordo com as orientações do estágio supervisionado (PPP curso lic em matematica/ufs). Os alunos

deverão realizar o estágio preferencialmente em duplas;

• O Supervisor Técnico (Professor da instituição cedente) deverá ser licenciado em Matemática;

• As escolas escolhidas deverão ser preferencialmente da rede pública. No caso do

aluno optar por uma escola da rede privada, 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;

• O Supervisor Pedagógico deverá assistir a pelo menos duas aulas de cada dupla e apresentará a situação

do estagiário – sua nota parcial – com 90% da carga cumprida, oportunizando, caso o estudante não

tenha atingido a nota mínima, uma outra visita para nova avaliação.

As atividades que serão desenvolvidas pelos alunos:
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• Visita à escola selecionada;

• Coleta de dados para a caracterização geral da instituição – no primeiro dia de atividades docentes, o

estagiário deverá entregar à direção da escola um ofício de apresentação;

• Etapa de Observação que seguirá critérios e normas fornecidas pela comissão de estágio;

• Etapa de Semidocência – o aluno deverá observar no mínimo três aulas ministradas pelo Supervisor

Técnico;

• Etapa de docência:

Elaboração do planejamento – levantamento e exame de fontes diversificadas sobre o conteúdo a ser

desenvolvido durante o estágio; elaboração dos planos de aula e de unidade, que deverão ser aprovados

pelo Supervisor Pedagógico e pelo Supervisor Técnico antes do início do estágio; seleção ou elaboração de

recursos didáticos adequados ao conteúdo;

Execução do planejamento – depois do planejamento, aprovado pelo Supervisor Pedagógico e pelo

Supervisor Técnico, deverá ser combinado o dia de início e Término da etapa da docência, na escola

escolhida e observada;

Elaboração do relatório de estágio

4.Conclusão

Partindo dos relatórios concedidos pelos alunos da disciplina estágio supervisionado, observamos em
alguns trechos descritos por eles a importância e eficiência desta disciplina na formação prática e também
teórica desses futuros docentes. A partir dessas considerações finais de relatórios de estágio
supervisionado elaborados por duplas de licenciandos do curso de licenciatura em Matemática da
Universidade Federal de Sergipe (Campus de São Cristóvão) nos períodos de 2008/2, 2009/1, 2009/2 e
2010/1, percebi o quanto a experiência do estágio desperta neles a conscientização da importância desta
disciplina para o futuro profissional destes discentes.

Notamos quanto significativa é as contribuições dessa disciplina no sentido de construir a identidade
profissional docente de cada um desses licenciandos e fortalecendo a união teoria e prática rompendo
barreiras e até mesmo o medo que eles tinham em enfrentar uma sala de aula.Sendo assim a significativa
contribuição decorrente desta disciplina nos leva a acreditar que essa disciplina é indispensável no
currículo da licenciatura em matemática.
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