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INTRODUÇÃO 

A Matemática sempre foi pra mim a matéria mais fácil, sempre achei fascinante 

resolver cálculos, encontrar o resultado de uma questão, principalmente quando parece 

difícil, é satisfatório! Escolhi fazer Licenciatura em Matemática e prestei o vestibular 

confiante, pois não havia nada que eu quisesse fazer, além disso. 

A primeira experiência como “professora” foi na 6ª série, quando uma 

professora pediu que eu ajudasse três colegas que tinham acabado de se matricular na 

escola e que tinham perdido algumas aulas, me senti lisonjeada, me preparei pra ensinar 

tudo o que eu sabia, pedi giz e apagador a professora, fiquei muito animada, chegando 

lá comecei a copiar no quadro as questões e os assuntos, mas eles só conversavam, pedi 

que ficassem em silêncio e uma das meninas pediu que eu só emprestasse o meu 

caderno para eles copiarem e pronto, fiz o que me pediram e em seguida fui pra casa, 

por muito tempo fiquei triste com essa situação, mas isso não impediu que eu deixasse 

de admirar essa profissão.   

Escolhi fazer o curso por gostar de Matemática. Sempre tive um carinho especial 

pelos professores da matéria e sentia certa facilidade no meu ensino fundamental e 

médio. Mesmo que essa profissão em nossa sociedade esteja um pouco desvalorizada, 

escolhi continuar, pois a docência é o meu sonho. 

No primeiro semestre do curso a professora que ministrava a matéria “Psicologia 

da Educação”, solicitou que em duplas, fossemos em uma escola de nossa escolha e 

fizéssemos um “mine Estágio”. Observaríamos uma classe por duas semanas e faríamos 

um relatório da observação, depois disso planejaríamos uma atividade lúdica e 

aplicaríamos na turma. Nós fizemos todo o trabalho solicitado e o resultado foi 

excelente. Tivemos nossa primeira experiência na sala de aula e pudemos ter uma 

pequena noção do que nos esperava pela frente.  

Depois desse semestre, tivemos mais algumas matérias que nos proporcionaram 

visitar escolas como “Prática como Componente Curricular I”. Nesta a professora 

propôs que, em grupos, elaborássemos uma aula diferente da tradicional e aplicássemos 

a mesma em alguma escola na cidade de Vitória da Conquista. Esta etapa foi mais 

difícil, pois muitos se deparam com o plano de aula pela primeira vez, e não era só uma 

atividade, era para ensinarmos um conteúdo para a turma, a forma, a metodologia, as 

atividades, os recursos, tudo, era para nós mesmos elaborarmos e/ou confeccionarmos.  
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Nossas ideias e atividades foram muito boas, a professora confirmou! Ela propôs 

que cada equipe apresentasse para as outras com a intenção de que “treinássemos”, ou 

seja, fizemos uma simulação da nossa aula para os nossos colegas e isso foi de extrema 

ajuda. Como éramos inexperientes, cometemos alguns erros, e foi nessa simulação que 

percebemos os erros, por exemplo, meu grupo: Elaboramos muitas atividades achando 

que iríamos prender a atenção dos nossos alunos, que eles adorariam nossa aula, mas no 

momento em que aplicamos a nossa aula vimos o quanto ela ficou cansativa tanto para 

os alunos quanto para nossa equipe, e consequentemente ficou chata.  

Por muito tempo não sabíamos o que fazer até que tomamos a decisão de apagar 

tudo e começar novamente. Fizemos uma atividade mais simples porém mais prazerosa 

de realizar, notamos isso quando a aplicamos com os colegas e posteriormente na sala 

de aula de uma escola pública de Vitória da Conquista. Essa experiência com certeza foi 

marcante em nossa vida acadêmica e muito útil para os nossos futuros estágios.  

Outra experiência em sala de aula foi participar do Projeto Institucional de Bolsa 

de Iniciação a Docência – PIBID, um projeto que visa antecipar o vínculo entre os 

futuros professores com os atuais. As minhas primeiras visitas a escola foram 

assustadoras, pois era uma realidade completamente diferente da minha, era em um 

bairro carente com chão de terra, os professores não foram muito receptivos, os alunos 

também não, o fato de ir sozinha no primeiro dia, me deixou nervosa, mas com o passar 

do tempo fui me acostumando e junto com o meu grupo pudemos fazer um bom 

trabalho ao longo do ano que com certeza foi de grande aprendizagem na minha vida 

profissional. 

Durante o curso de Licenciatura em Matemática me deparei com a disciplina 

Estágio Supervisionado I – (ES) no 3º ano de curso. Nessa disciplina tivemos contato 

que possibilitou entender nossa futura profissão refletindo sobre nossas ações e 

aprendendo a ser professor praticando. Eu fiquei muito nervosa, porém muito animada, 

enfim iria para a escola, passaria atividades, elaboraria e corrigiria provas, eu seria uma 

professora! Imaginava que seria incrível!  

A minha orientadora de Estágio levou os horários de aula de algumas escolas 

para que escolhêssemos a turma a partir dos nossos horários livres e depois nos levou 

para conhecer a escola e a professora da turma. Adorei conhecer a professora da turma 

na qual eu faria o Estágio, ela era uma pessoa maravilhosa e esteve presente na maioria 

do Estágio: ela foi gentil e sempre ajudou quando pedi. Ela falou que a turma que eu 

assumiria era especial: havia nela três meninas surdas. Seria um grande desafio para 
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mim, porém, não foi como pensei, afinal as alunas não compareceram nas minhas aulas, 

pois, os intérpretes da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS não estavam recebendo 

seus salários, então os mesmos não estavam indo para a escola. 

Durante o Estágio eu morava em outra cidade, Itambé, a aproximadamente 60 

km de distância de Vitória da Conquista e essa foi a minha maior dificuldade. Para não 

ficar tão caro, eu ia para o Estágio em uma Van que saia de Itambé 6h da manhã e 

chegava em Vitória da Conquista às 7h. Na maioria das vezes eu chegava mais cedo do 

que todos os alunos e professores, as aulas de terça-feira, por exemplo, começavam às 

10 horas, então eu ficava de 7h às 10h sem fazer nada na escola, eu acordava tão cedo 

sem precisão. Depois de dar a aula na escola, eu ia para a UESB, almoçava lá e depois 

esperava começar as minhas aulas. Já que não tinha costume de acordar cedo, comecei a 

sentir sono por volta das 17h, tanto sono que eu não conseguia acompanhar o conteúdo 

das aulas da universidade, o que me levou a desistir de duas matérias, atrasando assim a 

data da minha formatura.  

Foi a partir disso que decidi me aprofundar nesse assunto: Além de mim, quem 

mais tem dificuldades por morar longe? Todos os alunos possuem alguma dificuldade 

quanto estão realizando os estágios do curso? Que reflexões sobre o primeiro Estágio os 

alunos apresentam após passar pela experiência? 

 Dessa forma nosso objetivo neste trabalho foi analisar as reflexões sobre o 

primeiro Estágio Supervisionado dos alunos do curso de Licenciatura em Matemática.  

É a partir das experiências vivenciadas durante o Estágio que o licenciando 

constrói sua identidade profissional, portanto ao analisar as reflexões sobre o primeiro 

Estágio Supervisionado de alunos do curso de Matemática podemos identificar quais 

dificuldades e contribuições são elencadas após a vivência em sala de aula, convívio 

com futuros colegas de profissão e percepção do sistema educacional. 

Este trabalho de conclusão de curso tem cinco capítulos: o primeiro abordará o 

Estágio Supervisionado: sua definição, objetivos e como deve ser desenvolvido. 

Seguido por suas particularidades na matéria Estágio Supervisionado I no curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, 

campus de Vitória da Conquista - BA. Em seqüência, o segundo capítulo apresentará as 

contribuições dos artigos em alguns eventos, o terceiro discorrerá a metodologia, o 

quarto apresentará os dados detalhadamente e no último capítulo serão abordadas as 

considerações finais.   
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CAPÍTULO I - ESTÁGIO 

Este capítulo aborda o Estágio de acordo com às leis que o regem e explica 

como ele é realizado no curso de Licenciatura em Matemática da UESB campus de 

Vitória da Conquista, bem como suas etapas. Em seguida explicaremos o Estágio 

enquanto teoria, prática e pesquisa e por fim, citaremos algumas dificuldades 

apresentadas pelos autores. 

De acordo com a Lei n° 11.788 de 25 de setembro de 2008, Capítulo I, Art. 1º, o 

Estágio Supervisionado obrigatório é um ato educativo que faz parte do projeto político 

pedagógico do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de 

diploma e deve ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de 

ensino e por supervisor da parte concedente.  

O Curso de Licenciatura Plena em Matemática foi implantado no campus de 

Vitória da Conquista através da Resolução 48/98 do CONSEPE – Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão- e iniciou suas atividades em 1999. O reconhecimento do curso 

aconteceu em 2004 através do Decreto 9.129 publicado no Diário Oficial do Estado da 

Bahia em 01/07/2004. 

A grade curricular aprovada em 17/07/2009 é a atual vigente na qual as 3.435 

horas das 44 disciplinas obrigatórias do curso estão distribuídas em oito semestres. 

Dentre estas disciplinas, quatro são referentes aos Estágios Supervisionados, elas são 

responsáveis pela inserção do licenciando no contexto do cotidiano da escola básica, 

sendo que cada uma delas deve ocorrer em séries específicas, são elas:  

 Estágio Supervisionado I – anos iniciais do Ensino Fundamental I (6º e7º 

ano). Possui carga horária de 135h; 

 Estágio Supervisionado II - anos finais do Ensino Fundamental II (8º e 9º 

ano). Possui carga horária de 135h; 

 Estágio Supervisionado III – séries do Ensino Médio (1ª a 3ª série). 

Possui carga horária de 180h; 

 Estágio Supervisionado IV – séries do Ensino de Jovens e Adultos. 

Possui carga horária de 45h. 

De acordo com o anexo único da Resolução n° 98/2004, Capitulo I, Art.1 do 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), órgão máximo da 

UESB no que se refere às questões do Ensino, Pesquisa e Extensão, o Estágio 

Supervisionado na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia tem como objetivos: 
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I. Favorecer a vivência, no campo profissional, dos conhecimentos teóricos e 

práticos adquiridos no curso;  

II. Promover o desenvolvimento da atitude profissional crítica e responsável que 

demonstre a presença de uma consciência social e humana;  

III. Proporcionar o desenvolvimento de habilidades ligadas ao exercício da docência;  

IV. Propiciar a formação docente utilizando as práticas acadêmicas de ensino, 

pesquisa e extensão; 

A Resolução CONSEPE n° 98/2004 afirma que o Estágio Supervisionado deve 

ser realizado no município onde está lotado o curso no qual o aluno está matriculado. O 

Estágio deve ser desenvolvido em práticas docentes com duração de no mínimo 400 

horas sendo que 200 horas devem ser de Estágio Supervisionado na modalidade de 

ensino. Esta modalidade possui três etapas: observação, co-participação e regência 

estendendo-se em duas unidades letivas. A regência deve ser a última etapa com 

duração mínima de 18 horas/aula.  

Segundo a CONSEPE n° 98/2004, a avaliação é feita pelo professor orientador 

por meio do projeto de Estágio, desempenho na regência e relatório final de Estágio. O 

Orientador de Estágio é um docente com formação na área específica, responsável 

direto pela orientação, acompanhamento e avaliação do estagiário. O mesmo deverá 

estabelecer um horário fixo na Universidade para orientar e atender individualmente 

seus estagiários sendo que deverá ter sob sua responsabilidade, no máximo, 10 (dez) 

estagiários por turma. Sendo possível acresentar, quando necessário, 10% (dez por 

cento) de alunos, totalizando 11 estagiários.  

A disciplina ES I geralmente ocorre da seguinte maneira: Cada aluno da turma 

de licenciandos escolhe uma turma de 6º ou 7º ano em uma escola pública de Vitória da 

Conquista para realizar o Estágio. Na primeira etapa, chamada de Observação, o aluno 

estagiário assiste oito aulas e deve tomar nota de tudo o que vê. Inicialmente a escola 

em si, os profissionais da educação e os alunos, as relações interpessoais e os aspectos 

de infraestrutura, recursos, organização etc. Observa então oito aulas de Matemática da 

turma que escolheu: Como discorre a aula, as relações aluno-aluno e aluno-professor, os 

conteúdos que estão sendo trabalhados, as características da turma etc.  

Na segunda etapa, chamada de Co-participação, geralmente o estagiário ajuda a 

professora como ela precisar, por exemplo: entrega provas, corrige atividades, corrige 

exercícios no quadro, participa de Atividades Complementares – (ACs), 

supervisionando a turma nos dias em que há atividades avaliativas, etc. Após essas 
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etapas, tem a Regência que é quando o estagiário assume a turma, ou seja, ele exerce o 

papel do professor, durante 32 aulas. Depois de todo esse processo, o aluno estagiário 

tem que fazer um relatório descrevendo detalhadamente as três etapas acima, incluindo 

as expectativas, dificuldades etc. 

Como as disciplinas do curso Licenciatura em Matemática ocorrem no período 

da tarde, a parte que refere-se ao Estágio na escola geralmente é realizada no turno 

oposto, ou seja, pela manhã, podendo ocorrer também pela tarde se o aluno conseguir 

adequar os horários. É vedada a realização do Estágio no período noturno pelo fato de 

as escolas atenderem os discentes da modalidade EJA, e este ser o público previsto do 

ES IV. 

A tarde, além de nossas aulas de outras matérias, há ainda os encontros com o 

professor que ministra a matéria “Estágio Supervisionado I” também chamado de 

“Orientador de Estágio”. É muito importante esses encontros, pois é neles que o 

orientador nos dá orientações e explicações do que é necessário e/ou quando há dúvidas. 

E o mais interessante: nós escutamos as experiências e dificuldades dos nossos colegas 

e na maioria das vezes nos identificamos com elas. E pensamos juntos em possíveis 

soluções. 

Em nosso entendimento o estágio é de fundamental importância para a 

licenciatura, pois proporciona ao estagiário uma experiência de como será seu futuro 

profissional ao conhecer uma escola, seu provável futuro campo de trabalho, podendo 

“ensaiar” nela em um breve intervalo de tempo, com a supervisão de um orientador e 

uma professora regente, bem como auxílio dos seus colegas de curso.  

 

O Estágio Supervisionado poderá ser um agente contribuidor na 

formação do professor, caracterizando-se como objeto de estudo e 

reflexão.  Ao estagiar, o futuro professor passa a enxergar a educação 

com outro olhar, procurando entender a realidade da escola e o 

comportamento dos alunos, dos professores e dos profissionais que a 

compõem. Com isso faz uma nova leitura do ambiente (escola, sala de 

aula, comunidade), procurando meios para intervir positivamente. 

(JANUARIO, 2008, p.3) 

 

Para Januario (2008) o Estágio Supervisionado configura-se como possibilidade 

de contribuição na aprendizagem da docência e objeto de investigação quando estagia o 

futuro professor para vivenciar a realidade da escola com o olhar de profissional e não 

de aluno, assim, entendemos que participar de ACs, de projetos da escola, conhecer a 

infraestrutura da escola, conversar com professores, funcionários, pais e/ou alunos 

podem ajudar a conhecer e entender melhor o campo de trabalho do professor. 
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Por meio do ES, o aluno-estagiário não entra somente nas salas de 

aula. Entra, também, em seu futuro campo de atuação e é lá que terá 

seu primeiro contato com os alunos, com a realidade da sala de aula, 

com o sistema educacional e, ainda, com seus futuros colegas de 

profissão, em quem, algumas vezes, tomará como referências, boas ou 

não, para a sua prática pedagógica. (JANUARIO, 2008, p.4)  

 

Assim, Januario (2008) afirma que o Estágio é a primeira oportunidade que o 

futuro professor tem de adentrar no campo de trabalho e possivelmente essa experiência 

servirá de referência na sua prática. Pimenta e Lima (2004) falam de outros aspectos 

que podem ser trabalhados nesse período de Estágio: 

 

Como componente curricular, o estágio pode não ser uma completa 

preparação para o magistério, mas é possível, nesse espaço, 

professores, alunos e comunidade escolar e universidade trabalharem 

questões básicas de alicerce, a saber: o sentido da profissão, o que é 

ser professor na sociedade em que vivemos, como ser professor, a 

escola concreta, a realidade dos alunos na escola de ensino 

fundamental e médio, a realidade dos professores nessas escolas, entre 

outras. (PIMENTA; LIMA, 2004, p.100)  

 

O Estágio pode não ser uma completa preparação para se tornar um professor, 

porém pode ser bastante útil. Nele o aluno estagiário poderá conhecer o ambiente de 

trabalho, os profissionais que envolvem a escola, e as relações entre eles e para com os 

alunos, conhecer a rotina de todos, ver a realidade que se passa com os alunos, quem 

são esses alunos, como se comportam, seus interesses e ideais. 

Já Tinti e Manrique (2010) citam uma fragilidade das atuais práticas de 

cumprimento de Estágio: “O professor formador, que muitas vezes não tem uma 

vivência como docente na educação básica, se posiciona com um olhar distanciado da 

realidade. O estagiário se coloca no papel do professor da escola básica como mero 

objeto de pesquisa.” Esse modelo só causa um distanciamento entre a escola e a 

universidade, pois trata o professor da escola básica como objeto de pesquisa e não 

como um formador. 

Assim, notamos que Tinti e Manrique (2010) criticam as práticas de Estágio 

tradicionais: o estagiário é observador, o professor da escola é observado, enquanto o 

orientador não está em contato com a escola básica atual. Já Januario (2008) e Pimenta e 

Lima (2004) citam o Estágio como campo de estudo e reflexão. Passaremos a falar 

sobre o Estágio enquanto Teoria e Prática. 
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Estágio enquanto Teoria, Prática e Pesquisa  

O ES possui as nuances de teoria e prática. Ambas de suma importância para a 

docência. Teoria entende-se aquilo o que é estudado a partir de fundamentos, conceitos, 

ideias, princípios, já a prática é a ação: fazer, realizar, executar.   

Tancredi (2009) afirma que é uma tendência os professores afirmarem que só a 

prática ensina, porém não é uma absoluta verdade, a teoria fundamenta a prática e 

amplia os conhecimentos.  

A teoria deve ser prerrequisito para a prática, mesmo que o aluno ache que uma 

não tem nada a ver com a outra, é preciso aprender a teoria pra ter um olhar crítico 

sobre a prática.  Entendemos que precisamos uní-las, mas é um grande desafio.  

Na mesma linha de pensamento, Pimenta e Lima (2006) afirmam que há uma 

grande dicotomia entre a teoria e a prática, o que pode causar o empobrecimento das 

práticas nas escolas. Falam ainda que num curso de formação de professores, todas as 

disciplinas devem oferecer métodos e conhecimentos por meio de análise, crítica e 

proposição para o processo da sua finalidade que é formar professores. 

 

Acrescenta-se, ainda, que professores das demais disciplinas nem 

sempre são preparados ou não se comprometem com essa atividade, 

pois eles próprios, por vezes, por desconhecer o universo das escolas, 

acabam por considerar o estágio como um fardo. O que indica a 

necessidade de explicitar e valorizar o estágio como um campo de 

conhecimentos necessários aos processos formativos. (PIMENTA; 

LIMA, 2004, p.101) 
 

Os professores de outras matérias pouco sabem ou se interessam pelo Estágio, 

indicando assim que o Estágio deve ser mais valorizado e explicado já que eles 

ministram aulas em um curso de formação de professores. 

No curso de Licenciatura em Matemática da UESB, no campus de Vitória da 

Conquista, alguns professores de outras matérias específicas, passam trabalhos ou 

seminários em que devemos dar aula do assunto da própria matéria para os colegas ou 

corrigir um exercício no quadro branco. Nelas o aluno tem que preparar a aula, fazer 

slides, fazer o plano de aula, estudar e passar os conteúdos para os colegas. Considero 

que isso já seja um avanço. 

Podemos concluir que a teoria ocorre antes da prática e a primeira é uma base 

para a segunda. E essas teorias e práticas estão presentes no curso de Licenciatura em 

Matemática da UESB no campus de Vitória da Conquista, nas matérias de Ensino em 
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Matemática, nas matérias de Estágio Supervisionado e por vezes até nas matérias 

Específicas. 

O Estágio pode ser um campo de pesquisa onde o aluno estagiário reflete sobre a 

sua própria prática:  

 

O estágio como reflexão da práxis possibilita aos alunos que ainda não 

exercem o magistério aprender com aqueles que já possuem 

experiência na área docente. No entanto, a discursão dessas 

experiências, de suas possibilidades, do porquê de darem certo ou não, 

configura o passo adiante à simples experiência. A mediação dos 

supervisores e das teorias possui papel importante nesse processo. 

(PIMENTA; LIMA, 2004, p.102)  

 

Em nossa visão, o estagiário geralmente não possui tanto conhecimento teórico 

para poder analisar tudo o que vê, por isso que é importante o professor orientador 

juntamente com as teorias serem mediadores. Até mesmo os colegas e professores da 

escola ajudam nessa reflexão quando os mesmos falam de suas experiências. 

 

A pesquisa é componente essencial das práticas de estágio, apontando 

novas possibilidades de ensinar e aprender a profissão docente, 

inclusive para os professores formadores, que são convocados a rever 

suas certezas, suas concepções do ensinar e do aprender e seus modos 

de compreender, de analisar, de interpretar os fenômenos percebidos 

nas atividades de estágio. (PIMENTA; LIMA, 2004, p.114)  

 

O Estágio como pesquisa pode ser campo de formação contínua para o professor 

orientador, pois este estará diante da atualidade (diferente ou igual da que vivenciou 

como aluno) e precisará de novos e velhos conceitos e fontes para poder explicar aos 

seus alunos, futuros professores, que provavelmente estarão cheio de dúvidas e 

questionamentos. 

A pesquisa sobre a própria prática, segundo Tancredi (2009), é papel do 

professor e servirá de aprendizagem para ele e conseqüentemente aprendizagem para 

seus alunos, mas antes de tudo é preciso saber o que é e como fazer essa reflexão.  

De acordo com Tancredi (2009), a pesquisa sobre a própria prática e a pesquisa 

acadêmica são bem semelhantes, o que as difere é o fato de que a primeira exige 

rapidez, ela não pode esperar por uma grandeza de dados nem uma análise de 

especialistas. 

Ou seja, a pesquisa sobre a própria prática, ou reflexão é uma pequena pesquisa 

acadêmica realizada no ambiente escolar em que o professor ensina e cujos sujeitos são 
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seus próprios alunos, seus colegas e os seres que ali convivem e podem estar 

interferindo na vida cotidiana da escola e servirá de ajuda para a mesma como um todo. 

Relacionando a isso, Tancredi menciona que: “Colocar-se sobre o foco da lente 

da própria pesquisa só o faz o professor que tem segurança e compreende o que é 

ensinar e ser professor e a importância de olhar-se com o olhar do outro.” (TANCREDI, 

2009, p.20-21). 

O professor só se dispõe a fazer essa pesquisa da própria prática, ou seja, uma 

reflexão, quando conclui que ele quer continuar aprendendo, quer ver mudanças, quer 

melhorar cada vez mais as suas aulas. Ele analisará então suas práticas, seus alunos, seu 

contexto e ao colocar-se no lugar do aluno isso pode fazer o professor vê-los como seres 

iguais a ele. Quebrando a crença de que o professor é dono de todo o saber.  

Essa reflexão deve ser feita da seguinte forma, segundo Tancredi (2009), 

Primeiramente, para dar um rumo a esse tipo de pesquisa, é preciso levantar algumas 

questões do tipo: Quem são os meus alunos? Como eles aprendem? Quem sou eu como 

professor? O que aprendo quando ensino? Então, o professor deve refletir sozinho, olhar 

a si mesmo minuciosamente registrando a problemática, decisões, reflexões, ou seja, 

estudá-las com mais calma e fundamentação teórica do que a do calor do momento. As 

respostas a essas questões se dão a partir da observação dos alunos, de si mesmo, do 

material produzido pelos alunos e a troca de ideias com pessoas “que estão de fora”.  

Sobre essa óptica, acreditamos que as questões serão de ajuda para dar um 

direcionamento na pesquisa. Quando ele tentar responder essas questões buscando 

novas fontes, novos conceitos, fazendo pesquisas, o fará crescer intelectualmente. 

De acordo com Tancredi (2009), depois de tudo isso ele deve compartilhar com 

seus pares, pois assim poderá haver trocas de experiências e colaboração, o que serve de 

ajuda a ambos devido ao fato de verem as situações mais amplamente e 

consequentemente a escola que será beneficiado com tudo isso. Por outro lado, se o 

professor não compartilhar isso poderá gerar um problema para ele: a solidão que é 

quando o professor sozinho dá conta de situações que poderiam ser mais rápidamentes 

resolvidas se fosse em grupo. 

Vemos a importância de fazer essa reflexão e como é importante cada etapa: 

primeiro olhar para si mesmo, estudar sobre isso e depois compartilhar. Se cada 

professor fizer isso, será de grande ajuda para a escola e principalmente para os alunos. 

Afinal, às vezes, há problemas que poderão ser resolvidos quando se tem um 

compartilhamento proposto por Tancredi (2009), na qual há trocas de experiências e 
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colaboração que ajuda a escola, o professor poderá ver que ele é ou não o único que tem 

esse tipo de problema e poderá resolvê-los com seus pares. Caso o problema seja só 

com ele, ele pode pedir ajuda aos colegas ou ajuda profissional caso seja necessário. 

Algumas dificuldades do Estágio apontada pelos autores 

Em relação às dificuldades apresentadas no Estágio, Pimenta e Lima (2004) 

citam que a primeira é a real situação das escolas, as diferenças entre o escrito e o 

vivido, o dito pelos discursos oficiais e o que realmente acontece. 

 

Em relatórios de estágio, a primeira revelação de muitos alunos é 

sobre o pânico, a desorientação e a impotência no convívio com o 

espaço escolar. No início das atividades e na chegada a escola, como 

registrou um dos estagiários, são constantes os problemas 

relacionados com a falta de organização, de recursos materiais, de 

integração entre escola e estagiários, além de indisciplina, violência, 

dentre outros. (PIMENTA; LIMA, 2004, p.102) 

 

As autoras citam o pânico e desorientação como primeiras dificuldades 

apresentadas pelos alunos, isso geralmente provem da pouca experiência que o 

estagiário ainda possui. Todas as dificuldades apresentadas acima eu passei, com 

exceção da violência. Como o estagiário às vezes é visto como um intruso na escola, 

pois não faz parte dela, então podem ocorrer problemas relacionados a isso, como por 

exemplo, o desrespeito em relação aos alunos, ou o fato de os professores não gostarem 

de dividir com os estagiários recursos materiais que a escola possui, pois geralmente são 

poucos, (quando possui), porém, bastante procurados (e até necessários). 

 

Outra dificuldade com que se defrontam os alunos que se iniciam nas 

atividades de formação de professores é o descompasso entre hábitos, 

calendários e demais atividades e rotinas da universidade e da escola. 

Ás vezes a distribuição da carga horária e das disciplinas no currículo 

dos cursos de licenciatura obriga o aluno a cursar outras disciplinas, 

além do estágio, no mesmo período letivo. Isso faz com que a ida à 

escola ocorra em dias alternados, fragmentando as atividades e as 

percepções que vinham construindo. (PIMENTA;  LIMA, 2004, 

p.104-105)  

 

Essas dificuldades que as autoras apontam é uma quebra de rotina que ocorre e 

muitas vezes isto atrapalha o aluno, o tempo que antes ele dedicava à universidade é 

dobrado, além das aulas em um período, ele terá aulas para ministrar em outro período. 

O problema maior ainda é quando esse aluno de graduação trabalha. Para fazer o 
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Estágio ele abandona o trabalho ou terá que trabalhar em outro período, além disso, ele 

precisa estudar para provas, preparar seminários e por aí vai. 

 

Durante a supervisão dos estágios, como professora supervisora dos 

estudantes da LM tive de enfrentar diferentes reações vividas pelos 

estudantes durante o ECS. Por exemplo, lembro-me de alguns 

estudantes do curso de LM, uma vez que ser professor era algo que 

eles jamais gostariam de ser naquelas condições de trabalho nas 

escolas. Outros estudantes que começavam o estágio e iam se 

“agüentando” e queriam desistir durante a sua realização e ainda, 

aqueles que declararam nas reuniões de estudo nas turmas dos cursos 

de LM que após vivenciarem todas as dificuldades no período do 

ECS, principalmente nas escolas, pretendiam fazer concursos para 

outras áreas e desistir da profissão de professor, alguns abriam 

exceção, considerando como última alternativa o desejo de tornar-se 

professor universitário. (PIRES, 2012, p. 15-16) 

 

Tinti e Manrique (2010) citam a pesquisa realizada pelo primeiro autor e este 

fala que na sua experiência como professor formador notou as seguintes dificuldades 

nos relatos de seus alunos estagiários: a distância que há entre a universidade e a escola; 

a falta de receptividade da escola para com o estagiário e o descontentamento dos 

alunos estagiários ao serem apenas observadores. 

Já na sua experiência, também como professora formadora, Pires (2012) 

observou que ao iniciar o Estágio, os alunos ao se depararem com a realidade e 

dificuldades quiseram desistir da docência. Ouvi muitos colegas mais experientes 

chamarem o Estágio de “peneira”, ou seja, é no Estágio que nós descobrimos se 

queremos ser professores mesmo ou não, daí quem não quer geralmente desiste no 

curso nesse período, porém há também aqueles que não querem exercer a profissão, 

porém não desistem pelo fato de estarem na metade do curso. 
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CAPÍTULO II - CONTRIBUIÇÃO DOS RELATOS DOS EVENTOS 

Fizemos um levantamento em alguns anais de eventos para analisarmos o que se 

tem estudado sobre o ES.  

Buscamos no site do X Encontro Nacional de Educação Matemática – X ENEM, 

evento realizado em julho de 2010, na cidade de Salvador-BA. No campo de busca 

digitamos “Estágio Supervisionado”, mas nada apareceu, em seguida digitamos apenas 

“Estágio” e apareceram 21 trabalhos, sendo que 13 trabalhos eram na modalidade 

“relato de experiência” e oito na modalidade “comunicação científica”. 

Em seguida buscamos no site do V Seminário Internacional de Pesquisa em 

Educação Matemática – V SIPEM, ocorrido em outubro de 2012 na cidade de 

Petrópolis-RJ. Digitamos no campo de pesquisa a palavra-chave: “Estágio” e 

apareceram quatro trabalhos, todos na modalidade “comunicação”. 

Do X ENEM analisamos sete trabalhos sendo que cinco são da modalidade 

“relato de experiência”: (Oliveira et al., 2010; Figueiredo et al., 2010; Souza et al., 

2010; Cavalcante et al., 2010; e Araújo et al., 2010) e dois da modalidade 

“comunicação científica”: (AZEVEDO et al., 2010 e NONATO et al., 2010) 

Oliveira e Santos (2010) no trabalho intitulado: “A importância do Estágio na 

formação docente: o primeiro contato com a realidade da sala de aula” tinha como 

objetivo refletir sobre o papel do Estágio a partir de experiências vividas quando o 

estagiário assume uma postura crítica e reflexiva da própria prática. Os autores 

afirmaram que a matéria é fundamental para decidir se vai seguir a carreira da docência. 

As dificuldades indicadas foram: infraestrutura, superlotação de salas de aula. Este 

trabalho foi realizado com alunos da turma A da 5ª série do Ensino Fundamental uma 

escola da rede publica estadual na cidade de Jequié – BA. 

Figueiredo e Dall’Asta (2010) em: “Estágio Supervisionado em Matemática: um 

laboratório de práticas inovadoras na formação inicial de professores”  tinha como 

objetivo, mostrar que as tecnologias digitais devem fazer parte da formação de 

professores os ajudando de maneira  positiva. Os autores tiveram o resultado esperado 

na pesquisa realizada com 37 alunos da 7ª série de uma escola da rede municipal de ensino 

da cidade de Rio Grande/RS, notando que as tecnologias ajudaram na compreensão do 

processo de construção de conhecimento de cada aluno com suas limitações e 

inquietações. A dificuldade apresentada foi a falta de referencial teórico. 
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Souza (2010) em: “Formação inicial do professor de Matemática: “A pesquisa 

no Estágio Curricular Supervisionado, ao realizar uma pesquisa sobre a reflexão de um 

estudante do curso de licenciatura em Matemática”, cita o Estágio como uma 

oportunidade de adquirir novos aprendizados e novas experiências por meio de 

investigação sobre a prática do professor regente e sobre sua própria prática. Ele obteve 

os resultados esperados e acrescenta o Estágio como pesquisa é o agente contribuidor 

para a formação continuada de professor. 

Cavalcante (2010) em: “O Estágio Supervisionado como espaço de pesquisa e 

reflexão na formação do professor de Matemática”, entende o Estágio como espaço de 

pesquisa, construção de conhecimento e desenvolvimento da identidade profissional. A 

pesquisa realizada com alunos da licenciatura plena em Matemática, no Campus VI da 

Universidade Estadual da Paraíba teve como resultados os esperados e como dificuldade 

ele apresentou o fato de que os alunos se apegam muito aos cálculos e não aprofundam 

na definição e significado dos conteúdos. 

Araújo e Oliveira (2010) em: “O planejamento e a dinâmica do ensino no 

Estágio Supervisionado”, citam o Estágio como primeiro contato com a profissão 

docente e caracterizam os mesmos como dinâmico e complexo. Ao realizarem a 

pesquisa com uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental, obtiveram como resultado 

que o Estágio capacita integra e materializa a base discente. Como dificuldades eles 

relatam a dificuldade dos alunos em compreender o assunto.  

Azevedo, Prates e Paez (2010) em: “Estágio Supervisionado na Licenciatura em 

Matemática da UFSCar: contribuindo para o desenvolvimento profissional de futuros 

(as) professores (as)” acreditam que o Estágio Supervisionado é um espaço de formação 

e se destaca como foco de discussão. As autoras analisando as reflexões da vivência que 

ambas tiveram, concluíram que a disciplina de Estágio está conseguindo contribuir 

significativamente na formação de professores e não descreveram nenhuma dificuldade. 

Nonato e Souza (2010) em: “O Estágio em Matemática afastando o acadêmico 

da sua profissão” buscam encontrar os elementos que correlacionem a Teoria do curso 

de formação de professores com a Prática dos professores que já atuam nos campo de 

trabalho. Ao realizarem uma pesquisa com acadêmicos do 4º ano do curso de 

Licenciatura em Matemática, em uma Universidade Pública Estadual, chegam à 

conclusão de que o professor quando entra no meio acadêmico deve compartilhar suas 

experiências e ao adquirir teorias poderá melhorar sua pratica. A dificuldade que as 

autoras apresentaram foi o choque do primeiro contato com a realidade escolar. 
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No V SIPEM foram apresentados quatro trabalhos que falam sobre o Estágio 

Supervisionado. Foram eles: (Magalhães, 2012; Carvalho et al., 2012; Pozzobon et al., 

2012 e Varizo et al., 2012), todos na modalidade “comunicação” 

Magalhães (2012) em: “A reflexão no Estágio Supervisionado dos cursos de 

Matemática da UEG” notou que os relatórios apresentavam muitas críticas sem 

considerar aspectos relevantes. Ao realizar a pesquisa com sete professores de 

Licenciatura em Matemática das unidades universitárias de Anápolis, Formosa, Goiás, 

Iporá, Jussara, Posse e Quirinópolis, os quais trabalharam com o ES em 2008 ou 2009 

obteve como resultado que é necessário uma formação baseada nos princípios da prática 

pedagógica crítico-reflexiva levando em consideração o contexto social e institucional 

ao qual o ensino ocorre. Não foi apresentado dificuldades. 

Carvalho e Passos (2012) em: O Estágio Curricular Supervisionado e a decisão 

do licenciado em querer ser professor de Matemática, acreditam que o Estágio 

supervisionado é um fator que contribui para a tomada de decisão do licenciando 

exercer a profissão e buscam encontrar esses elementos. Como resultado da pesquisa 

realizada com um grupo de dezessete licenciados, matriculados no terceiro ano do curso 

de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Londrina, os autores 

encontram que o Estágio é uma oportunidade para criar a identidade do futuro professor, 

não se limitando apenas na decisão a ser tomada, esta é causada por alguns motivos 

externos. Os mesmos não apresentam dificuldades. 

Pozzobon, Battisti e Nehring (2012) em: Processos de compreensão na 

constituição do professor de Matemática em vivência de Estágio Supervisionado, 

buscam compreender como os alunos de licenciatura se constituíram professores a partir 

da vivência do Estágio. Ao analisarem relatórios de Estágio do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio dos anos de 2009, 2010 e 2011, perfazendo um total de 20 trabalhos, 

os autores chegaram a conclusão de que o licenciando é desafiado a muitos momentos 

de análise e reflexão, possibilitando ao licenciando constituir-se professor de 

Matemática. Também não apresentou dificuldades. 

Varizo e Rocha (2012) em: Ressignificação do Estágio Supervisionado na 

formação do professor de Matemática da UFG, buscam descobrir como algumas 

matérias específicas contribuem para o Estágio Supervisionado e consequentemente na 

formação dos licenciandos em Matemática. A pesquisa foi realizada com licenciandos 

engressos do IME/UFG, entre 1995 a 1999, perfazendo um total de 134 ex-alunos e 30 

professores. Como resultado eles concluíram que as matérias ajudam, só que alguns 
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aspectos tem que ser revistos. E como dificuldades eles apontaram os desafios pela nova 

realidade do mundo globalizado. 

A nossa pesquisa foi realizada com alunos que especificamente já realizaram o 

Estágio Supervisionado I, escolhemos este pelo fato de o mesmo ser o primeiro Estágio 

do curso, na qual o licenciando exercerá o papel de professor tendo um orientador. 

Os sujeitos das pesquisas analisadas foram em sua maioria alunos do ensino 

fundamentral, ou seja, a pesquisa constituía-se na fala do licenciando contando a sua 

experiência. Alguns foram realizadas por professores do ensino superior cujos sujeitos 

foram licenciando do terceiro e quarto ano de curso e apenas duas pesquisas foram 

realizadas cujos sujeitos eram licenciandos e professores da escola.  

Os relatos de eventos em sua maioria consideram o Estágio como campo de 

investigação, análise e reflexão sobre a sua própria prática. No ES o aluno tem 

oportunidade de decidir sua carreira e construir sua identidade como professor. Tudo 

isso vai ao encontro com as ideias dos autores citados no Capítulo I intitulado 

“Estágio”. 

As dificuldades apresentadas pelos autores dos artigos foram em relação ao 

choque diante da realidade, infraestrutura da escola, superlotação das salas de aula e 

dificuldade de aprendizagem por parte dos alunos. Estas dificuldades foram citadas 

pelos autores do referencial teórico também no Capítulo I intitulado “Estágio”. 
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA 

A pesquisa tem como objetivo analisar as reflexões sobre o primeiro Pstágio 

Supervisionado dos alunos do curso de Licenciatura em Matemática, para alcançar este 

objetivo, optamos por uma pesquisa de abordagem qualitativa, pois 

 
Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam 

explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas 

não quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à 

prova de fatos, pois os dados analisados são não-métricos (suscitados 

e de interação) e se valem de diferentes abordagens. (PORTELA, 

2004, p.2) 

 

O universo de estudo selecionado é o curso de Licenciatura em Matemática da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) do campus de Vitória da 

Conquista – BA e os sujeitos serão alunos desse curso que atendam ao critério: já terem 

concluído a disciplina “Estágio Supervisionado I”.  Como esse é o primeiro contato do 

aluno com seu campo de atuação, queremos identificar que contribuições, dificuldades 

são apontadas pelos licenciandos após cursar o primeiro Estágio Supervisionado? 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário com perguntas abertas 

baseadas em Manzato e Santos (2012) devido a correlação com esta pesquisa. O roteiro  

do questionário está no Anexo 02 página 48.  

Procedimentos:  

Fizemos um levantamento junto ao colegiado de Matemática e identificamos 70 

alunos que estavam matriculados no curso que e já haviam cursado a disciplina “Estágio 

Supervisionado I” até semestre letivo 2015.1.  

Após identificarmos os alunos explicitamos o motivo da conversa, apresentamos 

em linhas gerais os objetivos da pesquisa e entregamos um termo de consentimento 

livre e esclarecido (Anexo 01 página 47) para a concordância final que, depois de lido, 

foi assinado. 

 O número de alunos que responderam e devolveram posteriormente o 

questionário foi 34. Já 20 alunos receberam o questionário, porém, não devolveram. E 

16 alunos não foram contatados pois, segundo informações dos colegas, alguns 

desistiram do curso ou semestre, outros estavam de licença médica ou maternidade. 

Depois dessa etapa, os questionários devolvidos foram tabulados.  

Dessa forma participaram desta pesquisa 34 licenciandos. Cada questionário 

recebeu um código para manter o anonimato dos mesmos. Atribuímos o código da 
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seguinte maneira: anoaXX, em que os quatro primeiros números é referente ao ano em 

que o sujeito realizou o ES I. A Tabela 01 indica o quantitativo de licencandos por ano.  

Tabela 01: Quantidade de alunos por ano 

Ano Qtde de 

Alunos 

2012 3 

2013 6 

2014 19 

2015 6 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Para analisar os dados elaboramos as categorias: Cidade onde Morava e 

Trabalho; Experiência anterior; Escolha da escola e turma de Estágio; Conteúdo; 

Desistência; Tempo, Dedicação e Gastos; Pontos positivos, pontos negativos e 

conselhos para o futuro estagiário.  
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CAPÍTULO IV - COLETA DE DADOS 

O objetivo deste capítulo é apresentar, descrever e analisar os dados obtidos por 

meio do questionário. O mesmo está estruturado em sete seções: cidade e trabalho; 

experiência anterior; escolha da escola e turma de Estágio; conteúdo e desistência; 

tempo, gasto e dedicação; pontos positivos e negativos e conselho para os futuros 

estagiários. 

4.1 Cidade onde Morava e Trabalho 

Esta seção dedica-se a descrição sobre a cidade em que os licenciandos 

moravam e se trabalhavam quando cursaram o Estágio I. Ponderamos que tais 

elementos sejam fatores intervenientes na realização do Estágio, assim trazemos as 

reflexões dos licenciandos sobre esses quesitos.   

Em relação à cidade onde moravam e sua possível interferência no Estágio 

identificamos que dos 34 entrevistados, 32 moravam na cidade de Vitória da Conquista, 

cidade sede da Universidade. Apenas dois alunos moravam em outras cidades: Poções e 

Barra do Choça. 

Um dos licenciandos que moravam em Vitória da Conquista afirmou que morar 

na mesma cidade “facilita o acesso ao colégio, além de ter transporte abundante.” 

(2013a2). Já o aluno 2013a5, que morava em Poções, alegou que prejudicou o seu 

rendimento acadêmico e no que se refere à preparação das aulas do Estágio.  A Figura 

02 retirada do questionário do aluno 2014a16 mostra a resposta do aluno que morava 

em Barra do Choça: 

Figura 02: Extrato do aluno 2014a16 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Os dados evidenciam que a maioria dos alunos residiam na cidade de Vitória da 

Conquista e estes não mencionaram dificuldades em relação a morar na mesma cidade 

da escola em que realizaram o Estágio. Apenas os dois alunos que moravam em outras 

cidades demonstraram que isso foi um dificultador. Um em relação ao rendimento e 

outro em relação ao tempo, portanto, podemos inferir que morar em outra cidade 
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diferente de onde se realiza o Estágio pode ser um fator complicador na realização do 

Estágio.  

No que tange se o aluno trabalhava no período do ES e se isso interferiu no 

Estágio, 28 alunos responderam que não trabalhavam na época em que cursaram o 

Estágio e seis alunos responderam que trabalhavam. Dos que trabalhavam, todos 

alegaram que apresentaram dificuldades em relação ao tempo e/ou cansaço. Chama a 

atenção, uma das respostas que podemos ver na Figura 03 retirada do questionário do 

aluno 2012a1 que alega inclusive que afetava todas as disciplinas: 

Figura 03: Extrato do aluno 2012a1 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

Em contrapartida, há aqueles que vêem o esforço de trabalhar e estudar como 

algo de positivo: “Sempre pra quem trabalha e estuda a ministração das aulas no Estágio 

são mais dificultadas, uma vez que o tempo fica mais curto, mas nada que um pouco de 

esforço não supere”. (2013a2) Vemos que este aluno cita a jornada de trabalho e estudo 

como dificuldade, porém aponta um pouco de esforço como sugestão para conseguir 

superar nesse quesito. 

Podemos concluir então, que trabalhar e estudar é dificultoso, e quando inicia o 

Estágio, o tempo fica mais reduzido, o cansaço aumenta, então vai de cada pessoa ter 

que organizar seu tempo para poder rematar essas dificuldades. 

4.2 Experiência anterior 

Esta seção trata-se sobre as experiências que o aluno possuía antes de realizar o 

estágio, seja no próprio curso, ou até mesmo antes, e se essa experiência serviu de 

contribuição. 

Em relação às experiências vividas antes do ES e se essa experiência foi um 

ponto positivo para a realização do mesmo, 14 sujeitos responderam que não possuíam 

experiência alguma, três alunos são formados em magistério, 10 pessoas citaram o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID, e os outros sete 

tiveram experiências na sala de aula como professores substitutos, monitores, deram 

aula de reforço escolar, participaram de oficinas em outras matérias do curso ou 
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participaram dos projetos Mais Educação, TOPA – Todos pela Educação e EMITEC - 

Ensino Médio com Intermediação Tecnológica. 

Quase todas as experiências foram citadas como realizações proveitosas, e 

fazendo uma análise podemos concluir que segundo a maioria, as experiências citadas 

ajudaram a melhorar a postura como professor e a partir delas o aluno pode conhecer a 

dinâmica de uma escola, interagir com os alunos, dominar alguns conteúdos e adquirir 

mais segurança ao assumir uma classe. Os alunos que citaram o PIBID como 

experiência, disseram que o mesmo ajudou a preparar materiais didáticos, buscar novas 

metodologias, diminuir o “medo” de avocar uma turma. 

Já na visão do aluno 2014a14 que disse participar do projeto Mais Educação, a 

experiência: “Não ajudou, pois a forma como se era trabalhado no projeto de forma 

dinâmica e interativa, bem diferente da sala de aula convencional.” Esse aluno 

provavelmente tem uma visão da sala de aula como a tradicional, remoto do que se vem 

pregando as novas metodologias. Em contrapartida temos o aluno 2014a19 que fez 

magistério nos anos iniciais, e possui uma visão diferenciada: “fiz magistério me ajudou 

em relação em já ter contato com a sala de aula, porém tive que mudar metodologia, 

pois cada série, cada turma, possuem contexto e necessidades diferentes”. 

 

O fato de haver na mesma sala de aula alunos que já exercem o 

magistério e os que pretendem ingressar na profissão pode ser 

aproveitado para fazer do estágio um espaço de mediação entre a 

formação inicial e contínua. Dessa forma, surgem situações em que a 

inicial e a formação em serviço se fundem e se interpenetram. É 

válido descobrir espaços em que o professor possa dizer suas 

vivências em sala de aula e partilhar os saberes que possibilitem o 

desempenho de papéis de formador e formando. (PIMENTA; LIMA, 

2004, p.139) 

 

Após falarmos de algumas dificuldades, nesse momento estamos diante de uma 

facilidade que é a experiência adquirida antes do ES. Percebemos que as experiências 

são fatores positivos e que podem ajudar o aluno em vários fatores, desde o primeiro 

contato com uma sala de aula até a preparação de materiais didáticos. O PIBID foi a 

experiência mais citada e alguns objetivos do programa são: Inserir o aluno no cotidiano 

do futuro campo de trabalho, que é a sala de aula e promover a articulação entre 

Universidade e Escola Básica. Logo, podemos concluir que esses objetivos, 

aparentemente, estão sendo alcançados.  
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4.3 Escolha da escola e turma de Estágio 

Esta subdivisão dedica-se a falar sobre como foi a procura da escola e seleção da 

turma por parte dos alunos antes de iniciar o ES. 

Em relação a se houve alguma dificuldade na escolha da escola e turma, nota-se 

que 26 foi o número de alunos que responderam que não houve nenhum tipo de 

dificuldade e oito enunciaram que sentiram dificuldade. 

Os alunos que não sentiram empecilho na escolha da instituição em que fariam o 

ES, selecionaram a escola na qual já haviam estudado ou a que o professor orientador 

deu como opções, ou ainda, a mesma escola na qual estavam trabalhando com o PIBID. 

Destacamos a fala do aluno 2015a6 na figura 04: 

Figura 04: Extrato do aluno 2015a6 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Em relação aos sujeitos que sentiram dificuldades, estas foram em relação a 

encontrar uma escola perto da Universidade, o fato de morar em outra cidade, recesso 

da copa do mundo (para alguns alunos no ano de 2014) e dois citaram o fato da 

exigência de fazer o Estágio em escolas diferentes, veja na fala de 2014a9: “porque a 

minha orientadora (professora do Estágio), exigiu que cada aluno de nossa turma fizesse 

o Estágio com um professor regente diferente, e isso fez com que procurássemos escolas 

diferentes, o que dificultou um pouco.” 

Em relação ao ano de 2014, podemos notar que houve várias complicações, pois, 

além do fato da Copa do Mundo ter ocorrido aqui no Brasil, havendo assim um recesso 

extra nesse ano, houve greves nas escolas municipais e estaduais. Então o número de 

aulas nas escolas foi reduzido, os professores tinham que adiantar os assuntos e alguns 

não queriam aceitar estagiários. Isso fica evidente na fala do aluno 2014a2 na figura 05:  
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Figura 05: Extrato do aluno 2014a2 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

4.4 Conteúdo  

A quinta questão do questionário indagava se houve algum tipo de dificuldade 

no que se refere ao conteúdo. 23 sujeitos alegaram que não e 11 contestaram sentir 

algum tipo de complicação. Alguns dos sujeitos que não sentiram dificuldades nesse 

quesito até explicaram que estudavam o assunto antes, que se preparavam, que 

consideravam o assunto fácil, já haviam visto o assunto antes ou até mesmo tinham 

afinidade. Já os alunos-estagiários que sentiram dificuldades, foi em relação a passar o 

conteúdo, expor a matéria de forma produtiva, alunos desinteressados e/ou com 

dificuldades de aprendizagem, ausência de prerrequisitos ou o assunto específico, como 

por exemplo: radiciação, ângulos. Destacamos a fala do aluno 2015a5 retirada do 

questionário na figura 06: 

Figura 06: Extrato do aluno 2015a5 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Entende-se por domínio do conhecimento: “conceitos e modos de construir o 

conhecimento em áreas/disciplinas específicas sim, mas também conceitos e formas de 

construí-los no campo pedagógico. Além disso, ampliar os saberes de outros campos, 

com a cultura geral, com diversos setores da sociedade.” (TANCREDI, 2009, p.23). É 

importante também ter domínio dos componentes curriculares, pois caso contrário pode 

levar o estagiário a ensinar da forma como aprendeu, saltar conteúdos relevantes e/ou 

priorizar a memorização. “Um professor desenvolve seu conhecimento profissional 

quando transforma o conhecimento do conteúdo específico e pedagógico adequando-os 

aos alunos e os contextos de atuação.” (TANCREDI, 2009, p.24). 
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Concluímos que o domínio de conhecimento se dá a partir de conhecer os 

componentes curriculares e saber “passar” para os alunos, além disso, ter conhecimento 

em outras áreas, outros campos e saber adequar aos alunos, isso é um pouco desafiador 

e geralmente não é esse o conceito que está nas cabeças das pessoas: a maioria acha que 

ter domínio do conhecimento é “saber o assunto inteiro de cor e salteado, de frente pra 

trás e de trás pra frente”.   

4.5 Desistência 

Esta seção discorre um pouco acerca se houve vontade de desistir do curso por 

parte dos alunos e se foi antes ou após a realização do Estágio. Em seguida discursa, no 

geral, a imagem de “ser professor”, e se essa imagem mudou após a execução do 

Estágio.   

Ao questionar se o aluno já cogitou em desistir do curso de Licenciatura em 

Matemática e se o ES foi motivo desse pensamento, foram 21 sujeitos que responderam 

“não”, 13 responderam que já pensaram em desistir e apenas três destes ponderou em 

abandonar o curso por causa do Estágio. Alguns dos sujeitos que não pensaram em 

desistir do curso acrescentaram que sempre quiseram ser professores, outros citaram a 

profissão como um sonho. Ressaltamos a fala de 2013a2: “como desde o início do curso 

tinha muito bem traçado os planos de continuar no curso até o fim, não seria alunos de 

6° ano que me desviariam de meu foco, além do mais, pelo fato de já ter passado dos 30 

anos, não tenho tempo para perder.” 

Já os que disseram sim, revelaram que sentiram antes, depois e até quem quis 

desistir antes e depois. Uns foram por motivos pessoais, outros por sentirem 

dificuldades nas disciplinas, não conseguirem se adaptar no curso, 2014a5 respondeu da 

seguinte maneira: “Em vários momentos e por motivos diferentes. Mas o motivo que 

me levou a cursar, e todo tempo e recursos empregados, tem sido motivo maior para 

continuar.” Já 2013a5 disse: “depois do estágio bate um desanimo, pois o curso não 

prepara o graduado para atuar na sala de aula.” Podemos notar na fala desse aluno que 

ele não estava se sentindo preparado ainda.  

Em relação à imagem que eles tinham do profissional e se após o ES essa 

imagem mudou, 16 alunos alegaram que a imagem mudou e 16 alegaram que não, dois 

não responderam. Muitos alunos deixaram sem resposta a parte inicial da pergunta, mas 

também foram muitas as características mencionadas pelos outros. As mais citadas 

foram “transmissor do conhecimento” e “amigo”.   
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Os alunos no geral, falaram que a profissão é um tanto que desafiadora, difícil, 

mal remunerada, desvalorizada, exige esforço e responsabilidade, necessita de mais 

respeito e sempre tiveram a imagem de um profissional motivador, disposto, paciente, 

ocupado, que deve estar em mudanças e às vezes “severo”.  

Podemos destacar algumas falas:  

Figura 07: Extrato do aluno 2014a11 

Fonte: Dados da Pesquisa 

A fala do aluno 2014a11 na figura 07 deixa evidente que algumas pessoas ainda 

têm a imagem do professor tradicional, o de décadas atrás onde ele só passava o 

conteúdo e os alunos só obedeciam, o professor ensina e o aluno aprende.  

Já 2014a4 cita dois pontos negativos da profissão: A falta de interesse dos alunos 

e a falta de reconhecimento da carreira:  

“A primeira imagem que vi do professor em relação ao aluno é ter paciência, 

pois alguns alunos são desinteressados, e às vezes nós como professores não 

conseguimos mudar isso. Além disso, é uma profissão que não tem reconhecimento 

social nem financeiro”  

Atualmente a profissão na nossa sociedade é desvalorizada e mal remunerada, 

infelizmente, os professores estão em lutas constantes por melhorias no salário e 

benefícios que já são deles por direito, além disso, muitos são os casos de violência nas 

escolas nas quais o professor é a vítima.  

Por fim, podemos ver na figura 08 o que o aluno 2014a17 fala sobre a falta de 

preparação: 

Figura 08: Extrato do aluno 2014a17: 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Assim, notamos que a profissão é admirada pelos alunos, porém é vista como 

uma profissão difícil. Isso fica evidente na fala de 2015a4: 
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“Antes do estágio, via o professor como um instrutor do conhecimento que 

busca em seu exercício a formação de cidadãos críticos e capazes de interagir de forma 

eficiente no meio em que vive. Depois do estágio, continuei com essa mesma visão, 

porém pude perceber que esta não é uma tarefa simples e isenta de obstáculos.” 

Segundo Tancredi (2009), a imagem idealizada do que é ser professor, muitas 

vezes, é desmoronada ao fazer um curso de formação ou quando se começa a lecionar. 

A realidade diferente daquela que vivenciou como aluno é um exemplo do impacto da 

expectativa com a realidade. A simulação que ocorre nas aulas ajuda a se aproximar da 

visão de ser professor, porém não são suficientes tendo em vista que situações reais não 

podem ser controladas como as simulações podem ser. 

Podemos concluir que há três imagens que temos do que é ser professor: a de 

quando somos alunos, de quando somos estudantes de graduação e de quando somos 

professores. A visão mais marcante para os alunos foi a de quando assumiram o papel 

de docente. Cada uma é feita de acordo com as vivências. Assim, podemos perceber que 

isso pode afetar na nossa execução do trabalho caso não estejamos preparados 

corretamente para lhe dar com a realidade. 

4.6 Tempo, Dedicação e Gastos 

Esta seção destina-se a apresentar como foi a experiência dos alunos em relação 

a esses três quesitos que acreditamos serem relevantes no período de Estágio. 

Ao serem questionados sobre os quesitos tempo, dedicação e gastos, seis sujeitos 

mencionaram que o Estágio foi bem tranqüilo, porém essas dificuldades apareceram 

para os outros 28, na maioria das vezes juntas.  

Alguns sentiram dificuldade de administrar o tempo, principalmente para os 

alunos que trabalhavam. Destacamos a fala do aluno 2014a19 na figura 09, que cita os 

três itens questionados: 

Figura 09: Extrato do aluno 2014a19 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Para alguns, o problema foi as despesas do ES, notamos na fala de 2015a5 que 

isso até influenciou ele a não poder se dedicar mais: 
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“Durante o estágio eu poderia ter me dedicado um pouco mais, pois tive tempo, 

porém os gastos muitas vezes, me fez desistir de desenvolver atividades diferenciadas 

com os alunos, além disso tinha os gastos com transporte.” 

Alguns citaram que a dedicação é algo da profissão, que sempre tem que ter e 

que a dedicação foi intensa. Mas destacamos a fala retirada do questionário do sujeito 

2015a4 na figura 10 que até desistiu de duas matérias para poder conseguir terminar o 

ES: 

Figura 10: Extrato do aluno 2015a4 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Na fala do aluno 2012a2 podemos observar as três dificuldades bem resumidas: 

“Tempo e dedicação é algo da profissão (elaborar prova, corrigir,...) e comum as 

outras disciplinas, os gastos que são demais levando em consideração que somos 

estudantes e no meu caso morava fora de casa, estava em outra cidade com despesas 

extras aos meus pais e na época de estágio a coisa piorava com xérox das atividades, das 

avaliações provas,...)” 

Na fala do aluno 2013a4 na figura 11 notamos além das três dificuldades, um 

quesito a mais que é morar em outra cidade:  

Figura 11: Extrato do aluno 2013a4 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Podemos observar algumas críticas em relação a esses quesitos nas falas de 

alguns alunos:  

Em relação ao relatório na fala do aluno 2014a9:“O tempo foi meu pior inimigo, 

e em relação à gasto, acho desnecessário imprimir relatório uma vez que ele é salvo 

num CD e poderia ser enviado por e-mail, na minha opinião deveria ser impressos 

apenas as assinaturas necessárias à validade do relatório.” 

Em relação a gastos com materiais na fala do sujeito 2014a8 na figura 12: 
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Figura 12: Extrato do aluno 2014a8 

Fonte: Dados da Pesquisa 

E em relação à carga horária das aulas de Estágio na universidade na fala do 

aluno 2015a6 na figura 13: 

Figura 13: Extrato do aluno 2015a6 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Para os alunos que tiveram o Estágio tranquilo destacamos a fala do aluno 

2014a14 na figura 14. Notamos que ele não sentiu dificuldades, pois houve 

planejamento da parte dele: 

Figura 14: Extrato do aluno 2014a14 

Fonte: Dados da Pesquisa 

E por fim, destacamos a fala retirada do questionário do aluno 2014a11 na figura 

15 que sentiu as dificuldades, porém vê de uma forma positiva: 

Figura 15: Extrato do aluno 2014a11 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Podemos notar, então, que nas falas dos alunos os gastos extras que o Estágio 

proporciona são em relação a alimentação, materiais, transporte. Para os que moravam 

em outra cidade os custos são maiores. Em relação ao tempo é mais corrido, pois não é 

só dar aula. É necessário dominar o conteúdo para poder passar para os alunos, é preciso 
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fazer os planos de aula antecipadamente (aqui entra a dedicação também) e ainda fazer 

o relatório final. Para quem trabalha, provavelmente é mais corrido ainda.  

4.7 Pontos positivos, pontos negativos e conselhos para o futuro estagiário 

Este segmento dedica-se a falar um pouco sobre a visão do estagiário como um 

todo baseando-se nos pontos positivos e negativos bem como nos conselhos que os 

mesmos apontaram.  

Sobre apontar os pontos positivos e pontos negativos no ES durante sua 

vivência, nota-se que foram muitos. Todos os alunos citaram pelo menos um ponto de 

cada. 

O ponto positivo mais citado foi a experiência adquirida. Em seguida o bom 

diálogo que puderam ter com a turma. Os alunos também disseram que o Estágio pode 

proporcionar a alguns a convicção da escolha da profissão, contribuição para com a 

sociedade e poder enfrentar os desafios. O apoio do professor orientador e dos colegas 

da universidade, o suporte do professor regente e funcionários da escola, tal como a 

receptividade da escola foram citados como pontos convenientes.  

Os pontos negativos, infelizmente, foram em maior quantidade, dentre os mais 

citados foram: desinteresse da parte dos alunos, falta de autonomia, falta do apoio do 

professor regente, falta de material, tempo. 

Como pontos desfavoráveis também foram citados por alguns alunos: Gastos, 

dicotomia de teoria x prática, violência, turma de repetentes, desrespeito, superlotação 

das salas de aulas e desmotivação da parte dos professores.  

 Podemos destacar a fala do aluno 2012a2 e 2015a4, respectivamente, na qual o 

ponto positivo de um foi o ponto negativo do outro, porém podemos notar que ambos 

conseguiram cumprir o ES de forma auto-satisfatória: Dificuldade é ser estagiário, 

pobre, cheio de tarefas com gastos, a escola não disponibiliza todos os materiais, tinha 

que comprar. Porém, tive uma "sorte" com a professora que me ajudava muito e dos 

alunos que eram um amor.” (2012a12) 

Já o aluno 2015a4 fala que não teve a mesma “sorte”: “Como ponto positivo 

destaco o aproveitamento que tive nas aulas de educação depois de ter vivenciado pela 

primeira vez na sala de aula, através do estágio I e até mesmo a reafirmação de que é 

essa a profissão que quero ter. Tenho como ponto negativo a falta de orientação que 

recebi da minha orientadora, assumi a turma sem qualquer instrução vinda da parte dela 

e tive que contar com o apoio de colegas que já havia passado por essa experiência.” 
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Notamos também que alguns alunos falaram que durante o Estágio eles puderam 

vivenciar o que já tinham estudado e ao mesmo tempo alguns alunos disseram que 

houve uma dicotomia de teoria x prática. Pimenta e Lima falam sobre isso: 

 

O estágio supervisionado para os alunos que não exerceram o 

magistério pode ser um espaço de convergência das experiências 

pedagógicas vivenciadas no decorrer do curso e principalmente ser 

uma contingência de aprendizagem da profissão docente, mediada 

pelas relações sociais historicamente situadas. (PIMENTA; LIMA, 

2004, p.102)  

 

Portanto, entendemos que o Estágio será como o estagiário imaginou ou 

completamente o contrário. Uma coisa é estudar sobre ser professor e outra é ser 

professor. Os estudos sobre a profissão são de muita ajuda. Os artigos, o embasamento 

teórico no geral são uma base, porém, não são tudo. Entrar na escola e trabalhar nela 

será uma ponte entre a teoria e a prática. Em alguns pontos serão idênticas e em outros 

não. Cabe ao estagiário fazer reflexões necessárias para poder compreender e analisar 

essas semelhanças e diferenças entre o estudado e o vivido. 

Por fim, foi solicitado aos alunos para que estes dessem um conselho para os 

futuros estagiários do curso de Licenciatura em Matemática e foram muitas as 

recomendações! Os mais apontados foram: elaborar um bom planejamento, ter 

dedicação e fazer o diferencial.  

Também foram mencionadas: persistência, paciência, procurar ajuda quando 

necessário, não ter medo de se impor, manter uma boa relação para com os alunos, 

estudar, escolher bem a turma antes de fazer o ES, não se sobrecarregar, aproveitar essa 

experiência e ser humilde! 

Podemos destacar os seguintes conselhos: 

O aluno 2015a3 fala sobre ter bom relacionamento com o professor regente e 

com os alunos: “É importante ter um bom contato com a professora regente, pois ela 

pode te orientar e dar conselhos já que conhece a turma melhor. Além disso, para evitar 

conflitos é imprescindível ter um bom relacionamento com os alunos, pois muitos deles 

já não se interessam pela Matemática e não tem um bom comportamento nas aulas, com 

todas essas dificuldades se não gostarem do professor (estagiário) será muito mais 

difícil o desafio.” 

Essa fala do aluno resume bem a crítica que Tinti e Manrique (2010) fazem em 

relação a seguinte prática de Estágio: “O professor formador, que muitas vezes não tem 

uma vivência como docente na educação básica, se posiciona com um olhar distanciado 
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da realidade. O estagiário se coloca no papel do professor da escola básica como mero 

objeto de pesquisa.” Esse modelo só causa um distanciamento entre a escola e a 

universidade, pois trata o professor da escola básica como objeto de pesquisa e não 

como um formador. 

Já o sujeito 2015a4 que destacamos na figura 16, sugere os futuros estagiários a 

estudarem: 

Figura 16: Extrato do aluno 2015a4  

Fonte: Dados da Pesquisa 

Esse conselho se refere à dedicação. Sempre buscar algo novo, aprender sobre a 

profissão e a sala de aula por meio de textos, por meio de conversas com colegas, 

professores da universidade, professores da escola e por meio de reflexão da própria 

prática, pois tudo isso influenciará na sala de aula positivamente. E essa ideia vai de 

acordo com o que diz Tancredi (2009): 

 
As diferentes maneiras de desenvolver o ensino, quando 

compartilhadas, podem ser ricas fontes de aprendizagem. Nessa 

perspectiva os professores aprendem com seus pares, com a equipe de 

direção da escola e com outros membros da hierarquia da escola. Os 

pares – principalmente os que compartilham a docência de uma 

mesma disciplina ou serie – possibilitam uma aprendizagem de certa 

maneira informal, embora intencional, que muitas vezes é 

subestimada. Entretanto os pares são parceiros importantes na 

aprendizagem docente quando se dispõe a compartilhar saberes e 

práticas, a ouvir e compreender, a analisar sem criticar, a apoiar sem 

desmerecer. (TANCREDI, 2009, p.26) 

 

O professor, então, aprende por meio de conversas informais, com seus pares ou 

com outros sujeitos que vivenciam o dia a dia da escola. Como falamos anteriormente, o 

compartilhamento é uma rica ferramenta para a aprendizagem, mas é preciso aceitar as 

críticas e saber fazê-las quando for solicitado, afinal ninguém gosta de uma crítica que 

não seja construtiva.  

Por outro lado, os professores não devem “aceitar acriticamente sugestões e 

atividades prontas. O que é bom para um professor e uma classe pode não ser para outro 

docente e outra classe.” (TANCREDI, 2009, p.26) 
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Além da partilha com troca de experiências e colaboração, das críticas dos 

outros professores, é preciso uma auto crítica, pois o conhecimento não é algo pronto, é 

preciso testar, conhecer o material do outro, a sugestão do outro para então formar uma 

opinião própria e a partir disso poder discutir os resultados. 

Segundo Tancredi (2009), o professor aprende com as reflexões que faz em 

torno de si, dos seus alunos, do conhecimento etc., mas também aprende com a rotina, 

para poder processar as informações que coleta nas aulas. Ele aprende também com os 

alunos, pais e comunidade. Ele aprende com a vivência na escola, pois para cada turma, 

cada escola, é preciso que ele adeque o seu saber e sua prática, e por fim, também 

aprendem com as políticas públicas que causam um direcionamento, porém não se deve 

aceitá-las e mudar radicalmente o modo de agir nem tampouco ser resistente sem 

conhecê-las. A autora recomenda que os professores conheçam as políticas públicas, 

experimente-as, analise-as e compartilhem.  

Podemos notar que o professor continua aprendendo mesmo quando ele se forma 

e que o dia a dia vai mostrando novas e novas perspectivas, novos desafios e ele vai 

aprendendo com eles. 

 
Entretanto, para usufruir dessas variadas fontes de aprendizagens, que 

estão à disposição dos professores, é preciso que eles estejam 

dispostos a mudar. Se os professores não tiverem disponibilidade para 

a mudança, esta não acontecerá, por mais cursos e atividades 

formativas que frequentem. Alterar a disposição para aprender é, pois, 

essencial para que as escolas realizem o trabalho político de formar as 

pessoas para o mundo em transformação. (TANCREDI, 2009, p.28)  

 

Enfim, podemos concluir que Tancredi (2009), propõe que o professor continue 

estudando, e disposto a mudar, a aprender cada dia mais, ser sensível e crítico com as 

sugestões, estar atento com o avanço tecnológico, com as atualidades, e que jamais 

fique sozinho reproduzindo o livro no quadro para os seus alunos. 

O sujeito 2014a3 na figura 17 fala sobre a falta de experiência que há por parte 

dos alunos: 

Figura 17: Extrato do aluno 2014a3 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Destacamos na figura 18 a fala do aluno 2013a2 que completa o raciocínio 

explicando que tudo dá certo e até aconselha os alunos a prosseguir diante das 

dificuldades: 

Figura 18: Extrato do aluno 2013a2 

Fonte: Dados da Pesquisa 

A falta de experiência segundo Tancredi (2009) será uma dificuldade não só no 

Estágio, mas também no início da carreira: O conjunto de regras, as cobranças e outras 

exigências fazem o iniciante ver que precisam continuar sua formação. Trabalho 

docente envolve ser ético e possuir conhecimento em construção, afinal não há 

conhecimento pronto para qualquer situação. Com o tempo ele vai se adaptando, 

adquirindo experiência e consequentemente alcançará o sucesso. No fim das contas ele 

geralmente verá que vale a pena investir para ser um bom professor, pois essa 

aprendizagem que deve ser realizada ao longo da carreira (e da vida) contempla o 

conhecimento profissional, mas também o pessoal. 

Assim, podemos notar que há alguns desafios a enfrentar no início da carreira e 

que somente a formação continuada dará conta de suprir esses desafios. Podemos notar 

isso na fala do aluno 2012a3 na figura 19:  

Figura 19: Extrato do aluno 2012a3 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Na fala do aluno na figura 20 podemos notar que para ele a decisão de ser 

professor ou desistir do curso deve ser tomada durante o ES:  
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Figura 20: Extrato do aluno 2014a7 

Fonte: Dados da Pesquisa 

E essa ideia é correspondente com a de Januario: 

 

Por meio do ES, o aluno-estagiário não entra somente nas salas de 

aula. Entra, também, em seu futuro campo de atuação e é lá que terá 

seu primeiro contato com os alunos, com a realidade da sala de aula, 

com o sistema educacional e, ainda, com seus futuros colegas de 

profissão, em quem, algumas vezes, tomará como referências, boas ou 

não, para a sua prática pedagógica (JANUARIO, 2008, p.4)  

 

Hoje em dia, alunos de licenciatura se deparam com muitas falas de várias 

pessoas do tipo: “Você quer mesmo ser professor? Tão novo, vai ser outra coisa, 

engenheiro, médico, advogado”. Chegando até a analisar como a profissão é 

desvalorizada até por quem a exerce. Pimenta e Lima (2004) explicam: 

 

O estagiário vai se deparar com muitos professores insatisfeitos, 

desgastados pela vida que levam, pelo trabalho que desenvolvem e 

pela perda dos direitos historicamente conquistados, além dos 

problemas do contexto econômico-social que os afeta. Assim, é 

comum os estagiários serem recebidos na escola com apelações do 

tipo: "Desista enquanto é tempo!" e "O que você, tão jovem, 

está fazendo aqui?”.  (PIMENTA; LIMA, 2004, p.104)  

 

Assim, entendemos que é no Estágio que ele realmente descobre como é ser um 

professor, como os alunos tratam os professores, como eles se relacionam um com o 

outro, quais são os direitos e os deveres que eles têm na escola, tudo isso e muito mais 

pode ser vivenciado nesse período e diante disso, estagiário é quem vai decidir se é o 

futuro que ele quer ou não. 

A orientação do aluno 2013a1 que destacamos na figura 21 é de ficar atento aos 

imprevistos e fugir um pouco do modelo tradicionalista: 
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Figura 21: Extrato do aluno 2013a1 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Em relação ao “diferencial” citado pelo aluno, Tancredi (2009) explica que 

devido ao avanço tecnológico unido com o desenvolvimento da sociedade, a escola hoje 

tem um papel mais amplo, ela deve ensinar a aprender e estar mais presente na 

comunidade ética e responsavelmente e, além disso, dar atendimento a sociedade, 

porém está diminuindo a procura pela profissão docente.  

Hoje a informação está mais acessível para a sociedade em geral. A escola que 

tem papel de ensinar deve então estar atenta ao tipo de informação que os alunos têm e 

instruí-los a ter acesso aos conteúdos de credibilidade que servirão para o crescimento 

intelectual dos mesmos.  

Segundo Tancredi (2009), para cumprir essas novas exigências, a escola 

necessita de um profissional cada vez mais qualificado, preparado para ajudar aos 

alunos a aproveitarem os benefícios da escolarização, comprometer-se com a escola e 

não acomodar-se diante a realidade em que vive. 

 

Aprender a refletir sobre as características da docência desde os 

primeiros anos de preparação formal é importante para que os futuros 

professores possam aproveitar em que estão sob supervisão de 

professores mais experientes e irem aos poucos construindo o seu jeito 

inicial de ser professor [...] (TANCREDI, 2009, p. 15). 

 

Deve-se aproveitar ao máximo esse tempo de Estágio, pois as dúvidas frequentes 

ao serem levadas em pauta com o professor formador e com os colegas (assim como 

ouvir relatos dos colegas e do professor formador) podem ajudar o estagiário a aprender 

a se portar diante de futuras situações. Esse é o conselho do aluno 2014a5 que 

evidenciamos na figura 22: 

Figura 22: Extrato do aluno 2014a5 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Do questionário percebemos que apenas dois sujeitos apontaram que foi um 

dificultador morar fora, os demais não falaram sobre isso por morar na mesma cidade, 

então não sentiram essa dificuldade; os seis sujeitos que trabalhavam durante o Estágio 

disseram que a jornada trabalho e estudo é um agente complicador; que os alunos 

adquirem experiências como professor antes do Estágio, dentre elas a mais mencionada 

foi o PIBID, e foram experiências que ajudaram positivamente;  

Notamos também que não foi dificuldade, para a maioria, a escolha do colégio e 

turma, pois selecionaram escolas próximas as suas residências e horários que se 

ajustavam em seus tempos livres; que houve poucas dificuldades em relação ao 

conteúdo, pois os alunos, no geral, se preparavam antes para dar aula. 

Percebemos que grande parte dos alunos não pensou em desistir do curso e o 

Estágio não foi motivo maior para os que pensaram; a imagem do professor para os 

alunos é de transmissor de conhecimentos, amigo, motivador, porém desvalorizado pela 

atual sociedade; em relação a tempo, dedicação e gastos os sujeitos afirmaram que 

dedicação é algo da profissão e os outros dois realmente foram dificuldades enfrentadas.  

Constatamos que foram apontados mais pontos positivos do que negativos, 

dentre os positivos, os mais citados foram: poder conhecer a realidade da escola, 

adquirir experiência e terem tido um bom diálogo com os alunos da instituição; os 

pontos negativos do Estágio mais apresentados pelos alunos foram o desinteresse da 

parte dos discentes da escola, falta de autonomia, tempo e gastos;  

Por fim, atentamos dentre os diversos conselhos para os futuros estagiários, 

destacamos que os sujeitos recomendam: ser dedicado, planejando com antecedência as 

aulas, aproveitar a oportunidade da experiência, fazer o diferencial na sala de aula, 

procurar a ajuda quando necessário e manter um bom relacionamento com seus alunos 

da escola, professores e pares.  
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CAPÍTULO V - CONCLUSÃO 

Conforme apontamos inicialmente, a motivação se deu pelo fato de eu morar em 

outra cidade e querer saber se outros colegas também sentiam esse tipo de dificuldades. 

Ao analisarmos o que é Estágio notamos que os autores falam que o mesmo 

pode ser como o aluno imaginou ou completamente diferente, o que nos leva a falar 

sobre teoria x prática que são vistas como uma dicotomia porém devem ser realizadas 

juntas, uma servindo de base para a outra. Por fim os autores citam o Estágio como 

pesquisa sobre a própria prática, ou seja, fazendo reflexões a cerca de sua forma de 

ministrar as aulas, com o intuito de melhor a didática dele mesmo. 

Nossa pesquisa foi uma abordagem qualitativa cujo intrumento de coleta de 

dados foi um questionário. A mesma foi realizada no curso de Licenciatura em 

Matemática na UESB na qual os sujeitos foram os licenciandos que estavam 

matriculados no período letivo no qual a pesquisa estava sendo realizada e que já 

haviam concluído a disciplina ES I. 

Nosso objetivo neste trabalho foi analisar as reflexões sobre o primeiro Estágio 

Supervisionado dos alunos do curso de Licenciatura em Matemática. Inicialmente nossa 

pesquisa era voltada para as dificuldades, porém ao analisarmos os dados notamos que 

os alunos apresentaram muitas contribuições que poderiam ajudar os futuros estagiários, 

sendo que este é o nosso principal objetivo. 

Após entregarmos os questionários aos alunos do curso que já tinham realizado a 

matéria Estágio Supervisionado I até o momento, analisamos as suas respostas. As 

contribuições que os alunos apresentaram, dentre outras, foram: experiência adquirida, 

oportunidade de conhecer a escola, professores e alunos. 

As dificuldades apontadas, dentre as demais, foram em relação a tempo, custos 

financeiros, passar o conteúdo, principalmente para quem mora em outra cidade ou para 

quem trabalha.  

Os relatos de eventos em sua maioria consideram o Estágio como campo de 

investigação, análise e reflexão sobre a sua própria prática. No ES o aluno tem 

oportunidade de decidir sua carreira e construir sua identidade como professor. As 

dificuldades apresentadas foram em relação ao choque diante da realidade, 

infraestrutura da escola, superlotação das salas de aula e dificuldade de aprendizagem 

por parte dos alunos. 
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Por fim, podemos concluir que o ES é uma oportunidade de o aluno conhecer 

seu futuro campo de trabalho, podendo confirmar-se da sua escolha de profissão, 

adquirir experiência e por mais que possuam algumas dificuldades, há também as 

facilidades, além de que todos conseguiram concluir e tirar algum proveito desse 

período.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PREZADO COLEGA,  

Sou Ana Paula Melo de Oliveira e estou realizando a pesquisa sob o tema 

“Estágio I e suas dificuldades: Um estudo sobre as experiências do licenciando em 

Matemática diante do seu primeiro Estágio.”, que tem como objetivo descobrir as 

principais dificuldades que os alunos de Licenciatura em Matemática possuem e se 

essas dificuldades se apresentam na maioria, para isso, você está sendo convidado para 

participar dela por meio de um questionário de perguntas abertas, fechadas e mistas.  

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e 

asseguramos o sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a 

possibilitar sua identificação. Você tem direito a esclarecimentos adicionais, antes, 

durante e depois da pesquisa. Você não será remunerado pela participação na pesquisa, 

assim sendo, a participação é voluntária.  

 Caso você aceite participar da pesquisa, o TCLE precisará ser assinado em duas 

vias, sendo que uma das vias ficará com o participante da pesquisa e a outra será 

arquivada pelo pesquisador por cinco anos. (Explicação: de acordo com Res. 466/2012, 

o TCLE tem que ser elaborado em duas vias.) 

 

Dados do pesquisador principal: 

 

______________________________________________________________________ 

Nome 

 

______________________________________________________________________ 

Assinatura 

 

_____________________________________________________________________ 

Endereço completo 

 

______________________________________________________________________ 

Telefone 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa 

e concordo em participar.   

Vitória da Conquista, _____ de _______________ de ______. 

____________________________________________________ 

Sujeito da pesquisa 
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ANEXO 2: QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO 

Caro (a) colega, esse questionário é parte essencial da pesquisa, que tem por objetivo 

analisar as dificuldades dos licenciandos em Matemática no primeiro Estágio do curso. 

Assim, solicito que responda às questões abaixo de modo claro e detalhado. A 

importância destas respostas nos auxiliará em nossa pesquisa que possui como 

perspectiva subsidiar uma discussão a fim de que sejam minimizadas as dificuldades 

que os alunos enfrentam ao estagiarem.  

Ressaltamos que as respostas que obtivermos serão utilizadas somente para fins 

científicos com garantia de anonimato. Caso necessite, quaisquer esclarecimentos 

adicionais me escreva: paulamelooliveira@hotmail.com.  

Desde já, agradecemos pela participação! 

 

1) Quando você fez o Estágio I estava morando na cidade de Vitória da Conquista?  

[   ]Sim [   ] Não, na cidade ______________________________________________ 

Se não, isso interferiu no seu Estágio? Comente. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) Quando fazia o Estágio I, você estava trabalhando? [   ] Sim [   ] Não  

Caso sua resposta seja positiva, houve alguma interferência em seu Estágio? Comente 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3)  Você já tinha tido alguma experiência como professor antes de fazer o Estágio I?  

[   ] Não [   ] Sim, qual? ___________________________________________________ 

Se sim, essa experiência ajudou você no Estágio? Comente 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) Houve algum tipo de dificuldade na escolha da escola e turma para realizar o Estágio?  

[   ] Não [   ] Sim, comente: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

mailto:paulamelooliveira@hotmail.com
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5) Em relação ao conteúdo, você apresentou algum tipo de dificuldade? (por exemplo, não 

se lembrar do assunto, ou não conseguir passar para os alunos) [   ] Não [   ] Sim, 

comente: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) Chegou a pensar em desistir do curso?  [   ] Sim [   ] Não. Antes ou depois do Estágio I? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7) Qual a imagem que você tinha do que é ser professor? Essa imagem mudou após o 

Estágio? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8) O Estágio exige tempo, dedicação e alguns gastos para ser executado, comente sua 

experiência em relação a esses quesitos.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9) No geral, comente os pontos positivos e negativos apresentados em sua experiência 

diante do primeiro Estágio do curso. (Dificuldades e facilidades ou algo marcante ou 

ainda o que julgar importante, pode até ser algo relacionado anteriormente). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10) Se pudesse dar um conselho para os futuros estagiários do curso de Licenciatura em 

Matemática, qual seria?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


