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RESUMO 
 

A presente pesquisa intitulada o Estágio Supervisionado na Formação Inicial do 
Pedagogo: uma reflexão da prática e o ensino da matemática, objetiva analisar as 
estratégias pedagógicas de docentes em exercício e de acadêmicas em seus 
respectivos estágios, considerando suas trajetórias escolares e o ensino da 
matemática. Como procedimento metodológico foi realizado levantamento de dados 
com entrevista semiestruturada, concedida por duas professoras que atuam nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em escolas públicas de Porto Velho/RO e 
duas acadêmicas do curso de pedagogia que integralizaram o Estágio 
Supervisionado. Trata-se de um estudo de cunho qualitativo do tipo pesquisa 
bibliográfica, baseado na linha de pensamento de autores como Martinelli (1999) e 
Fonseca (2009).  A referida pesquisa teve como suporte os pressupostos teóricos de 
autores com estudos na área da educação matemática: D’Ambrósio (1986) e 
Nacarato (2009); quanto ao Estágio Supervisionado e Formação do professor: 
Buriolla (2011), Riani (1996), Piconez (1991) e Kulcsar (1991); Em relação à Prática 
Educativa: Zabala (1998) e Freire (1996), entre documentos oficiais. Os dados da 
pesquisa indicam que as acadêmicas, em processo de formação trabalharam com a 
matemática, durante o estágio, de forma lúdica. É necessário que os professores 
estejam abertos às mudanças, refletindo sobre suas práticas de ensino, com vistas a 
contribuir para o processo de formação do aluno.  
 
 
Palavras-Chave: Estágio Supervisionado em Porto Velho/RO. Formação do 
pedagogo. Práticas de Ensino.  Matemática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUMÁRIO 
 

PREÂMBULOS.......................................................................................................... 09 
 
VIVÊNCIAS DE ESTÁGIO......................................................................................,. 11 
 
SEÇÃO I – CAMINHOS PERCORRIDOS COM A PESQUISA................................. 14 
 
SEÇÃO II – BASE TEÓRICA ................................................................................... 16 
2.1 O ESTÁGIO E A FORMAÇÃO INICIAL DO PEDAGOGO ................................. 16 
2.2 O PROFESSOR E SUA PRÁTICA EM SALA DE AULA .................................... 19 
2.3 O PEDAGOGO E SUA RELAÇÃO COM A MATEMÁTICA................................ 20 

 

SEÇÃO III – CONVERSANDO COM OS DADOS ................................................... 22 

3.1 UMA EXPERÊNCIA DE REGÊNCIA ................................................................. 22 

3.2 COM A FALA: AS PROFESSORAS .................................................................. 26 

3.3 DIALOGANDO COM AS ACADÊMICAS ........................................................... 31 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................... 36 

 

REFERÊNCIAS......................................................................................................... 38 

 

APÊNDICE A ............................................................................................................ 40 

APÊNDICE B ............................................................................................................ 41 

APÊNDICE C ............................................................................................................ 43



9 
 

PREÂMBULOS 
 
O curso de Pedagogia da UNIR (Universidade Federal de Rondônia), em 

sua matriz curricular, prevê o estágio supervisionado, conforme a legislação vigente. 

Em meu percurso do estágio, observei como as professoras ensinavam matemática, 

com a presença constante do livro didático, trazendo recordações de minha trajetória 

escolar. No caráter de preâmbulos, tomo a liberdade de realizar alguns registros 

desta jornada escolar e da relação com a matemática, como disciplina obrigatória e 

não uma área a desvendar e conhecer.  

Marcadas por alegrias e disputas em alcançar as melhores notas, fases 

caracterizadas por “gostar de matemática” e de “não gostar de matemática”, destaco 

que sempre estudei em escolas públicas do bairro, consideradas pelos moradores, 

como de um “ensino fraco”, com sentidas ausências de profissionais, conteúdos e 

metodologias frágeis. Essas fases se alternaram ao longo da vida escolar.  

Recordo-me que no 1º Ano do Ensino Fundamental comecei a resolver as 

primeiras operações e devido aos acertos, a felicidade ficava estampada no rosto, 

iniciando a fase do “gostar de matemática”. A professora sempre usava o livro 

didático para passar atividades “para casa” e nos braços, um livro pessoal para 

colocar as “contas” no quadro.  

Nos dias de avaliação ficava nervosa e com medo de não conseguir 

responder todas as questões. Lembro de uma situação especifica em que uma 

amiga, sentada a frente, comentando algo a respeito do prazo que se esgotava para 

entrega da prova, ter sido indevidamente interpretado pela professora, ocasionando 

um momento constrangedor. Ao deparar com a cena, a professora gritou, afirmando 

que eu estava colando da colega e que tomaria a avaliação. Fiquei muito assustada 

com a postura da docente. Ela era uma referência de professora que eu queria ser, 

uma pessoa gentil, educada, presente, tirando as dúvidas quando surgiam. Devido 

ao nervosismo não consegui resolver as operações de divisão.  

Os meus pais sempre estiveram presentes quando o assunto era os meus 

estudos. A todo momento, incentivavam para aprender o que não aprenderam. Os 

dois estudaram apenas até a 3ª série. Às vezes, não entendia o motivo de não me 

ajudarem nas atividades de matemática. Aos meus oito anos de idade, compreendi. 

Eles não ensinavam porque não queriam ou não tinham tempo, mas sim porque não 

sabiam a “matemática escolar” e tinha medo de “ensinar errado”. 
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Não posso deixar de falar dos professores e professoras, dispostos a 

ensinar, tirar dúvidas, nos Anos do Ensino Fundamental. Porém, as práticas usadas 

por eles eram sempre as mesmas, baseadas na utilização do quadro ou livro 

didático. Conseguia entender os conteúdos e amava resolver os problemas de 

matemática. Como seria mais gostoso aprender matemática se tivessem variado os 

recursos, jogos, brincadeiras, cenários, algo mais prático e voltado para o nosso 

cotidiano.   

No primeiro Ano do Ensino Médio, tive a oportunidade de aprender 

matemática de maneira mais prática. A metodologia usada pela professora era 

diferenciada. Fazíamos pesquisa de campo, projetos, usávamos vários recursos 

materiais e meios para aprender. Passei a sentir-me uma pesquisadora e sim, 

fazendo parte do processo.  

 No Segundo e Terceiro ano caracterizado pela fase intitulada “não gostar de 

matemática” me deparei com conteúdos diferentes; a chegada em outra escola, 

novas amizades, novos professores, mais atividades e menos explicações, tudo 

girando em volta do Exame Nacional do Ensino Médio. Dúvidas acumuladas, 

assuntos/conceitos incompreendidos e os momentos em que me sentia “perdida” 

nas aulas. As notas já não eram tão boas e pela primeira vez, de recuperação na 

disciplina.  

Finalizei o Ensino Médio não gostando de Matemática, achando que os 

conteúdos estudados no fundamental não contribuíram para essa etapa escolar. 

Nesse sentindo, pensava se os alunos apenas decoravam, memorizavam os 

conteúdos, ou de fato, aprendiam matemática.  

Hoje, graduanda do Curso de Licenciatura em Pedagogia na Universidade 

Federal de Rondônia, passei a compreender e entender que matemática não é um 

“bicho papão”, afinal há várias metodologias e estratégias para ensiná-la. Importante 

afirmar o quanto aprendi com meus professores e professoras, como somaram suas 

práticas de ensino, organização e posturas, na construção da professora que quero 

ser.  
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VIVÊNCIAS DO ESTÁGIO 

 
Esta pesquisa será motivada pelo processo de formação escolar e 

acadêmico. Os anseios e as dificuldades com a matemática ensinada na escola e as 

vivências no estágio, objetivar-se-ão no exercício da escrita. Será analisado se a 

“afinidade ou não” com a referida disciplina refletirá na prática exercida durante o 

período de Estágio Supervisionado. 

Entende-se que o Estágio Curricular Supervisionado é uma etapa 

indispensável na formação do acadêmico do curso de Pedagogia, nele estão 

previstas a observação, a participação e a regência. É um processo de aproximação 

com o cotidiano escolar, a sala de aula. Proporciona experiências necessárias para 

o conhecimento do campo profissional.  

Piconez (1991), diz que as experiências vividas durante o estágio e o 

exercício da reflexão sobre a prática vivenciada permite ao acadêmico conhecer e 

ampliar sua postura crítica em relação aos problemas que permeiam estas 

atividades, bem como suas fragilidades.  

Com o tema: o estágio supervisionado na formação inicial do pedagogo: 

uma reflexão da prática e o ensino da matemática, essa pesquisa se estenderá para 

uma análise das estratégias pedagógicas de docentes em exercício e de 

acadêmicas em seus respectivos estágios, considerando suas trajetórias escolares e 

o ensino da matemática.  

Toledo (1997, p.10), aponta o insucesso em aprender os conteúdos básicos 

da disciplina, no processo de formação escolar ligados a muitos fatores. Para a 

autora podem ser gerados por: “método de ensino inadequado, falta de uma relação 

estreita entre a matemática que se aprende nas escolas e as necessidades 

cotidianas, ou defasagem da escola quanto aos recursos tecnológicos”. Será que as 

lacunas existentes no processo de formação escolar influenciam nas práticas 

pedagógicas das professoras para ensinar matemática? Seguirão as referências das 

professoras que tiveram em sua trajetória escolar? As professoras, em exercício de 

sala de aula, analisam suas próprias práticas? Será o estágio uma contribuição 

importante para os futuros profissionais lidarem com os desafios do processo de 

ensino aprendizagem? 
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Esta investigação poderá ser uma oportunidade de divulgar as concepções 

deste estudo para a comunidade acadêmica, assim como proporcionar ampliação de 

conhecimentos. 

Objetivará de maneira geral, analisar como o estágio supervisionado está 

implicado na formação inicial do pedagogo, visando uma reflexão das práticas 

exercidas e o ensino da matemática.  

O presente estudo terá como objetivos específicos: 

• Realizar levantamentos de bibliografia especifica; 

• Relatar as vivências de campo: as observações, participações e regência;  

• Entrevistar ao menos duas professoras que atuam nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, em escolas públicas de Porto Velho; 

• Entrevistar também duas acadêmicas do curso de Pedagogia que integralizaram 

o Estágio em 2017;  

• Analisar as estratégias pedagógicas das docentes em exercício e de acadêmicas 

entrevistadas, considerando o ensino da Matemática e suas trajetórias escolares. 

No campo da educação matemática, contarei com D’Ambrósio (1986) e 

Nacarato (2009), na defesa de conceitualmente se trabalhar com a realidade das 

práticas de professoras dos anos iniciais para o processo de ensinar-aprender 

Matemática. D’Ambrosio, ao conceituar a prática de ensino diz que:  

 
[...] em geral é uma ação pedagógica que visa o aprimoramento, mediante 
uma multiplicidade de enfoques, da ação educativa exercida no sistema 
educacional de maneira mais direta e característica, qual seja a forma por 
excelência dessa ação, isto é, o trabalho na sala de aula (D’AMBROSIO, 
1986, p.37). 
  

Entendendo ação, aqui apresentada como uma estratégia do humano de 

intencionalmente interferir em sua uma realidade. Pensar, planejar a prática 

pedagógica é criar condições de diversificar o cotidiano escolar, possibilitando a 

aprendizagem. 

Quanto ao Estágio, como contribuição de análise da formação inicial do 

pedagogo, contei com Buriolla (2011), Riani (1996), Piconez (1991) e Kulcsar (1991) 

nos subsídios para compreender como ocorre esse processo na vida dos 

acadêmicos. Kulcsar afirma:  
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[...] o Estágio Supervisionado deve ser considerado um instrumento 
fundamental no processo de formação do professor. Poderá auxiliar o aluno 
a compreender e enfrentar o mundo do trabalho e contribuir para a 
formação de sua consciência política e social, unindo a teoria e a prática. 
Mas para que isso ocorra, o Estágio não deve ser encarado como uma 
tarefa burocrática a ser cumprida formalmente, muitas vezes desvalorizado 
nas escolas onde os estagiários buscam espaço. Deve, sim, assumir a sua 
função prática, revisada numa dimensão mais dinâmica, profissional, 
produtora, de troca de serviços e de possibilidades de abertura para 
mudanças (KULCSAR, 1991, p. 64-65). 
 

Buscar uma real compreensão do estágio como uma ferramenta de 

formação, como um amplo exercício de vivências, de trocas, de revisão permanente, 

de conceitos postos em ação, na superação do lugar restrito do “certo e do errado”, 

dando amplitude a construção das práticas educativas.  

Em relação à prática educativa e o fazer docente Zabala (1998) e Freire 

(1996), contribuirão na busca de respostas e tentativas de entendimentos.  

Este trabalho implicará em definir uma metodologia com um cunho 

qualitativo de pesquisa, baseado na linha de pensamento de autores como Martinelli 

(1999) e Fonseca (2009). Constará como preâmbulos, fragmentos de minha 

trajetória escolar e acadêmica. Com Seção I: base Teórica, abordando a 

compreensão do Estágio Supervisionado em documentos oficiais como instrumento 

de formação, o conceito de prática, as estratégias para o ensino aprendizagem da 

Matemática; Na Seção II: Os caminhos percorridos com a pesquisa, abordarão a 

metodologia empregada; na Seção III - Conversando com os dados; teremos como 

ponto 3.1 Relato da experiência de regência no estágio, no item 3.2 com o título: 

Com a fala: as professoras, o registro das entrevistas e 3.3 Dialogando com as 

acadêmicas, as respostas em relação às questões elencadas. Por fim, as 

considerações finais, contendo minha análise dos dados. Por meio de um diálogo 

com as dissertativas das professoras e acadêmicas, buscarei, considerando o 

referencial teórico definido para a pesquisa, analisar os processos formativos, o 

realce ou não do estágio supervisionado e as práticas para um ensino de 

matemática coerente, crítico e transformador.   
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SEÇÃO I  
 

CAMINHOS PERCORRIDOS COM A PESQUISA 
 

Conforme apresentado anteriormente, o tema desse trabalho surgiu com a 

experiência vivida no estágio supervisionado dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, observando as práticas em aula, para ensinar matemática, e a relação 

desta disciplina em minha formação escolar/acadêmica. Estudo estendido para as 

diversas trajetórias escolares das professoras e acadêmicas, envolvidas neste 

processo, correlacionando-as com suas estratégias pedagógicas.   

Para tal, por meio do instrumento entrevista, realizada nos meses de 

setembro e outubro de 2017, propus conhecer as experiências com a matemática 

em sua trajetória escolar/acadêmica; as estratégias pedagógicas usadas para 

ensinar matemática das acadêmicas e professoras, as observações de ambas 

quanto às práticas de ensino, entre outras perguntas que surgiram no decorrer da 

entrevista.   

Em termos metodológicos essa investigação teve um cunho qualitativo do 

tipo de pesquisa bibliográfica. Conforme Martinelli (1999, p.23) a pesquisa qualitativa 

apresenta-se com “caráter inovador como pesquisa que se insere na busca de 

significados atribuídos pelos sujeitos ás suas experiências sociais” desta forma, 

pretende-se com a metodologia, contribuir e atribuir significados para minha 

experiência enquanto acadêmica e pesquisadora.   

Realizado o contato inicial com as professoras e acadêmicas, apresentei os 

objetivos da pesquisa, o agendamento de horário e local da entrevista. Esta foi 

efetivada, de maneira semiestruturada, com perguntas abertas para duas 

professoras da rede municipal de Porto Velho e duas acadêmicas do curso de 

Licenciatura em Pedagogia, que já integralizaram os estágios previstos na matriz 

curricular nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Conforme Rudio (2009), este instrumento costuma estabelecer no contato 

inicial entre entrevistado e entrevistador, motivação para o “informante”, a fim de que 

suas respostas sejam realmente sinceras e adequadas. Desta forma, tomou corpo 

um ambiente adequado e confortável para realizar a entrevista, proporcionando um 

momento de discussão aberto a novas perguntas. Foram propostas nove perguntas 
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para as acadêmicas e sete para as professoras que, em parte, esclarecem o objetivo 

dessa pesquisa.  

Os dados coletados foram organizados e depois analisados de acordo com 

os objetivos da pesquisa e o referencial teórico definido por meio de leitura de livros 

e dissertações. As informações foram importantes para compreensão do problema 

que está sendo pesquisado. 
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SEÇÃO II 
 

BASE TEÓRICA 
 

Para compreender como se processa a prática do professor em Matemática 

e a do acadêmico em formação, um estudo bibliográfico identificando autores que 

entraram como base para esse estudo fez-se necessário. D’Ambrósio (1986); 

Nacarato (2009); Freire (1996); Zabala (1998); Piconez (1991); Riani (1996); Kulcsar 

(1991) e Buriolla (2011), foram os principais autores que subsidiaram essa pesquisa, 

todos em suas diferentes áreas e contextos abordando a “prática”. 

 

2.1 O ESTÁGIO E A FORMAÇÃO INICIAL DO PEDAGOGO 
 

A resolução do Conselho Nacional de Educação – CNE/CP nº. 01/2006, em 

seu art.7º, inciso II, delibera que será oferecido ao acadêmico, no curso de 

Licenciatura em Pedagogia, “[...] 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado 

prioritariamente em Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto 

pedagógico da instituição”. Esta carga horária, de trezentas horas, destinada ao 

discente para o estágio no decorrer do curso, proporciona uma aproximação e 

contato direto, mesmo que em um período curto, com o ambiente profissional e a 

realidade escolar, sendo então um componente curricular necessário e obrigatório 

nos cursos de Licenciaturas.  

No curso de Pedagogia/UNIR o Estágio Supervisionado segundo o Projeto 

Político-Pedagógico PPP/DECED, é:  

 
[...] atividade que consiste em promover a formação profissional na 
docência. Específica e realizada no campo próprio de atuação do 
pedagogo, consistirá em prática supervisionada, porém independente por 
parte do formando, com vistas a produzir capacidade de respostas diante 
das situações profissionais docente, em campo e espaços de atuação 
concretos (PPP/DECED, 2010, p. 43). 

 

O PPP (2010), do curso de Pedagogia/UNIR, considera que o exercício 

desenvolvido no ambiente escolar, campo em que o professor e o acadêmico 

articulam suas práticas, é um momento para compartilhar experiências, analisar as 
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fragilidades e potencialidades da profissão, dialogar e trocar conhecimentos e 

informações entre professores, discentes e orientadores do estágio.   

Na escola, para os acadêmicos, é oportunizado desenvolver atividades, 

construir ações pedagógicas e avaliar conhecimentos em situações concretas. A 

educação vista com outro olhar, atento as demandas e situações cotidianas, 

importantes para o processo de formação do futuro professor. 

Durante a formação acadêmica o pedagogo adquire conhecimentos 

necessários que possibilitam a construção e reflexão de outros novos saberes 

imprescindíveis para o seu processo de formação.  

Várias disciplinas compõe a grade curricular do curso, entre elas as 

disciplinas de Didática, Metodologia, Fundamentos e Práticas e o Estágio 

Supervisionado. Estas por sua vez, são bases para o futuro professor construir 

saberes e entender como se processa a prática escolar.  

Kulcsar (1991, p.70), nessa perspectiva, diz que “os cursos de formação de 

professores devem proporcionar aos futuros profissionais uma ampla base de 

conhecimento para toda a atividade educativa”. Salienta ainda, sobre o papel da 

Universidade em fornecer uma base teórica que proporcione ao acadêmico uma 

visão crítica da sociedade e das questões envolvidas no âmbito da educação, visto 

isso, no processo de formação inicial do educando o curso necessita apresentar 

estratégias cabíveis para os futuros professores conhecerem e relacionarem os 

conhecimentos teóricos à prática educativa.  

Para melhor compreender o processo de formação inicial do docente a LDB, 

nº 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), institui em seu art. 61, 

parágrafo único, que a formação do professor terá como fundamentos:  

 
I - a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 
fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;  
II - a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados 
e capacitação em serviço;  
III - o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições 
de ensino e em outras atividades. (BRASIL, 1996, p.26).  
 

Desse modo a formação básica do professor deve ser criativa e sólida, 

permitindo assimilar novas informações e reelaborar conhecimentos críticos 

mediante as transformações e mudanças da realidade do ensino, da escola, da 

sociedade.  
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Partindo dessa perspectiva apresentada na Lei nº 9394/96, o estágio 

assumirá também um papel importante para a formação inicial docente, pois, por 

meio dele o acadêmico conhecerá o seu futuro campo de atuação e colocará em 

prática os conhecimentos teóricos adquiridos no decorrer do curso. 

Para Buriolla (2011), o aluno necessita ter uma boa formação. Segundo o 

autor, o estágio prático contribuirá para esse desenvolvimento, proporcionando 

aprendizagens e momentos de reflexão sobre uma ação profissional, abrindo leques 

até mesmo para o futuro pedagogo repensar à escolha da profissão:  
 

o estágio é “o locus onde a identidade profissional do aluno é gerada, 
construída e referida; volta-se para o desenvolvimento de uma ação 
vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planejado gradativamente 
e sistematicamente (BURIOLLA, 2011, p.13). 
 

Nesse sentido as aprendizagens que se configuram nos períodos de 

observação, participação e regências influenciam em sua identidade profissional. 

Será o momento que o aluno vivenciará a práxis de sala de aula e posteriormente 

refletirá sobre suas limitações e dificuldades que precisam ser sanadas.  

Riani (1996, p.18), diz que “os estágios constituem um momento privilegiado, 

no qual deveria propiciar ao aluno a oportunidade de fazer uma síntese da teoria e 

da prática”, o mesmo autor aponta que nas vivências do ensino os universitários 

encontram no estágio supervisionado a oportunidade de se auto firmar e analisar 

seu desempenho diante de atividades práticas desenvolvidas em sala de aula.  

Compreende-se desse modo que os diversos conhecimentos teóricos e 

disciplinas estudadas na Universidade ficam sem sentido quando o aluno não 

vivencia a prática.  

Portanto a partir da prática de estágio e os conhecimentos teóricos 

adquiridos o licenciando, apresentará avanços e uma nova visão de mudança em 

relação às antigas práticas pedagógicas oriundas de seu processo de formação 

escolar, assim como pensará em sua prática futura para ensinar as disciplinas no 

Ensino Fundamental.  

Diante do exposto compreendo que no processo de formação, o acadêmico 

do curso de Pedagogia precisa estar apto a ensinar as disciplinas que são ofertadas 

no Ensino Fundamental, entre elas a de Matemática, sendo o ensino desta disciplina 

ainda é um dos grandes problemas a ser superado, principalmente nos Anos Iniciais 

em que a base de conhecimentos deve ser sólida.  
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Segundo o Relatório de Olho nas Metas1 divulgado pelo movimento Todos 

pela Educação, em que os dados mais recentes são referentes à Prova Brasil/Saeb 

(MEC/Inep) que foram divulgados entre o final de 2014 e início de 2015 apresenta 

que em 2013, somente 39, 5% dos alunos chegam ao final da disciplina de 

matemática com um aprendizado adequado no Ensino Fundamental nos anos 

iniciais.  

Os resultados mostram que no final dos anos iniciais não foram alcançadas 

as metas intermediarias para a aprendizagem da disciplina que eram 47,9% no 

Ensino Fundamental, ou seja, há um grande desafio pela frente em relação ao modo 

como os professores ensinam e como os alunos aprendem a matemática.  

Diante dos resultados apresentados é necessário compreender a relação 

que o professor tem com a matemática, no seu processo de formação 

escolar/acadêmico, e, se esse fato pode influenciar em sua prática em sala de aula. 

É fundamental entender primeiramente como se processa a prática do mesmo em 

sala de aula.  

 

2.2 O PROFESSOR E SUA PRÁTICA EM SALA DE AULA 
 

Durante a formação profissional entendemos que o processo de 

aprendizagem é continuo, deste modo, cada experiência vivida em sala de aula 

proporciona oportunidades para os professores internalizarem e analisarem as 

evoluções quanto às suas práticas. 

Nesse sentido Freire (2013, p. 40) diz que “é pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. As 

experiências e atividades vivenciadas serão fundamentais para o professor refletir 

sobre os acertos, os objetivos alcançados e o que ainda precisa ser melhorado.  

Isto vem ao encontro do que diz Piconez (1991), Riani (1996) e Kulcsar 

(1991), onde as práticas podem ser ampliadas, reconstruídas, revisadas e abertas a 

possíveis mudanças. Quando alunos não compreendem os conteúdos em estudo, é 

o momento de o professor refletir sobre a sua prática pedagógica e estratégias de 

ensino.  

                                                           
1  http://www.todospelaeducacao.org.br/sala-de-imprensa/releases/34223/relatorio-do-movimento-
todos-pela-educacao-apresenta-estudos-ineditos/.Acesso em: Julho de 2017.  
 

http://www.todospelaeducacao.org.br/sala-de-imprensa/releases/34223/relatorio-do-movimento-todos-pela-educacao-apresenta-estudos-ineditos/
http://www.todospelaeducacao.org.br/sala-de-imprensa/releases/34223/relatorio-do-movimento-todos-pela-educacao-apresenta-estudos-ineditos/
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Zabala (1998), diz que nenhuma prática educativa se justificaria se professor 

não respondesse as perguntas centrais ou chaves: “Para que educar? Para que 

ensinar?” Segundo o autor sem essas perguntas nenhuma prática educativa se 

justificaria. Nesse sentido entende-se a prática como uma ação do professor, onde o 

mesmo necessita está ciente dos objetivos que pretende alcançar em cada atividade 

de aula.  

D’Ambrosio (1986), afirma que dificilmente poderá a prática pedagógica 

atingir uma eficiência desejada, se o professor ao iniciar sua aula ou no ato do 

planejamento não fizer um exame dos objetivos que pretende atingir. Ao propor 

atividades variadas, inovar nas estratégias, recursos, torna mais segura a sua 

prática e a aprendizagem mais eficiente.  

A despeito disso, D’Ambrosio (1986, p. 46), diz ainda que “é fundamental a 

capacidade do professor reconhecer no aluno um determinante na definição dos 

objetivos da prática pedagógica”, assim sendo é importante a participação dos 

alunos no momento da escolha dos procedimentos utilizados para ensinar 

determinados conteúdos matemáticos. Cabe ao professor ouvir o aluno, pois o 

mesmo tem muito a dizer sobre suas dúvidas e expectativas.  

Portanto, o planejamento, os recursos, as estratégias de ensino, os objetivos 

das aulas, reconhecer e ouvir o aluno, refletir sobre o ensino e aprendizagem são 

fundamentais para se processar a prática do professor que ensina matemática.  

 

2.3 O PEDAGOGO E SUA RELAÇÃO COM O ENSINO DA MATEMÁTICA 
 

A Matemática é marcada por vários fatores em sua evolução e ensino. Nos 

primeiros anos escolares, os alunos adquirem os primeiros conhecimentos 

matemáticos de forma sistematizada. Desse modo, os saberes construídos no 

decorrer da trajetória escolar tendem a perdurar durante todo processo de formação 

dos alunos e futuros professores.  

O modo como os professores concebem a matemática, durante a trajetória 

escolar/acadêmica, pode influenciar em suas práticas de ensino em sala de aula? 

A despeito disso Tardif (2002), argumenta que é por meio das experiências 

escolares e das diversas trajetórias profissionais que são estabelecidos os saberes 

docentes, ou seja, no processo de formação do ensino, o docente enquanto aluno 
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constitui uma relação com a Matemática, desenvolvendo durante esse período, 

saberes e crenças em relação à disciplina e ao seu ensino. 

Ensinar matemática pode ser então um grande desafio para alguns 

professores, principalmente quando eles, em sua trajetória escolar não obtiveram 

sucesso em aprender os conteúdos básicos da disciplina de matemática.  

Desse modo Nacarato (2009), aponta que o modo como uma professora 

ensina traz marcas do que ela concebeu por matemática, ensino e aprendizagem. 

Ela é influenciada por docentes com os quais conviveu durante a trajetória 

estudantil.  

É notável o desconforto e insegurança de muitos professores quando não 

dominam os conteúdos, desse modo acabam levando para sala de aula atividades 

insignificativas e descontextualizadas. Nesse contexto Nacarato, sustenta:  
 

A aprendizagem da matemática não ocorre por repetições e mecanizações, 
mas se trata de uma prática social que requer envolvimento do aluno em 
atividades significativas. Temos convicção de que aprender seja um 
processo gradual, que exige o estabelecimento de relações (NACARATO, 
2009, p. 34). 

 

Percebemos ainda que muitos docentes ficam presos ao uso do livro 

didático para ensinar, este por sua vez acaba tornando-se o principal recurso usado 

nas aulas. As atividades por seu lado continuam repetidas e mecanizadas 

desmotivando os alunos a não gostarem da disciplina.  

O professor nessa perspectiva tem uma grande responsabilidade ao 

trabalhar com os Anos Inicias, base da alfabetização matemática, onde os 

conhecimentos adquiridos estarão presentes durante todo o processo de formação 

do aluno. 

Portanto o professor necessita estar ciente de seu exercício, procurando 

superar as fragilidades de ensinar o que não domina. Nessa perspectiva Freire 

(2013, p. 93), sustenta “não posso ensinar o que não sei”, ou seja, como o docente 

ajudará os alunos se o mesmo não busca superar suas dificuldades diante da 

disciplina.   

Desse modo Kulcsar (1991), contribui afirmando que é imprescindível uma 

revisão da prática do professor e do próprio saber gerado na Universidade e em 

outras instâncias. O docente ao atualizar-se, no sentido de reverter o quadro de 

insegurança ao trabalhar a disciplina, torna-se mais seguro em seu desempenho 
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SEÇÃO III 
 

CONVERSANDO COM OS DADOS 
 

Nesta seção serão abordados o relato de experiência de regência da 

acadêmica/pesquisadora em processo de estágio, com o conteúdo de Matemática. 

Será apresentada a fala das professoras entrevistadas e das acadêmicas.  

 
3.1 UMA EXPERIÊNCIA DE REGÊNCIA 
 

Os conhecimentos adquiridos no curso Pedagogia/UNIR contribuíram para o 

processo de formação e consequente entendimento das práticas vividas na etapa de 

regência do Estagio Supervisionado. Segundo Piconez:  

 
A problematização da prática desenvolvida coletivamente pelas diferentes 
disciplinas do currículo, portanto, articuladas, podem assegurar a unidade, 
favorecer a sistematização coletiva de novos conhecimentos e preparar o 
futuro professor para compreender os estruturantes do ensino e os 
determinantes mais profundos de sua prática com vistas a possível 
transformação (PICONEZ, 1991, p.24).   
 

Partindo desse aspecto, a experiência de estágio, durante o primeiro 

semestre de 2017, trouxe inquietações e impulsionou a pesquisar sobre o tema, 

tornando-o objeto de trabalho de conclusão do curso. Faço aqui registros destas 

experiências. 

Durante a fase do Estágio Supervisionado realizado nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, um "certo peso” tecnicista, gerou medo em relação ao domínio 

de sala, a questão de indisciplina ou de não conseguir ensinar os conteúdos, devido 

a minha relação com a matemática que não era tão boa. Colocar em xeque essa 

visão, deixar abertura para as vivências em sala, praticar outros modos aprendidos 

no curso de Pedagogia, foram desafios.  

Queria estagiar em uma turma do 1º ou 2º ano, pois acreditava que seriam 

mais fáceis os conteúdos e exerceria com mais criatividade as atividades lúdicas. 

Porém, fiquei em uma turma de 4º ano, no momento da definição do estágio. 

A preocupação com o 4º ano era em decorrência dos conteúdos de 

matemática, pois exigiriam mais compreensão. Conhecia o necessário para ensinar? 
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Certamente os alunos fariam perguntas, conseguiria respondê-los? Estudei muito 

para sentir-me segura.  

Durante as observações de aulas realizadas em cinco dias, conversei com a 

professora da turma, analisei suas práticas em sala, os recursos didáticos e sua 

postura: como organizava a turma, qual estratégia usava para ensinar, como 

motivava os alunos e se as dúvidas surgidas no decorrer das aulas eram sanadas.  

 O uso do livro didático era o principal recurso utilizado e sempre seguido. 

Devido a isso, os alunos ficavam por muitas horas transcrevendo as atividades do 

livro para o caderno e não dava tempo de todos responderem ou da professora 

corrigi-las em aula.  

Os alunos não gostavam de copiar, preferiam ficar conversando com o 

colega do lado. Sentia-os desmotivados. Tudo era tão rotineiro que os deixavam 

com uma “certa preguiça” de fazer as atividades.  

Segundo Nacarato (2009), o aprender implica envolver a prática social do 

aluno, requer atividades contextualizadas que, por sua vez, não ocorram por 

repetições e mecanização. Nesse sentindo faltava um aprofundamento dos 

conteúdos nas aulas observadas e os mesmos não eram relacionados ao cotidiano 

dos alunos.  

Quando o assunto tratado foi expressões numéricas, as atividades eram 

sempre passadas ao quadro branco, copiadas e respondidas nos cadernos. 

Concluída as respostas, eram chamados a responder à frente. Alguns manifestavam 

receio, outros escolhiam as questões que sentiam mais facilidade para responder.  

Algo chamou a atenção em relação às respostas dos alunos, entre estes um 

autista. Ele respondia as expressões numéricas, colocando apenas o resultado ou 

ordenando os números de outras maneiras. A professora chamou a atenção dele 

dizendo que as respostas estavam erradas, pois não tinha feito do jeito que ela 

ensinou, e nem na ordem proposta. Mandou apagar e fazer tudo novamente e “se 

ele repetisse isso na prova, receberia um zero e reprovaria”. 

Naquele momento fiquei estarrecida com a postura da professora. Ela não 

deu oportunidade de manifestação ao aluno autista e nem perguntou como havia 

chegado àquele resultado, pois afinal os resultados das expressões estavam 

corretos. Depois do ocorrido, o garoto preferiu fazer outras coisas e deixou a 

atividade de lado. 



24 
 

Ocorreu-me Freire (1996, p.47), diante da situação presenciada “... quando 

entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à 

curiosidade, às perguntas dos alunos, as suas inibições; um ser crítico e inquiridor, 

inquieto em face da tarefa que tenho”. A professora não assumiu o papel de 

investigadora, não estava aberta a entender e ouvir o aluno, não criou possibilidades 

para a produção ou construção em sua função de ensinar. 

Riani (1996, p.41) diz que “a formação do educando é um composto de 

teorias, práticas educativas e trocas” afirmando que “existem situações muito 

significativas e dados relevantes que poderão contribuir para a formação 

acadêmica/profissional”, vivências que são fundamentais na formação do educando.  

Depois das observações, a tarefa era realizar o planejamento das aulas. 

Organizei três aulas de matemática que incluíam jogos e brincadeiras, usando 

variados recursos que pudessem envolver a turma e relacionar ao máximo o 

conteúdo das atividades ao cotidiano, com o intuito de fugir das aulas tradicionais 

que eles tinham.  

Nacarato considera que:  
 

É o professor quem cria as oportunidades para a aprendizagem --- seja na 
escolha de atividades significativas e desafiadoras para seus alunos, seja 
na gestão de sala de aula: nas perguntas interessantes que faz e que 
mobilizam os alunos ao pensamento, à indagação, na postura investigativa 
que assume diante das imprevisibilidades sempre presente numa sala de 
aula; na ousadia de sair da “zona de conforto” e arriscar-se na zona de risco 
(NACARATO, 2009, p.34-35). 
 

Movida por este processo, de ser quem pode criar oportunidades, para um 

modo de relacionar conteúdos desafiadores e possíveis vivências significativas, 

coloquei-me em ação. Nem sempre as atividades saiam do jeito planejado. Por 

vezes, os sentimentos eram contraditórios: sentia que tinha fracassado e ao mesmo 

tempo tentava reverter, criar uma alternativa na hora ou mudar a estratégia.  

No primeiro dia de regência estava bem confiante, sabia que havia me 

preparado bem para aula e apostava que os alunos iriam gostar das atividades. 

Nacarato afirma: 

 
Temos convicção de que aprender seja um processo gradual, que exige o 
estabelecimento de relações. A cada situação vivenciada, novas relações 
vão sendo estabelecidas, novos significados vão sendo produzidos, e esse 
movimento possibilita avanços qualitativos no pensamento matemático 
(NACARATO, 2009, p. 34).  
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Seguindo essa perspectiva, iniciei perguntado se gostavam de matemática, 

e se caso não gostassem, qual era o motivo. Tive retorno, como: “só gosto de 

geografia!”; outro: “uso quando vou ao mercado, pegar o troco...” Muitos outros 

participaram mais timidamente, explicaram seus motivos e sua importância. 

Conforme a professora solicitou, trabalhei com a continuidade do conteúdo de 

multiplicação: foram entregues balões contendo fichas com operações. Os alunos 

encheram os balões e fui fixando ao quadro. Cada aluno estourou um balão, seu 

desafio era falar qual era o resultado. Ao constatar que alguns não sabiam 

multiplicar, demonstrei diferentes maneiras usadas para multiplicar. Nessa atividade 

os alunos ficaram eufóricos e ajudavam os que não conseguiam.  

A segunda atividade realizada abordou os problemas matemáticos. 

Concluída a explicação, dentre os três grupos organizados e por eles nominados, os 

alunos tiravam de uma caixa uma ficha com o enunciado de um problema igual para 

todos. Eles se empenharam, se ajudaram em busca do resultado. Enfatizei a 

importância da leitura para entender o problema. Foram quatro fichas/problemas 

entregues, sendo que o último era uma pegadinha. Caso, não interpretado o 

enunciado, não conseguiram responde-lo. Apenas um grupo conseguiu entender de 

imediato o contexto. Encontrada a resposta, um integrante escolhido para 

representar o grupo realizava a leitura do enunciado e o resolvia no quadro.  

A última atividade foi um jogo que envolvia adição e subtração. Podiam usar 

o caderno para fazerem as operações e encontrarem os resultados. Os alunos 

ficaram encantados com a tabela da atividade e se empenharam em conseguir 

preenche-la todinha. A correção foi realizada com uma tabela maior.  

Para finalizar a aula, questionei quais atividades fizeram como havia sido o 

desempenho, se haviam compreendido melhor como é a adição, subtração e 

multiplicação, assim como sua importância para o dia a dia. “Alguns responderam 

que: “hoje aprendemos problemas matemáticos”; outros “Como a matemática é 

importante no dia a dia”; “aprendemos a multiplicar”; foi passado um jogo e ficamos 

em grupos” etc.  

D’Ambrosio (1986), considera que cabe ao professor escolher e utilizar os 

métodos que ele julga mais convenientes para conduzir as práticas, em relação aos 

objetivos e conteúdos adequados, e nesse sentido as aulas eram conduzidas de 

maneira mais prática, com materiais concretos, buscando envolver os alunos no 

processo de aprendizagem da disciplina, etc.  
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Ao trabalhar com polígonos, inicialmente apresentei o conceito. Saneadas as 

dúvidas foi proposta a atividade prática. Fizemos massinha de trigo, levei palitos de 

picolé para formarem os polígonos. Utilizei o processo de produção da massinha 

para trabalhar outros elementos matemáticos, pois, havia uma sequência a seguir na 

quantidade dos produtos que usariam. Ao final das atividades todos estavam 

fazendo os polígonos e explicando o que tinha conseguindo montar.  

Em cada experiência de regência procurei levar atividades práticas e 

recursos variados fugindo do uso do livro didático. O “medo” inicial de trabalhar com 

a disciplina de matemática esvaneceu e considero oportuno citar Freire (1996, p. 

68): “preciso me mover com clareza na minha prática. Preciso conhecer as 

diferentes dimensões que caracterizam a essência da prática, o que me pode tornar 

mais seguro no meu próprio desempenho.” Dessa maneira, busquei durante o 

estágio estudar e visualizar todas as atividades, pensando nos objetivos a serem 

alcançados a cada aula, sentindo-me mais confiante. 

 
3.2 COM A FALA, AS PROFESSORAS 
 

Optei pela apresentação da estrutura de análise das entrevistas de acordo 

com o depoimento das discentes e suas respectivas professoras da sala em que foi 

realizado o estágio. Não será identificado o nome das entrevistadas, desse modo 

elas serão chamadas de A1 e A2 (acadêmicas) e P1 e P2 (professoras). 

No sentido de compreender como ocorre esse processo, as professoras 

entrevistadas responderam aos questionamentos, esclarecendo, em parte, os 

objetivos da pesquisa. O instrumento de pesquisa foi aplicado individualmente.  

Trago algumas de suas considerações: 

No decorrer da conversa, a professora P1 explica que sempre foi encantada 

por escola e sala de aula: “atuo há oito anos e leciono este ano em turmas do 

terceiro ano do Ensino Fundamental, também já trabalhei na Educação Infantil”. A 

professora P2, citou estar a quatro anos com a turma do primeiro ano do Ensino 

Fundamental, dos 12 anos de carreira profissional, tendo trabalhado também com 

Educação Infantil. 

A professora P2 situou ter sido o curso de Pedagogia, sua terceira opção de 

curso informando, ao final da entrevista ter especialização em Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS).  
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Percebo que as professoras já atuam há um bom tempo em sala de aula e 

como o foco da pesquisa foi conversar com professoras dos Anos Iniciais, se fez 

necessário conhecer a relação que ambas tiveram com a matemática, seja em seu 

processo escolar, acadêmico ou até na sala de aula atuando. Dessa maneira foi 

indagado: “Como foi seu aprendizado de matemática ao longo de sua vida escolar e 

acadêmica?” 

A professora P1 foi breve ao responder:  

 
Minha aprendizagem foi árdua, na infância tive dificuldades que superei. Na vida 
acadêmica foi esclarecedor, passei a entender como se processa o aprendizado e como 
nós ensinamos e aprendemos.  
 

A professora P2, demonstrando entusiasmo sobre a sua relação com a 

matemática, disse que:  

 
O meu aprendizado foi muito bom, pois sempre tive muitos professores bons desde o 
fundamental até o ensino médio, eu já comecei a gostar de matemática no primeiro ano 
porque meu professor era maravilhoso, porque ele passava todo esse gostar, por isso que 
eu acho que é muito importante aquilo que o professor gosta de passar para os alunos, 
pois eles aprendem mais.  Quando eu cheguei na faculdade, eu pensei que ia me 
decepcionar com a matemática, mas tive um professor que ama matemática, então foi 
maravilhoso, sempre gostei de matemática, eu acho que passo isso para meus alunos que 
é uma matéria muito boa.  Eu amo matemática, é porque quando eu decidi fazer curso 
superior, porque era muito difícil, eu queria fazer engenharia civil, só que não consegui, fiz 
três vezes o vestibular na unir. Eu tenho curso técnico em contabilidade. Fiz um para 
contábeis, economia e não passei, aí foi quando fiz para pedagogia que foi minha terceira 
opção. Como eu sempre gostei de matemática, eu acho que isso influencia muito os 
alunos, porque meus alunos do primeiro ano dizem que amam matemática.  
 

Observo na fala de ambas que o apreço pela matemática e a relação que 

tiveram durante seu processo de formação foram importantes para ensinar 

matemática. De acordo com Nacarato (2009, p. 24) “o modo como uma professora 

ensina traz subjacente a ele a concepção que ela tem de matemática de ensino e 

aprendizagem”, nesse sentido as professoras seguiram as referências de 

professoras que tiveram em sua trajetória escolar.  

Questionei a seguir: “quais as memórias permaneciam de seus professores 

(as) de matemática?” As respostas foram:  

Professora P1:  

 
Memória de professores tradicionais que conseguiram fazer com que eu aprendesse e 
compreendesse a tão temida matemática. 
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Professora P2:  

São memórias boas, porque foi aquilo que eu aprendi a gostar, e eles quando ensinavam 
tinham muita vontade trazendo desde o concreto para nossa realidade, também trazendo 
experiências do cotidiano, eu amei, essas são as memórias de muita paciência e carinho 
para ensinar, acho que por isso gosto de matemática. 

 

Conforme as respostas, podemos ver a importância e participação do 

professor no processo de aprendizagem da disciplina, a influência que ambas 

tiveram, mesmo as aulas sendo tradicionais (P1). A professora P2 relata com mais 

clareza fazendo uma relação com o seu processo, diz que nos dias de hoje e devida 

sua afinidade com a matemática, percebe a influência positiva exercida junto aos 

alunos de sua sala, no que tange a disciplina.  

Nesse contexto Nacarato (2009, p.23) aponta que “a professora é 

influenciada por modelos de docentes com os quais conviveu durante a trajetória 

estudantil, ou seja, a formação profissional docente inicia-se desde os primeiros 

anos de escolarização”, desta maneira toda afinidade com a disciplina durante a 

trajetória de ambas as professoras influenciaram em suas práticas usadas em sala 

de aula para ensinar matemática. 

A fim de conhecer as estratégias pedagógicas que as professoras usavam 

em sala de aula para ensinar matemática, responderam:  

Professora P1 diz que:  

 
Têm as aulas expositivas, uso jogos matemáticos, o livro didático e exercícios que são 
descritos no caderno. 
 

Já a professora P2 explicou de que modo trabalha e que recurso usa em 

suas aulas, assim como as dificuldades que os alunos ainda têm em relação à 

disciplina dizendo que:  

 

Eu trabalho muito com tampinha e desenho, porque nessa escola eles não têm materiais, 
porque na outra escola que eu trabalhava tinha massinhas, palitos de picolé, material 
dourado. Uso livro didático, atividades no quadro, atividades xerocadas. Alguns alunos 
sentem dificuldades, principalmente aqueles que não são acompanhados pelos pais, afinal 
a criança não tem aquela maturidade de quando chegar a casa e “agora vou estudar”, 
então precisa do acompanhamento dos pais. E eu trabalho com adição, subtração e 
quantidade, pois quando eles entendem bem, posso pegar com mais tranquilidade a 
multiplicação, eles irão sentir mais facilidade. 
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De acordo com as respostas das professoras o uso do livro didático e 

atividades xerocadas ainda é o principal recurso para ensinar, comprovando com o 

relato das acadêmicas quando perguntado sobre as aulas que elas assistiram.  

Quanto aos recursos nota-se na fala da professora que a escola não 

disponibiliza tais materiais. Nacarato (2009) diz que o professor precisa ter ousadia, 

criar oportunidades de aprendizagem com o exercício da criatividade, ousar, sair da 

“zona de conforto”; 

As professoras entrevistadas observaram todas as aulas das acadêmicas 

em seus exercícios de regência. Suas práticas, os modos de colocar-se em 

funcionamento para ensinar e os recursos utilizados. Achei interessante perguntar 

se “as práticas de ensino das estagiárias com relação ao ensino da matemática 

contribuíram de alguma maneira para a sua formação”? E se “perceberam 

mudanças depois da passagem das estagiarias em sua sala de aula” sejam em 

relação à aprendizagem, comportamento dos alunos ou outros fatores. Ao 

responderem explicam:  

Professora P1: 

 

Posso dizer que as práticas delas contribuíram para minha formação, de maneira que meu 
trabalho se tornou mais dinâmico e prazeroso e dentro da realidade social dos alunos. 
  

Sim, pois com a presença delas as aulas tornaram menos maçantes e eles aceitaram mais 
as atividades. 
 

A professora P2 ao responder diz que não só as acadêmicas contribuíram 

para sua formação e aulas, os professores orientadores do estágio também o 

fizeram: 

 
Sim, no comportamento, os alunos ficaram mais participativos e passaram a perguntar mais 
quando tinham dúvidas, ficaram mais autônomos, aprenderam os que as meninas 
ensinaram. Assim como eu passei a usar tampinhas nas minhas aulas e o professor 
responsável pelo estágio deu umas dicas para que eu trabalhasse com materiais concretos, 
pois ia facilitar e melhorar a aprendizagem dos alunos.  
 

De acordo com a resposta percebemos que o estágio “pode ser de mão 

dupla”. Atribuindo significados para as aulas, como cita a professora P1 “as aulas 

tornaram-se menos maçantes”. Entendidas como mais atrativas e os alunos, assim 
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como os da professora P2, ficaram menos inibidos, perguntando quando tinham 

dúvidas, melhorando a participação. 

As docentes passaram a usar outros recursos nas aulas e o jogo foi um 

deles, desta maneira percebe-se que houve uma troca de conhecimento entre as 

acadêmicas, os alunos e as professoras confirmando o que Freire (2013) sustenta 

“Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. Novos 

saberes surgiram com experiência do Estágio Supervisionado, a troca de 

conhecimento foi primordial.  

Para finalizar as entrevistas com as professoras, objetivei saber de suas 

próprias experiências com o estágio de ambas, se o mesmo havia “contribuído para 

o início da vida docente e de que maneira”. Disseram:  

Professora P1:  

 
Não me recordo do meu estágio supervisionado, mas me recordo do meu querido professor 
Padre Zenildo Gomes que nos esclarecia, ensinava e alertava sobre tudo que nos 
aguardaria na nossa prática como professores no ensino da matemática. 
 

Professora P2 explica:  

 
Ah, o estágio contribuiu e muito, porque foi no estágio que eu percebi realmente eu queria 
dar aula, e como eu estagiei na educação infantil, na EJA, e onde me apaixonei foi na 
educação infantil, e hoje me vejo em outro nível que é no fundamental, o estágio é bom por 
isso, pois ele te abre possibilidades de onde você quer começar e hoje já me vejo em outro 
momento, pois abre um leque para você ver o que é melhor. 
 

Percebo outro elemento importante nesta conversa, como diz Zabala (1998), 

o objetivo profissional de qualquer pessoa é torna-se cada vez mais competente na 

função que exerce, mediante associação dos conhecimentos e a experiência, da 

intervenção destes na prática. Quais oportunidades as professoras/es têm de 

formação continuada, em seu local de trabalho? Quanto espaço/tempo de 

reelaboração dispõe?  
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3.3 DIALOGANDO COM AS ACADÊMICAS  
 

O Estágio Supervisionado é o período em que o aluno tem a oportunidade 

de colocar em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso. Como já 

citado, a pesquisa objetivou investigar as práticas que as acadêmicas usam em sala 

de aula para ensinar matemática, bem como a importância deste para a formação 

docente.   

Para Piconez (1991), "os estágios são vinculados ao componente curricular 

Prática de Ensino cujo objetivo é o preparo do licenciamento para o exercício do 

Magistério em determinada área de ensino ou disciplina". Desse modo percebemos 

que o estágio é um momento decisivo na formação das professoras, de sua 

profissão, possíveis práticas e níveis de ensino que almejam lecionar.   

Com esse intuito foram colocadas em conversa, nove perguntas para 

compreender como ocorre esse processo na vida das acadêmicas. Foram 

entrevistadas duas discentes do curso de Pedagogia, identificadas por A1 e A2.  

A acadêmica A1 realizou o estágio em uma turma do primeiro ano do Ensino 

Fundamental. A acadêmica A2 em uma turma do terceiro ano do Ensino 

Fundamental. Inicialmente indaguei: Porque optaram por estagiar nas respectivas 

séries? O que pensavam a respeito dos conteúdos, seriam mais fáceis para 

trabalhar com as turmas? As duas expuseram:  

Acadêmica A1:  

 
Bom, um dos fatores a me influenciar na escolha da série foi o fato de eu ter já participado 
do PIBID. Foi uma experiência que tive. Sempre trabalhei com pré-I e pré-II. Então eu me 
identifico mais por ter trabalhado uns dois anos com essa série. O primeiro ano tem mais 
recursos para trabalharmos em matemática e em todas as disciplinas.  
 

Por um lado, sim, porque nas outras séries os conteúdos são mais avançados. No primeiro 
ano temos mais domínio dos conteúdos. Caso não conseguíssemos entender o conteúdo 
buscaríamos estuda-lo para realizar a prática na escola.  
 

A acadêmica A2 explica que:  
 
Primeiro era a única série que estava disponível na escola para estagiar e por achar que 
era mais flexível trabalhar com o terceiro ano.  
 

Em relação aos conteúdos não é que eu não ia ter domínio, mas as crianças já estavam 
criando maturidade suficiente para entender aquilo que íamos passar.  
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Identifico, por meio das respostas, devido às experiências de participação em 

outro programa como o Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência), a inserção no estágio parece ter sido facilitada. É importante também 

destacar na resposta da acadêmica A2, uma das dificuldades de realização do 

Estágio Supervisionado. Nem sempre a oportunidade de estagiar na sala/turma/ano 

desejada é possível. Entre alguns dos motivos: as escolas e ou as professoras 

individualmente não aceitam estagiárias, devido a situações desconfortáveis em 

processos anteriores ou pelo grande número de acadêmicos em busca por escolas 

para realizar o estágio.  

Observamos diferenças de pensamento entre as entrevistadas. A1 acredita 

que devido à turma ser do primeiro ano do Ensino Fundamental ela sentiria mais 

facilidade para entender e realizar a prática. Ao mesmo tempo afirma que não ficaria 

acomodada e buscaria estudar os conteúdos matemáticos caso não conseguisse 

entender. 

A acadêmica A2 não ficou com medo em relação ao domínio do conteúdo, 

pois na turma de terceiro ano compreendia que os alunos teriam mais facilidades 

para entender o que ela ia passar.  

Freire (1996, p. 85) diz: “como professor devo saber que sem a curiosidade 

que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino”. 

Desse modo as acadêmicas demonstraram que não se intimidariam diante dos 

conteúdos e que buscariam estuda-los caso sentissem dificuldades.  

Isso demonstra que mesmo diante das dificuldades que tiveram com a 

matemática, durante a sua trajetória escolar, não teriam motivo para permanecerem 

sem conhecer e aprender os conteúdos básicos da disciplina.  

É interessante registrar que durante o estágio as acadêmicas seguiram um 

cronograma com as etapas necessárias, compreendido pela observação do espaço 

escolar e de aulas, e, por último a etapa da regência; de modo a sustentar o que a 

Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 em seu art. 65, dispõe: “a formação docente [...], 

incluirá prática de ensino, de no mínimo, trezentas horas.” Assegurando a formação 

prática do acadêmico.  

Os questionamentos seguintes foram para conhecer as propostas de 

trabalho das discentes.  
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As acadêmicas abordaram suas observações do trabalho da professora, da 

turma e em seguida sobre a sua experiência com o ensino da matemática em suas 

regências:  

A acadêmica A1 explica que:  

 

Observei apenas uma aula de matemática. Nos outros dias agendados para observações 
os conteúdos eram de português e geografia. A professora usava muito o livro didático e 
atividades xerocadas para trabalhar com as operações de adição e subtração 
 

No estágio eu e minha amiga como éramos dupla, utilizávamos várias estratégias 
pedagógicas com relação à matemática, e gostamos muito, pois era uma maneira diferente 
e divertida de ensinar e aprender. Trabalhamos com operações matemáticas, relação 
número e quantidade em que utilizamos como recurso uma história adaptada “chamava 
chapeuzinho rosa” e flores feitos de EVA, colocadas em tampas de garrafas. Usamos 
também vasos feitos de papel cartão e fichas com representações numéricas.  
Enquanto eu contava a história, de acordo com os acontecimentos, minha parceira ia 
pegando os materiais e entregando para os alunos, assim dessa forma eles se sentiam 
como se estivessem dentro da história, como se fosse um personagem que tinham que 
resolver todas as situações que se apresentassem.  
Na história sempre havia pausa para as resoluções; quando surgia uma solução, logo 
pediam sua continuidade.  
Durante essa atividade eles também trabalharam em dupla, o que a ajudou na interação 
entre eles para as resoluções. 
 

A acadêmica A2 diz que:  

 

Observei apenas aula de matemática e de geografia, então foram cinco aulas de 
matemática. As aulas foram tradicionais, os alunos transcreviam do livro para o caderno. 
Faziam a tabuada decorada no caderno, a professora passava no quadro e ia de cadeira 
em cadeira perguntando a tabuada para todos os alunos. Quando não era tabuada, ela 
passava operações que também resultavam na tabuada. Eu vi que o ensino era muito 
tradicional e mecanizado. 
 

Os alunos não gostavam muito de matemática, de copiar, ou resolver atividades 
xerocopiadas. Decidimos utilizar jogos. Eles aprenderam o sistema monetário, manusearam 
preços, as datas de validade, dias da semana; aprenderam e se divertiram ao mesmo 
tempo. 
 

Percebo aproximações em suas observações, quanto aos recursos 

utilizados nas aulas das professoras titulares: o livro didático, atividades com 

mesmas estratégias metodológicas e descontextualizadas. Não havia inovação em 

relação ao uso de outros recursos para ensinar matemática, como retrata a fala da 

acadêmica A2 “o ensino era muito tradicional e mecanizado”. 
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Segundo Toledo (1997, p.10), “a saída encontrada pelos alunos é memorizar 

alguns procedimentos que lhes permitem chegar aos resultados exigidos pelo 

professor”. Nota-se que há uma repetição de experiência da acadêmica A2 com a 

matemática, em sua trajetória escolar, com os alunos observados, na dinâmica 

usada pela professora. 

Ao responderam à pergunta “Como você sentiu a reação dos seus alunos 

em relação às aulas de matemática”? Ambas demonstraram felicidade e expressão 

de que obteve sucesso em suas regências, sendo assim a acadêmica A1 diz:  

 

Primeiramente eles se mostraram bem atentos e queriam participar, pelo fato de termos 
feito as observações anteriormente, vimos essa diferença entre as aulas da professora e a 
nossa. Os alunos ficavam quietinhos e prestando atenção, alguns momentos ficavam 
dispersos, mas nas nossas aulas eles se entusiasmavam, interagiam mais, também com os 
outros coleguinhas. Os alunos tiveram mais facilidade de aprender, pois sempre 
trabalhavam em grupos e de forma mais lúdica, com jogos. 
 

A acadêmica A2 já explica que:  

 
Quando eles viram os jogos, praticamente se transformaram. Antes era aquela coisa de “ah 
não, “ah isso não, de novo não” e aí a criança do terceiro ano já tem maturidade e espirito 
de competição, então eles queriam sempre vencer, então eles aprenderam os conceitos de 
uma forma rápida e vimos que eles não tiveram dificuldade, ficaram participativos.  
 

Freire, quando fala das práticas docentes e a formação do professor diz que 

é preciso que o formando se assuma como sujeito da produção do saber, desde o 

princípio da sua experiência formadora. Ensinar não é transferir conhecimento, mas 

é necessário criar possibilidades para a sua produção e construção. Desta maneira 

as acadêmicas foram felizes com as suas práticas de ensino, demonstrando e 

confirmando a relação de responsabilidade com o seu processo de formação e de 

ser professora, com objetivo de em construir junto com os alunos os saberes, Freire 

diz:  
Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de 
educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos 
deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais 
escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que 
supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em 
comunhão com o professor formador (FREIRE, 1996, p.22).   
 

Ainda nessa mesma linha de análise das repostas das discentes, a última 

pergunta buscou verificar se a experiência do Estágio Supervisionado contribuiu 

para o seu processo de formação: Assim argumentaram:  
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Acadêmica A1: 

 
Sim, contribuiu e muito, pois através dele pude realmente vivenciar a prática pedagógica, 
também tive a oportunidade de conhecer a realidade de novas escolas públicas e como 
isso relacionar tudo que estamos construindo sistematicamente na universidade com a 
prática na sala de aula. Pude criar planejamentos voltados para a aprendizagem das 
crianças e também colocar em ação, o que me fez refletir sobre a prática dos professores e 
sobre a minha futura prática docente.  

 

A acadêmica A2 responde: 

 
Sim, o estágio contribuiu bastante não só para minha formação, mas para me proporcionar 
o que jamais eu poderia adquirir se eu não estivesse estagiando, pois a teoria se constrói 
com a prática. Só a teoria que aprendemos na Universidade se não estiver relacionada com 
a prática na sala de aula de nada vale por isso o estágio passa nos levar a ter o 
discernimento de quando e como transformar a teoria ensinada para a prática ser a 
aplicada 
 

Identifico desse modo na fala das entrevistadas a importância da teoria e da 

prática no processo de formação.   

Segundo Nacarato (2009), aprender é um processo gradual e que quando 

relacionadas e aproximadas ao cotidiano do aluno, possibilita avanços em relação 

ao entendimento da disciplina.  

Este aspecto em relação à prática também é comentado por Piconez (1991). 

Ele aponta que quando há uma reflexão sobre a prática vivida e concebida 

teoricamente é proporcionada ao acadêmico uma perspectiva de ampliação de sua 

visão crítica e o mesmo passa conhecer as fragilidades das práticas. Dessa maneira 

o estágio proporcionou as acadêmicas novas vivencias e aprendizagens. Refletiram 

sobre as suas posturas, e trouxeram novas compreensões ao processo de ensino 

aprendizagem da matemática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Várias inquietações foram se delineando e motivando a escrita deste estudo, 

no sentido de compreender como se constrói a prática do professor que já foi aluno 

e hoje ensina matemática, e dos acadêmicos que assumirão essa função.  

Percebemos que para ensinar e aprender matemática requer por parte do 

professor e do aluno envolvimento, motivação, diálogo, trocas, objetivos e 

criatividade. A matemática não está ligada apenas a cálculos, expressões numéricas 

e problemas que nos sãos apresentados nos livros didáticos, em que passamos por 

dias, semanas, meses e anos em sala de aula copiando diversas vezes sem 

compreender a necessidade de tal reprodução. Nesse sentido será que esses 

professores refletem sobre suas práticas de ensino? Compreendem que a 

matemática está ligada ao contexto social? A escola oferece oportunidades de 

formação continuada a esses professores? 

É necessário que o professor compreenda que cada aluno leva para a sala 

de aula conhecimentos ricos em experiências que podem ser adquiridos no âmbito 

de vivências familiares e atividades práticas do cotidiano, seja no simples ato de ir 

ao mercado, pagar uma conta ou olhar o horário. 

O professor que em suas aulas aproxima os conteúdos do contexto do 

aluno, que busca inovar, usar recursos variados, seja no simples fato de contar uma 

história, usar tampinhas de garrafas ou palitos de picolé, estão com essas pequenas 

estratégias prendendo e chamando a atenção dos alunos. 

Com vistas às essas questões as acadêmicas que foram expostas e viveram 

essa experiência com a matemática de forma descontextualizada, em suas diversas 

trajetórias, seguirão as referências de suas professoras para construir sua prática 

em sala de aula? Qual o papel da escola e da família diante do processo de 

formação dessas alunas? 

Vimos que mesmo diante das fragilidades com a disciplina, as dificuldades 

encontradas para trabalhar com a matemática em sala de aula podem ser 

superadas. Durante a graduação os professores e acadêmicos por meio das 

diversas disciplinas que compõe a grade curricular do curso de Pedagogia, tem a 

oportunidade de compreender que ensinar não é apenas transferir conhecimentos, 

mas sim construir e valorizar os saberes dos alunos.  
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Desse modo os futuros pedagogos, que assumirão a sala de aula, precisam 

vivenciar a prática, conhecer as fragilidades da escola, entender como se processa o 

ensinar, o aprender, ser críticos, refletir sobre a sua responsabilidade diante a 

formação dos alunos que ali estão. Estes sedentos de conhecimentos e abertos a 

novas descobertas esperam apenas uma oportunidade para sentir-se integrante 

dessa formação. O estágio nesse sentindo é um meio importante para essa 

descoberta.  

Quanto aos professores é necessário atualizar-se e buscar novos 

conhecimentos. Que o mesmo se liberte de um acontecido desfavorável, deixando 

de lado as dificuldades e oferecendo aos alunos aquilo que não lhe foi oferecido.   
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APÊNDICE A 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 
À EMEIEF .............................................................. 
 
 
 
Prezada gestora escolar, 
 
 
 
 

JULIANA RODRIGUES NEVES, acadêmica do Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Rondônia, Campus de Porto Velho, está em processo de 

elaboração de monografia com o título: O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA 

FORMAÇÃO INICIAL DO PEDAGOGO: UMA REFLEXÃO DA PRÁTICA E O 

ENSINO DA MATEMÁTICA sendo orientada pela professora Me. Maria Aparecida 

Figueiredo Louzada.  

Vimos por meio deste instrumento solicitar a colaboração de profissionais desta 

unidade escolar, em caráter de entrevista, objetivando substanciar o processo de 

pesquisa e análise em desenvolvimento. 

Desde já manifestamos nossa gratidão, 

 

Porto Velho, 09 de outubro de 2017 

 

 

 

Juliana Rodrigues Neves 
Acadêmica 

Matrícula: 201410956 
 

 
 
 

Maria Aparecida Figueiredo Louzada 
Professora orientadora 

(069) 9 8447-0563 
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APÊNDICE B 
 

ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS 
 

PROFESSORAS GÊNERO IDADE 
P1 FEMENINO 36 
P2 FEMENINO 31 
 

1) Há quanto tempo você atua como professora? E nesta série?  
 
P1: Eu atuo há oito anos e leciono este ano em turmas do terceiro ano do Ensino 
Fundamental, também já trabalhei na Educação Infantil. 
P2: Atuo há 12 anos já têm quatro anos que trabalho com a turma do primeiro ano 
do Ensino Fundamental. Já trabalhei com Educação Infantil também. 
 
2) Como foi seu aprendizado de matemática ao longo de sua vida escolar e 
acadêmica?  
 
P1: Minha aprendizagem foi árdua, na infância tive dificuldades que superei, na vida 
acadêmica foi esclarecedor, passei a entender como se processa o aprendizado e 
como nós ensinamos e aprendemos.  
P2: O meu aprendizado foi muito bom, pois sempre tive muitos professores bons 
desde o fundamental até o ensino médio, eu já comecei a gostar de matemática no 
primeiro ano porque meu professor era maravilhoso, porque ele passava todo esse 
gostar, por isso que eu acho que é muito importante aquilo que o professor gosta de 
passar para os alunos, pois eles aprendem mais.  Quando eu cheguei na faculdade, 
eu pensei que ia me decepcionar com a matemática, mas tive um professor que ama 
matemática, então foi maravilhoso, sempre gostei de matemática, eu acho que 
passo isso para meus alunos que é uma matéria muito boa.  
 
3) Quais memorias você tem de seus professores (as) de matemática? 
 
P1: Memoria de professores tradicionais que conseguiram fazer com que eu 
aprendesse e compreendesse a tão temida matemática.  
P2: São memorias boas, porque foi aquilo que eu aprendi a gostar, e eles quando 
ensinavam tinham muita vontade trazendo desde o concreto para nossa realidade, 
também trazendo experiências do cotidiano, eu amei, essas são as memorias de 
muita paciência e carinho para ensinar, acho que por isso gosto de matemática.  
 
4) Quais as estratégias pedagógicas que você usa em sala de aula para ensinar 
matemática? 
 
P1: Têm as aulas expositivas, uso jogos matemáticos, o livro didático e exercícios 
que são descritos no caderno. 
P2: Eu trabalho muito com tampinha e desenho, porque nessa escola eles não têm 
materiais, porque na outra escola que eu trabalhava tinha massinhas, palitos de 
picolé, material dourado. Uso livro didático, atividades no quadro, atividades 
xerocadas. Alguns alunos sentem dificuldades, principalmente aqueles que não são 
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acompanhados pelos pais, afinal a criança não tem aquela maturidade de quando 
chegar a casa e “agora vou estudar”, então precisa do acompanhamento dos pais. E 
eu trabalho com adição, subtração e quantidade, pois quando eles entendem bem, 
posso pegar com mais tranquilidade a multiplicação, eles irão sentir mais facilidade.  
 
5) As práticas de ensino das estagiarias com relação ao ensino da matemática 
contribuiu de alguma maneira para sua formação?  
 
P1: Posso dizer que as práticas delas contribuíram para minha formação, de 
maneira que meu trabalho se tornou mais dinâmico e prazeroso e dentro da 
realidade social dos alunos. 
P2: Sim, passei a usar tampinhas nas minhas aulas de matemática e o professor 
responsável pelo estágio deu umas dicas para que eu trabalhasse com materiais 
concretos, pois ia facilitar e melhorar a aprendizagem dos alunos.  
 
6) Você percebeu se houve mudanças depois da passagem das estagiarias em 
sua  sala de aula?  
 
P1: Sim, pois com a presença delas as aulas tornaram menos maçantes e eles 
aceitaram mais as atividades. 
P2: Sim, no comportamento, os alunos ficaram mais participativos e passaram a 
perguntar mais quando tinham duvidas, ficaram mais autônomos, aprenderam os 
que as meninas ensinaram.  
 
6) O estágio supervisionado contribuiu para o inicio da sua vida docente? De 
que maneira?  
 
P1: Não me recordo do meu estágio supervisionado, mas me recordo do meu 
querido professor Padre Zenildo Gomes que nos esclarecia, ensinava e alertava 
sobre tudo que nos aguardaria na nossa prática como professores no ensino da 
matemática.  
P2: Ah, o estágio contribuiu e muito, porque foi no estágio que eu percebi realmente 
eu queria dar aula, e como eu estagiei na educação infantil, na EJA, e onde me 
apaixonei foi na educação infantil, e hoje me vejo em um outro nível que é no 
fundamental, o estágio é bom por isso, pois ele te abre possibilidades de onde você 
quer começar e hoje já me vejo em outro momento, pois abre um leque para você 
ver o que é melhor.  
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APÊNDICE C 
 

ENTREVISTA COM AS ACADÊMICAS 
  
ACADÊMICAS GÊNERO IDADE 
A1 FEMENINO 27 
A2 FEMENINO 42 
 
1) O que motivou você a cursar pedagogia?  
A1: Desde criança eu tive muita vontade de ser professora, e na minha Educação 
Infantil eu tive uma professora que me inspirou o que hoje eu quero ser, que é 
professora ou uma diretora de uma escola, então eu me espirava nela, por isso quis 
fazer pedagogia. 
A2: Um dos motivos que me motivaram a cursar pedagogia primeiramente é a 
afeição que sinto por crianças, sempre tive vontade de trabalhar com crianças desde 
pequena, elas são para mim seres únicos, verdadeiros e tenho paixão por elas. 
Outro motivo foi pelo fato que em minha família tenho duas primas pedagogas, 
então convivendo assim acredito que me influenciaram. Assim por duas influencias 
mesmo, por eu querer e gostar de trabalhar e por influencia da família que já tem 
duas professoras atuando nessa área.  
 
2) Como foi seu aprendizado de matemática ao longo de sua vida escolar e 
acadêmica?  
 
A1: Eu tinha medo da matemática, porque assim, quando eu passei do Ensino 
Fundamental um para o dois eu tive uma experiência muito ruim, pois eu estudava 
em uma escola pública do quarto ano, e nessa escola só ia até o quarto ano.  
Quando eu passei para o quinto, meus pais me colocaram em uma escola particular, 
porque o ensino era muito mais puxado e era aquele método tradicional de se 
trabalhar, principalmente a tabuada, era por memorização tinha que decorar a 
tabuada, e eu não sabia, foi quando o professor em uma sala de 25 crianças, ele 
perguntou para mim quanto era oito vezes o quatro e eu não sabia, e eu disse todos 
os números, menos 32. Aí eu passei vergonha onde ele e as outras crianças riram 
de mim e assim foi traumático e eu passei a decorar a tabuada e no próximo 
semestre eu tirei dez, ou seja, eu decorei e não aprendi. Desde esse trauma eu 
nunca mais gostei de matemática, até no meu Ensino Médio, eu corria quando o 
assunto era matemática e não gostava de números.  
A2: Bom, eu gostava muito de matemática quando eu era pequena, até os anos 
finais do Ensino Fundamental me saia muito bem. No ensino médio a história foi 
outra, eu não me saia bem em matemática, mas hoje cursando pedagogia vejo que 
nem tanto era culpa minha em não conseguir assimilar o conteúdo, mas sim também 
era das metodologias utilizadas pelos professores, que eram em sua maioria 
esvaziados e praticamente sem nenhuma didática diferenciada que pudessem 
auxiliar seus alunos. Vimos durante a graduação na disciplina de ensino da 
matemática como são inúmeras as estratégias pedagógicas que podem auxiliar os 
alunos nesse processo de aprendizagem, mas que na maioria, não são utilizados 
pelos professores e foi o que vi durante as observações dos estágios 
supervisionados. Essa disciplina me ajudou a mudar o conceito de como uma aula 
de matemática pode ser realmente significativa.  
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3) Quais memorias você tem de seus professores (as) de matemática? 
 
A1: Eram professores tradicionais, as atividades eram muito mecanizadas, usavam 
muito o livro didático.  
A2: As metodologias que as professoras usavam eram basicamente as mesmas, 
eram professores que não tinham uma didática diferenciada, mas mesmo assim eu 
gostava de matemática.  
 
4) Em qual série você realizou o estágio supervisionado nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental? 
 
A1: Estagiei no terceiro ano do Ensino Fundamental.  
A2: Estagiei no primeiro ano do Ensino Fundamental.  
 
5) Porque você optou por estagiar nessa série? Você acha que os conteúdos 
iam ser mais fáceis para trabalhar com essa turma? 
 
A1: Foi porque primeiro era a única série que estava disponível na escola para 
estagiar, porque já tinha outras pessoas estagiando e por eu achar que era mais 
flexível trabalhar com o terceiro ano. Em relação aos conteúdos não é que eu não ia 
ter domínio, mas as crianças já estavam criando maturidade suficiente para entender 
aquilo que íamos passar.  
A2: Bom, um dos fatores que me influenciaram a escolher essa série foi o fato de eu 
ter já participado do PIBID e foi uma experiência que tive que eu trabalhava e 
sempre trabalhei com pré-I e pré-II então eu me identifico mais por ter trabalhado 
uns dois anos com essa série, então o primeiro ano se aproxima, e por outro lado 
tem mais recursos né para trabalharmos em matemática e em todas as disciplinas. 
Por um lado sim, porque nas outras séries os conteúdos são mais avançados, e no 
primeiro ano temos mais domínios nos conteúdos, mas caso não conseguíssemos 
entender o conteúdo íamos buscar entender para poder realizar a prática na escola. 
 
6) Em seu estágio você observou quantas aulas de matemática? Descreva 
suas observações das aulas.  
 
A1: Só observei apenas aula de matemática e de geografia, então foram cinco aulas 
de matemática. As aulas foram tradicionais onde os alunos transcreviam do livro 
para o caderno e faziam a tabuada decorada no caderno e depois passava no 
quadro e ia de cadeira em cadeira perguntando a tabuada para todos os alunos. 
Quando não era tabuada ela passava operações que também resulta na tabuada.  
Eu vi que o ensino era muito tradicional e mecanizado.   
A2: Observei apenas uma aula, pois nos outros dias de observações era sempre a 
disciplina de português e geografia. A professora usava muito o livro didático e 
atividades xerocadas para trabalhar com as operações de adição e subtração.   
 
7) Quais estratégias pedagógicas você usou em sala de aula para ensinar 
matemática? 
 
A1: Eu vi que os alunos não gostavam muito de matemática e quando íamos passar 
alguma coisa para eles que fazia com que eles copiassem do quadro ou no caderno 
ou xerocado eles não gostavam muito, e foi aí que eu e minha amiga tivemos a ideia 
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de fazer jogos onde eles aprendiam o sistema monetário, preços, as datas, dias da 
semana, foi aí que veio a ideia de trabalhar com jogos, pois eles iam aprender e se 
divertir ao mesmo tempo.  
A2: No estágio eu e minha amiga como éramos uma dupla, utilizávamos várias 
estratégias pedagógicas com relação à matemática, e gostamos muito, pois era uma 
maneira diferente e divertida de ensinar e aprender. Trabalhamos com operações 
matemáticas, relação número e quantidade onde utilizamos como recurso uma 
história adaptada criada por nós que se “chamava chapeuzinho rosa” e flores feitos 
de EVA, colocadas em tampas de garrafas. Usamos também vasos feitos de papel 
cartão e fichas com representações numéricas. Enquanto eu contava a história, de 
acordo com os acontecimentos do decorrer da história, minha parceira ia pegando 
os materiais e entregando para os alunos, assim dessa forma eles se sentiam como 
se estivessem dentro da história, como se fosse um personagem que tinham que 
resolver todas as situações que apareciam para eles. Na história sempre havia 
pausa para as resoluções, e quando terminava logo já queriam que continuassem a 
história. Durante essa atividade eles também trabalharam em dupla, o que a ajudou 
na interação entre eles para as resoluções.  
 
8) Como você sentiu a reação dos seus alunos em relação as aulas de 
matemática?  
 
A1: Quando eles viram os jogos eles praticamente se transformaram, pois era 
aquela coisa de “ah não, “ah isso não, de novo não” e aí a criança do terceiro ano já 
tem maturidade e espirito de competição, então eles queriam sempre vencer, então 
eles aprenderam a matemática de uma forma tão rápida e vimos que eles não 
tiveram dificuldade e a partir daí vimos que eles ficaram participativos e o aluno que 
não gostava de matemática nesse dia de jogos ele participava.  
A2: Primeiramente eles se mostraram bem atentos e queriam participar, pelo fato de 
termos feito as observações anteriormente, a gente viu essa diferença entre as aulas 
da professora e a nossa, os alunos ficavam quietinhos e prestando atenção, alguns 
momentos ficavam dispersos, mas nas nossas aulas eles se entusiasmavam mais e 
até interagiam mais até com os outros coleguinhas. Vimos que os alunos tiveram 
mais facilidade de aprender, pois sempre trabalhava em grupos e de forma mais 
lúdica com eles, com jogos, e outras coisas.  
 
9) A experiência do estágio supervisionado contribuiu para o seu processo de 
formação? Por quê?  
 
A1: Sim, o estágio contribuiu bastante não só para minha formação, mas para me 
proporcionar o que jamais eu poderia adquirir se eu não estivesse estagiando, pois, 
a teoria se constrói com a prática. Só a teoria que aprendemos na Universidade se 
não estiver relacionada com a prática na sala de aula de nada vale por isso o 
estágio passa nos levar a ter o discernimento de quando e como transformar a teoria 
ensinada para a prática ser aplicada.  
A2: Sim, contribuiu e muito, pois através dele pude realmente vivenciar a prática 
pedagógica, também tive a oportunidade de conhecer a realidade de novas escolas 
públicas e como isso relacionar tudo que estamos construindo sistematicamente na 
universidade com a prática na sala de aula. Pude criar planejamentos voltados para 
a aprendizagem das crianças e também colocar em ação, o que me fez refletir sobre 
a prática dos professores e sobre a minha futura prática docente.  


