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Resumo – Este artigo apresenta os resultados finais do trabalho de iniciação científica intitulado de “Narrativas e 

constituição docente de licenciandos de matemática no estágio supervisionado” e tem como foco de análise, 

enunciados produzidos por licenciandos de Matemática do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), campus 

Vitória, que evidenciam aprendizagens da docência. Esses enunciados, materializados em relatórios de estágio 

supervisionado I e II foram analisados a luz da perspectiva discursiva de linguagem, proposta por Mikhail 

Bakhtin. Para isso, tomamos como fontes relatórios escritos nos anos de 2012 e 2013 com o objetivo de 

identificar indícios da constituição da identidade docente a partir das narrativas das aprendizagens dos 

licenciandos, bem como compreender o processo de constituição dessas aprendizagens. Os dados indicam que 

oportunizar aos licenciandos diferentes experiências no contexto escolar, bem como privilegiar o diálogo e 

reflexões sobre essas experiências favorecem a construção de conhecimentos da docência.  
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INTRODUÇÃO 

 

A área de formação de professores no Brasil é antiga e registra transformações 

constantes. Na atualidade, os dados produzidos pelo Censo Educacional apontam que alguns 

setores do conhecimento apresentam déficits de formação de profissionais para o ensino, 

dentre eles a matemática. A partir dessa constatação o governo brasileiro, por meio da Lei 

5.224 de 01 de outubro de 1994 (Lei que dispõe sobre a organização dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica) em seu artigo 4º, inciso VII, institui que os Centros Federais de 

Educação Tecnológica têm por objetivo, dentre outros, “ministrar cursos de licenciatura, bem 

como programas especiais de formação pedagógica, nas áreas científica e tecnológica”. 

Considerando essa abertura legal e as demandas e necessidades da sociedade capixaba, o Ifes, 

campus Vitória, no ano de 2008, implantou o curso de Licenciatura em Matemática. É 

importante realçar, que essa instituição e campus, possui experiência centenária na oferta de 

cursos em educação profissional e tecnológica, porém, no âmbito das licenciaturas, a 

iniciativa de implantação do curso de matemática integra uma experiência recente. 

Essa atuação da instituição na área de formação de professores, em especial de 

matemática, abre espaço para estudos e pesquisas que possam produzir conhecimentos sobre 

as potencialidades e desafios do curso. Essas produções podem indicar pontos fortes do curso 

oferecido pelo Ifes, campus Vitória, bem como evidenciar elementos que merecem ser 

revistos e analisados sobre outras lentes. Nessa perspectiva surge a proposta de pesquisa de 

iniciação científica que visa compreender as contribuições das atividades de estágio 

supervisionado para a constituição das aprendizagens docentes dos licenciandos.   



 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Nessa iniciação científica, iniciamos nosso trabalho realizando uma revisão de literatura 

realizada com base nos dados encontrados no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) com o descritor estágio supervisionado em matemática, 

sem a restrição de ano e nível da pesquisa, obtendo 57 obras, sendo necessário realizar uma 

nova pesquisa com base nos resumos disponíveis para encontrar as obras que abrangiam um 

enfoque similar à iniciação científica. Dos 57 registros iniciais, 23 deles abordavam a 

construção do saber docente dentro do contexto do estágio e dois destes registros tratavam a 

respeito das práticas adotadas por professores do estágio supervisionado, o que de forma 

direta ou indireta repercutem na construção do saber docente dos futuros professores de 

matemática. Com base nos 23 registros obtidos foi realizada uma organização que mostra o 

nível de pesquisa e o ano em que ela foi publicada, além da observação dos diferentes 

métodos de coleta de dados e metodologias utilizadas.  

Desse acervo pesquisado, uma dissertação foi selecionada para ser lida na íntegra. Esta 

obra foi escolhida, por ter sido desenvolvida dentro do contexto do estágio supervisionado 

que mais se aproxima da metodologia aplicada no estágio supervisionado no Ifes/Vitória do 

curso de Licenciatura em Matemática, no qual estou inserida e a qual vem sendo pesquisada 

na realização desta iniciação científica. A dissertação de Claudete Marques de Medeiros 

intitulada Estágio supervisionado: uma influência na constituição dos saberes e do professor 

de matemática na formação inicial, foi defendida em 2010, no contexto do Programa de Pós-

Graduação em Ciências e Matemática da Universidade Federal do Pará, buscou compreender 

os elementos formativos desenvolvidos pelos estagiários dentro do contexto do estágio e 

diante da relação colaborativa entre o estagiário e o professor escolar. 

Nesta etapa da revisão bibliográfica, buscamos resumir a obra indicando os 

procedimentos utilizados pela autora e os caminhos percorridos até surgir o interesse pela 

temática discutida, destacando sua formação acadêmica constituída com o tempo e com 

diversas experiências até tornar-se professora de ensino superior. Foram destacados também 

os recursos utilizados para a coleta de dados e os seus referenciais bibliográficos para analisar 

as narrativas produzidas pelos sujeitos da pesquisa, tanto com a produção dos relatórios de 

estágio supervisionado, quanto pelas entrevistas que foram transcritas e analisadas para 

complementar as informações presentes nos relatórios. 

Nesta dissertação a autora evidencia com a utilização relatos dos estagiários a 

importância do estágio na formação docente, sendo este, um elemento essencial para a 

aprendizagem prática e pedagógica, além de ser um espaço onde é possível associar teoria e 

prática. O primeiro contato com a observação de sala de aula, também possibilitou aos 

estagiários a re-significação do ser professor, pois é preciso levar em conta no processo de 

ensino a heterogeneidade das turmas. 

A autora ressalta a importância da disposição do professor colaborador para com os 

estagiários, pois “nessa busca para aprender a ensinar, o olhar do estagiário volta-se, 

efetivamente, para o fazer pedagógico do professor escolar”, e essa busca vem do desejo de 

encontrar uma referência e parceria profissional. E em algumas falas dos estagiários foi 

possível notar que essa parceria não foi alcançada, pois o professor “colaborador” 

constantemente fazia citações irônicas à estagiária, diante do seu desejo de se tornar 

professora. 

Após a realização da revisão de literatura, iniciamos o processo de coleta de dados e 

análise dos relatórios produzidos por licenciandos do Ifes, campus Vitória. Focalizamos 

especificamente as atividades de estágio supervisionado I e II, desenvolvidas nos anos de 



 

 

2012 e 2013. Sinteticamente, podemos dizer que as atividades dessas duas disciplinas exigiam 

dos licenciandos a constante produção de textos (orais e escritos) sobre as experiências de 

estágio vivenciadas em escolas de ensino fundamental.  Essa estratégia metodológica que 

orientava as atividades das disciplinas ancorava-se em pressupostos de Bakhtin (2003, p. 307) 

que afirmava: “O texto é a realidade imediata (realidade do pensamento e das vivências)”. 

Desse modo, os sujeitos (licenciandos), por meio de textos refletiam sobre ações observadas e 

experienciadas no contexto escolar durante o estágio supervisionado. Nesse processo tinham a 

possibilidade de explicitarem reflexões em torno dos desafios enfrentados e também das 

aprendizagens da docência, especialmente por meio das narrativas registradas em relatório 

final da disciplina.   

Diante da centralidade da produção de texto nas disciplinas, o corpus de nossa pesquisa 

foi composto por 10 relatórios escritos. Esses relatórios foram selecionados pela razão de que 

seus autores tinham apenas o espaço do estágio supervisionado para se inserirem no contexto 

escolar do ensino fundamental como futuros docentes. Esses relatórios foram lidos na íntegra 

com o objetivo de identificar enunciados que pudessem ser relacionados a aprendizagens da 

docência. É importante dizer também, que ao apresentarmos para análise esses enunciados, 

identificamos os autores com nomes fictícios com o propósito de preservar a identidade dos 

sujeitos de pesquisa, conforme prevê o protocolo ético da pesquisa com seres humanos. 

A partir dessa seleção inicial, privilegiamos os relatórios que apresentavam a ocorrência 

de enunciados reflexivos em detrimento daqueles que predominavam registros descritivos. 

Essa nova seleção foi pautada pela motivação de buscarmos elementos para análise que 

evidenciassem marcas de constituição da identidade docente dos licenciandos.  Essas análises 

foram construídas a partir da perspectiva discursiva de linguagem postulada pelo teórico russo 

Mikhail Bakhtin que apostava na potencialidade do diálogo no processo de formação humana.  

Corroboramos com o pensamento desse autor, pois acreditamos que por meio da linguagem o 

sujeito tem a possibilidade de mostrar seu modo de pensar e se posicionar frente às situações 

vividas no período do estágio supervisionado. Assim, podemos configurar que essa pesquisa 

de iniciação científica se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, no formato de estudo de 

caso, onde o texto (relatórios escritos) constitui os dados objetivos de análise. 

 

RESULTADOS 

 

As análises das narrativas dos licenciandos, nesta iniciação científica, evidenciam 

diferentes percursos do processo de constituição da identidade docente dos sujeitos da 

pesquisa. Essas diferenças iniciaram no próprio processo de inserção nas escolas de ensino 

fundamental, pois alguns realizaram o estágio em unidades da modalidade EJA e outros em 

escolas de ensino regular.  

Ao produzir seus relatórios narrando essas experiências vividas no período do estágio, 

observamos que em alguns documentos não constavam caraterísticas importantes que 

contribuíssem para os dados desta pesquisa, como por exemplo, não apresentavam 

informações da turma acompanhada como o quantitativo de alunos e a característica geral 

como a média de idade. Os licenciandos apresentaram análises genéricas e talvez isso tenha 

ocorrido pelo fato de ainda não terem muita experiência com relação à observação e quais 

características são ou não relevantes quando realizamos um estágio.  

Já outros licenciandos tiveram um grande crescimento, quando fazemos um 

comparativo entre as narrativas produzidas nos relatórios do estágio supervisionado I e II, 

com relação à capacidade de escrita e melhor aperfeiçoamento na grafia dos relatórios, 

principalmente dos que apresentavam no primeiro relatório com maiores problemas. 

Observamos também que os estagiários passam a relatar no estágio II que percebem que são 

vistos pelos alunos da escola campo como professores. Além disso, explicitam análises sobre 



 

 

o perfil das turmas acompanhadas, pois afirmaram que algumas turmas possuíam a 

característica de conversarem bastante e não prestarem atenção nas aulas, contudo notavam 

que os alunos apresentavam interesse com a matemática.   

Em ambos os estágios supervisionados, alguns licenciandos de uma determinada escola 

campo relatam sobre a falta de planejamento do professor e como isso facilita a dispersão dos 

alunos, pois muitas vezes uma atividade era aplicada para as turmas inicial, intermediária e 

conclusiva da modalidade EJA e enquanto uma achava a atividade muito fácil, o que em 

minha opinião não motiva o estudo e a despertar o interesse pela matemática, outra turma 

achava a atividade muito difícil e faziam os exercícios somente com o auxilio dos estagiários 

ou do professor. 
Apesar do relatado acima, gostaria de apresentar uma narrativa do estagiário 

denominado por nós de Maurício. Este licenciando possuía nesta pesquisa 38 anos e uma 

formação técnica na área de mecânica industrial, trabalhando como concursado em sua área 

de formação. Após a conclusão do curso técnico iniciou bacharel em física, mas teve que se 

ausentar do curso e em 2010 iniciou o curso de licenciatura em matemática.  Em seus 

relatórios não apresentou o desejo de se tornar professor e de dar sequência a seus estudos na 

área de educação. Fazendo um comparativo com os relatórios, produzidos por ele, ambos 

possuem partes idênticas em sua escrita, o que não favorece as análises de nossa pesquisa. No 

relatório desse licenciando é notório que ele sobrecarrega a função do professor para 

conscientizar o aluno sobre a visão de futuro, que em alguns alunos ainda não era constituída, 

como a fala que apresentamos a seguir. 
 

Outro fator de grande importância é que o professor deve ter uma grande paciência 

no trato com os alunos, pois os alunos não tem certeza do que querem em relação ao 

futuro. Pois isso é que na prática leva a desorganização e falta de foco nas aulas. 

Acho que o professor tem a obrigação de orientar o aluno neste sentido. 

(MAURÍCIO, 2012, S/P). 

 

Pensamos que esse modo de compreender o processo educativo pode ser devido à 

educação tecnicista que esse licenciando teve desde seu ensino fundamental. Podemos dizer 

que sua concepção de processo educativo pode ser considerada ainda frágil. Ele explicitava 

em seu relatório que o professor da turma observada deveria conscientizar os alunos sobre a 

importância do conhecimento, principalmente matemático. Entendemos que o sujeito 

constitui sua consciência a partir das relações vivenciadas com o conhecimento e não um 

professor isoladamente, como o de matemática, poderá ter esse poder de conscientizar o 

outro. A consciência é construída intersubjetivamente diante das experiências de vida, 

oportunizadas por práticas diferenciadas de convivência. 

Outro relatório bastante relevante é do licenciando Marcelo. Durante a realização desta 

pesquisa ele tinha 24 anos e cursou seu ensino fundamental em uma escola municipal do 

município de Cariacica. Após seu ensino médio prestou vestibular para Estatística em uma 

universidade federal do estado, mas não pode dar continuidade ao curso e em 2010 ingressou 

no Ifes para cursar Licenciatura em Matemática. Além disso, no segundo ano de graduação 

começou a trabalhar como professor em uma instituição de ensino particular, apresentando 

então um desejo de dar sequência à carreira de professor. Os dois relatórios produzidos por 

ele, de estágio I e estágio II, descrevem com muitos detalhes a escola, o corpo docente e 

funcionários das unidades de ensino, distribuição dos alunos por turno e a formação dos 

professores regentes. Além disso, descreve com bastante riqueza de detalhes as salas de aula e 

as turmas observadas, apresentando o quantitativo de alunos durante suas observações e a 

faixa etária da turma observada. 

No estágio I, este licenciando se deparou com uma situação bem difícil e se colocou na 

posição de professor para analisar como seria sua atitude além de refletir a respeito de sua 



 

 

formação e sua bagagem para lidar com situações adversas durante sua posição de professor 

regente. Em um de seus dias de observação em uma das turmas do inicial da modalidade EJA, 

que corresponde ao sexto ano do ensino regular, chegou à sala de aula uma aluna nova, mas 

esta aluna era surda e no momento não havia na escola um interprete para acompanhá-la nas 

aulas. O professor tentou realizar uma comunicação com esta aluna, mas como estava difícil e 

não havia preparado nenhuma atividade para atender a necessidade desta aluna, ele pediu que 

ela copiasse no seu caderno três páginas do livro e com 10 a 15 minutos, segundo os relatos 

do estagiário, ela já havia terminado de transcrever as páginas, e o professor não sabendo o 

que fazer deu continuidade a sua aula e a aluna tentava fazer leitura labial do que estava sendo 

dito. Após descrever tal situação o licenciando faz a seguinte reflexão. 
 
Olhando para aquela situação comecei a remeter a minha formação, e me recordar 

das aulas de libras, que por sinal não dá base nenhuma para assumir uma turma com 

tal heterogeneidade [...]. Neste momento me coloquei no lugar do professor, e pensei 

comigo mesmo como eu sairia dessa situação, qual seria minha postura, e algumas 

indagações surgiram no meu pensamento. Até quando essa educação é inclusiva 

mesmo? Será que com uma disciplina de 30 (trinta) horas de libras dará capacidade 

de enfrentar tal situação? E cheguei a conclusão que um professor para entrar em 

uma turma com tal nível de discrepância precisa ter muito jogo de cintura e estar 

muito capacitado. [...]. (MARCELO, 2012, p.15 e 16). 

 

Tal reflexão realizada pelo licenciando diante de uma situação que nós futuros 

professores podemos vir a enfrentar, quando formos nós o professor regente, nos faz remeter a 

importância desta pesquisa e a verificar a importância do diálogo favorecido pelo estágio 

supervisionado e a dinâmica adotada pela disciplina, que é o de elaborar relatórios e encontros 

coletivos para a socialização dos diferentes ambientes que podemos nos deparar futuramente. 

É importante que nós futuros professores sejamos acessíveis a todos os alunos, mas nem 

sempre, diante de todos os compromissos relacionados à carreira docente conseguimos nos 

formar especificamente em todas as áreas especiais de aprendizagem. O mais imprescindível 

nesta situação seria ter a disposição um profissional que desse suporte a aprendizagem desta 

aluna, pois só assim poderíamos discutir sobre uma aprendizagem inclusiva, que acolhe em 

um ambiente escolar, pessoas com características diferenciadas de aprendizagem, mas que 

tenha suporte para que o conhecimento possa ser apresentado a todos de forma igualitária. 

Ainda tomando como foco de análise os relatórios que apresentavam dados mais 

reflexivos, a fim de contribuir com os resultados desta pesquisa, tomamos agora para análise 

as narrativas produzidas pelo sujeito de pesquisa denominado por nós de Alberto. Na 

realização desta pesquisa Alberto tinha 23 anos e ele cursou seu ensino fundamental em uma 

unidade de ensino público da rede estadual de Guarapari. É ressaltado em seu relatório a 

facilidade que ele apresentava em matemática e a oportunidade de participar da Olimpíada 

Brasileira de Matemática (OBM), além disso, ele apresenta formação de curso técnico em 

Mecânica, mas atualmente não trabalhava na área, se dedicando somente à graduação em 

curso. 

As narrativas deste licenciando já foram utilizadas por nós para realizar algumas 

análises, apresentados no XV Encontro Baiano de Educação Matemática e utilizarei alguns 

dados produzidos para apontar novamente nossas reflexões, dando sequência ao nosso 

trabalho de pesquisa. Alberto teve a oportunidade de realizar o estágio supervisionado I em 

turmas da modalidade EJA e seu relatório descreve detalhadamente as condições da escola 

campo e suas percepções sobre interações aluno/professor que observou nas aulas de 

Matemática. Além de apresentar dados consistentes da escola e dos alunos observados, 

Alberto manifestou sua indignação com o movimento de greve dos servidores da educação 

federal, que ocorreu no ano de 2012. Para ele, 
 



 

 

Fazer greve é direito, desde quando não ferem a ética da educação. Desde quando os 

professores sonham com um país melhor se os mesmos se negam a dar a educação 

que eles tanto dizem que é fundamental para a mudança? Como uma educação dita 

fajuta piorando ainda mais ela? Não aceito e nunca aceitarei greve! (ALBERTO, 

2012, p. 6-7). 

 

As professoras coordenadoras das atividades de estágio, ao fazerem a leitura dos 

relatórios, registravam observações e comentários sobre diferentes aspectos explicitados 

nesses textos, como questões de forma e também de conteúdo. Ao lerem essa afirmação do 

licenciando registraram a seguinte observação: “Como assim?”. Uma das atividades de 

encerramento da disciplina consistia no retorno dos relatórios aos seus respectivos autores 

para que pudessem conhecer as observações das professoras coordenadoras, e se desejassem, 

poderiam retomar o diálogo sobre os elogios, questionamentos e indicações apresentadas. 

Essa estratégia tinha por objetivo que os sujeitos pudessem perceber seus limites e 

potencialidades e nessa proposta de continuidade do diálogo, avançar em seus conhecimentos. 

Nesse momento, Alberto ao se deparar com o questionamento da professora sente necessidade 

de apresentar suas contrapalavras e redige uma resposta manuscrita, dizendo: 
 

Quando relatei meu pensamento sobre a greve, me coloquei somente na posição de 

aluno prejudicado, esquecendo de se colocar na posição de professor precarizado. 

Ao conversar com a professora [...] ela me fez repensar sobre o tema, algo que 

sempre relutei em aceitar. Percebi que a greve é prejuízo em ambas as partes, apesar 

de recair mais para o lado do aluno. Certamente, a pequena conversa com a 

professora pesou bastante no modo de como visualizarei a greve a partir de agora. 

 

Desse modo, podemos entrever o que Bakhtin (2003, p. 334) nos aponta sobre o 

processo de compreensão responsiva inerente a constituição de enunciados plenos. Toda 

palavra pressupõe “[...] ser ouvida, entendida, respondida e mais uma vez responder à 

resposta [...]”. Nesse processo de uso e interação com a palavra alheia temos a oportunidade 

de ampliar nosso universo de compreensões e percepções sobre o mundo e a vida. O diálogo 

com a professora possibilitou a Alberto partilhar de um excedente de visão que só o outro 

pode nos oferecer. Assim, o texto do licenciando nos evidencia a importância permanente do 

diálogo nos processos de formação, em especial, nos processos de formação de professores 

que envolvem conhecimentos de várias dimensões.  

Alberto também faz outras complementações às observações registradas pelas 

professoras em seu relatório. Ele diz: 
 

Com relação à proximidade com a realidade escolar, é fato que não vejo interesse 

em atuar no ensino médio e muito menos nas séries iniciais, por falta de interesse 

mesmo. Minha vontade sempre foi atuar no ensino superior. No entanto, isso pode 

mudar, por isso não digo nunca atuarei nas séries iniciais (ALBERTO, 2012, S/P).  

 

Esses enunciados mostram que Alberto confirma as impressões deixadas em seu 

relatório, ou seja, de pouca proximidade e identificação com a dinâmica de trabalho na escola 

do ensino fundamental. Essa pouca proximidade pode estar relacionada às restritas 

oportunidades de contato com o ambiente escolar, na condição de futuro professor. Porém, 

nessa nova oportunidade de reflexão sobre seus posicionamentos, muitas vezes de intenções 

definitivas, aponta para a abertura a novas experiências e possibilidade de mudança.  

Mas sabemos que a constituição docente está em formação a cada instante de 

experiência e vivência que vamos adquirindo a partir das inserções que são oportunizadas a 

partir dos estágios supervisionados. Então no estágio supervisionado II este licenciando que 

antes apresentava poucas características da constituição docente muda sua visão, pois o 

ambiente educacional agora favorece tal reflexão e isso faz com que suas análises sejam mais 



 

 

próximas da visão de um futuro professor, no início do seu relatório, o estagiário apresenta tal 

narrativa. 
 

[...] são muitas as mudanças no âmbito educacional. Disso tudo, busco aprender ao 

máximo para quando me tornar um professor saber lidar com os alunos da melhor 

forma possível e saber reivindicar os meus direitos sem danificar mais a educação. 

(ALBERTO, 2013, p.6). 

 

Neste trecho Alberto retoma as duas situações evidenciadas no relatório de estágio 

supervisionado I, mas agora com uma visão mais maleável e menos definitiva como era 

anteriormente. A busca por palavras mais adequadas é evidente além de percebermos uma 

notória diferença do desejo de agora ser um professor e a busca de reivindicação dos direitos 

desta classe de profissionais. 

Seu estágio supervisionado II foi realizado em outra escola da rede municipal de 

Vitória, que apresentava uma proposta de ensino diferenciada. O que difere essa das demais 

escolas é que ela possui salas em diferentes localidades de Vitória a fim de atender jovens e 

adultos que residem ou trabalham nesta cidade. A maior parte das turmas tem seu 

funcionamento diurno de segunda a quinta feira com horários que podem variar de acordo 

com cada realidade e as “[...] turmas são agrupadas por aproximáveis características sociais, 

étnicas que demandam materiais pedagógicos específicos” (ALBERTO, 2013, p.9). As aulas 

são multidisciplinares e as duplas sempre fazem um rodízio e os conteúdos devem ser 

desenvolvidos em cima de um tema trimestral e todas as sextas-feiras os professores se 

reúnem para fazer discussões a respeito do desenvolvimento de cada turma por eles 

acompanhadas. 

A turma acompanhada por Alberto era composta por pessoas trabalhadoras e adultas, 

apresentando um quantitativo máximo de 11 alunos durante os dias acompanhados, e esta 

turma era considerada atípica, segundo o professor regente, pois ela tinha a característica de 

ser questionadora, interessada e participativa. Além disso, o professor apresentava uma 

dinâmica de aula diferenciada das demais já acompanhadas, pois as atividades eram sempre 

antecedidas por um texto base que é lido em voz alta pela turma e após o desenvolvimento 

dos exercícios, estes são corrigidos no quadro, mas privilegiando as diferentes formas de 

resolução, indo no quadro e apresentando sua solução para a turma. 

Toda a acessibilidade da escola e receptividade dos funcionários também é mencionada 

e o estagiário compara este tipo de atitude com a escola anterior. Talvez se o Alberto tivesse 

somente o contato com a escola anterior o seu desejo de se tornar professor iria continuar 

adormecido, pois o ambiente e o professor colaborador devem ser propícios para o incentivo a 

constituição docente do futuro professor. Este novo ambiente que favorece a constituição 

docente é observada na seguinte fala apresentada no tópico reservado à reflexão sobre a 

observação. 
 

Certamente agregou valores ao meu conhecimento como futuro professor.  Apesar 

de não ser uma realidade do ensino regular, a EJA nos ensina que todos têm suas 

dificuldades e capacidades de aprender diferente dos demais, cabendo a nós futuros 

educadores, entender isso e respeitar a diferença de cada um. Claro, nunca deixando 

de exercer nossa real função que é de ensinar. (ALBERTO, 2013, p.13). 

 

A partir dessa transição vivenciada por Alberto nossa pesquisa dialoga com a produção 

lida na revisão bibliográfica, quando ressalta a importância da parceria entre estagiário e 

professor colaborador, e diante dessa vivencia podemos observar o quanto essa parceria 

repercute tanto positivamente, dependendo do tipo de relação estabelecida. Dessa forma, é 

importante, que na realização das atividades do estágio supervisionado, a entidade formadora, 

busque a partir das vivências relatadas pelos estagiários, seja nos relatórios ou nos encontros 



 

 

coletivos, escolas campo e professores colaboradores que fomentem nos licenciandos o desejo 

de se tornarem professores, uma vez que o objetivo do curso de licenciatura do IFES é o de 

formar professores para o exercício da profissão nos ensinos fundamental e médio. 

A visão de Alberto diante do novo perfil observado dos alunos da EJA desta nova 

escola campo também o faz refletir sobre os conhecimentos dessas pessoas e o quanto nós 

futuros professores podemos aprender com a convivência dos alunos, que trazem tanta 

bagagem e experiência de vida. 
 

Apesar da idade avançada de alguns, vi a vontade deles de aprenderem coisas novas. 

Por menor que seja para nós o conteúdo, para eles é tudo novo, difícil, interessante, 

instigante. Podem passar despercebidas por nós as dificuldades dos outros, pois 

estamos acostumados a lidar com pessoas com níveis de conhecimento semelhantes 

ao nosso, mas quando chegamos nessa sala específica, vimos que o nosso 

conhecimento em relação ao deles não muda. Eles sabem tantas coisas como nós 

sabemos. (ALBERTO, 2013, p.17). 

 

Isso nos mostra mais uma vez que apesar do curto espaço de tempo e diante do espaço 

disponibilizado pelo estágio supervisionado que favoreça o diálogo, oportuniza ampliação da 

compreensão e percepção sobre o mundo e a vida. 

E para finalizar nossas análises e em busca de perfis diferenciados de professores em 

formação selecionamos as narrativas produzidas por Leandro. Este licenciando cursou seu 

ensino fundamental em uma escola que foi construída em parceria com uma mineradora do 

nosso estado, seu ensino médio foi cursado na escola técnica, atual IFES e lá ele fez o curso 

de mecânica, em seguida prestou vestibular para bacharelado em Física, e com este curso ele 

deu início a sua carreira docente na área de física, mas logo teve a oportunidade de conhecer a 

área de matemática, oportunizada por uma substituição, diante da licença maternidade de uma 

colega de serviço, mas como ele não tinha formação específica, ele deu início ao curso de 

licenciatura em matemática por incentivo de seus amigos.  

No início do estágio supervisionado I este licenciando questionou às professoras da 

disciplina se ele teria a necessidade de ir à escola campo e realizar observações em sala de 

aula, visto que ele já desempenha a carreira docente a alguns anos e possui uma boa 

experiência em escolas da rede privada de ensino. As professoras disseram para ele que 

observar a sala de outro contexto educativo era importante para a formação.   Pensamos que 

essas orientações das professoras realmente se efetivaram, pois é possível observar que ele 

passa a ter uma nova visão da escola pública, e afirma em seu relatório que  
 

Voltar a uma escola municipal depois de muitos anos foi um grande desafio. 

Confesso que tive medo e um pouco de insegurança [...]. Como sempre trabalhei em 

escolas da rede privada, não tenho muita noção do que é a realidade diária de uma 

escola pública, então minha opinião até o período do estágio I era de um observador 

de fora, mas agora tenho uma experiência e uma vivencia, mesmo que muito rápida, 

de dentro de uma sala de aula e de uma escola pública, a estrutura simples, mas 

completa das salas de aula me chamaram atenção, a dedicação e empenho de 

funcionários e professores apontam para uma possibilidade de qualidade na 

educação pública que é uma realidade e não um sonho. (LEANDRO, 2012, p.14 e 

15). 

 

Com a narrativa acima, podemos entender a complexidade que é a carreira docente, pois 

mesmo com um professor experiente a insegurança e constituição docente ainda se faz 

presente em suas falas. Precisamos ter a sensibilidade de observar que toda a experiência 

adquirida em sala de aula e diante das vivências realizadas, pode não ser suficientes, não 

podemos nos considerar prontos, uma vez que o professor re-significa sua identidade a cada 

instante. 



 

 

E o licenciando finaliza seu relatório ressaltando a relevância da promoção do diálogo 

oportunizado pelo estágio dizendo que 
 

[...] muitas habilidades e competências que um professor de matemática precisa ter, 

só podem ser desenvolvidas num ambiente em que o rigor acadêmico e a aplicação 

de conhecimentos encontrem espaços necessários para o diálogo, e o estágio 

ofereceu essa oportunidade, não é possível desenvolver um aprendizado eficiente 

sem que possamos perceber na prática as teorias estudadas. (LEANDRO, 2012, 

p.16). 
 

A partir das análises das narrativas, selecionadas nesta iniciação, conseguimos 

comprovar que um ambiente favorável que promova o diálogo e a discussão favorece a 

constituição docente dos licenciandos, além disso, conseguimos observar os diferentes 

percursos tomados pelos futuros professores diante as vivências e reflexões promovidas na 

inserção do contexto escolar. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

Diante das narrativas apresentadas na produção deste trabalho de iniciação científica, 

fica evidente que o estágio supervisionado I e II desenvolvidos no Instituto Federal do 

Espírito Santo tem desenvolvido o seu papel que é o de oportunizar aos licenciandos o contato 

com a realidade da rede pública de ensino, a assimilação da conexão entre a teoria e a prática 

e então permitir que com as vivências os licenciandos estão constituindo sua própria 

identidade docente. Concluímos que o objetivo desta pesquisa foi atingido, pois apresentamos 

diferentes indícios de aspectos que integram a constituição das identidades docentes a partir 

do desenvolvimento dos estágios supervisionado I e II e como diferentes visões são 

apresentadas, embora a essência dos estágios desenvolvidos sejam os mesmos. 
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