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Resumo - O presente artigo é fruto de uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida no período 2012/ 2013 

e trata de um estudo comparativo acerca da constituição da identidade docente de licenciandos em matemática 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – campus Vitória em atividades de 

estágio supervisionado e outras atividades. Para traçarmos essa relação consideramos como outras atividades o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência e tomamos como objeto de estudo os relatórios finais 

das disciplinas de estágio supervisionado I e II dos alunos, que antes de cursarem esses componentes 

curriculares, já estavam vinculados ao programa e a partir dessa análise buscamos narrativas que evidenciassem 

a constituição da identidade docente. 
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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. 

  Apesar do pouco tempo de criação do curso de licenciatura em matemática, a equipe da 

coordenação articula várias ações junto à rede pública de educação básica. Dentre essas ações 

podemos citar atividades ligadas ao Programa de Educação de Tempo Integral e ao Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Por meio desses programas os 

licenciandos têm oportunidade de aproximar da realidade da educação básica e desenvolver 

aprendizagens docentes. Compreender as contribuições dessas atividades para a formação dos 

licenciandos é fundamental para aprimorar as ações do curso. 
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Considerando esse contexto de demandas, essa iniciação científica intitulada 

Constituição da identidade docente de licenciandos de matemática do Ifes/Vitória em 

atividades de estágio supervisionado e outras atividades: um estudo comparativo, 

desenvolveu análises comparativas entre duas atividades de inserção dos licenciandos nas 

escolas, ou seja, entre as atividades de estágio supervisionado, componente obrigatório do 

curso, e atividades do Pibid, consideradas como complementares e optativas, com o objetivo 

de compreender a relação entre o Pibid, estágio supervisionado, formação de professores, e os 

aspectos positivos que os frutos dessa associação podem proporcionar. Acreditamos que, o 

cenário apresenta um campo fértil, e que devido à natureza das ações do programa e o 

pequeno período de implementação, trata-se de uma área promissora cujos frutos começam a 

despontar para análise e por conseguinte  justifica o interesse dessa iniciação científica. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Nesse trabalho de iniciação científica, nos propusemos a compreender, por meio de um 

estudo comparativo, as contribuições das atividades de estágio supervisionado e do Pibid para 

a constituição da identidade docente de licenciandos em matemática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – campus Vitória. O estudo partiu da 

análise dos relatórios produzidos pelos licenciandos na disciplina de estágio supervisionado I 

e II, componentes curriculares obrigatórios para a conclusão do curso, ofertada aos estudantes 

do 5º e 6º períodos do curso de licenciatura em Matemática no 1º e 2º semestre de 2012 

respectivamente, com foco nas séries finais do ensino fundamental. Tais documentos são ricos 

em relatos e reflexões dos estudantes e a escolha destes justifica-se pelo fato de a turma ser 

composta de participantes do Pibid e de alunos que não possuíam experiência em sala de aula 

e tiveram nessa disciplina o primeiro contato com a realidade do cotidiano escolar. O objetivo 

foi detectar a concepção que os licenciandos possuem da profissão docente e estabelecer um 

estudo comparativo de maneira a delinear as interferências que as atividades de estágio e do 

Pibid, proporcionaram para a formação dos licenciandos. 

Consideramos importante ressaltar que essas duas atividades, de inserção no contexto 

escolar, exigiam dos licenciandos a constante produção de textos (orais e escritos) sobre as 

experiências vivenciadas na etapa do ensino fundamental. Essa estratégia metodológica que 

orientava as atividades 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 e as explicitavam por meio das narrativas registradas em relatórios 

escritos.  

Conforme já indicamos, o objetivo desse estudo visa compreender as contribuições das 

atividades de estágio e do Pibid para a constituição da formação docente. Sendo um estudo 

comparativo, aproveitamos as análises produzidas por Santana (2013) uma vez que esta 

autora analisou relatórios de estágio supervisionado produzidos pelo mesmo grupo de sujeitos 

dessa pesquisa. Desse modo, os resultados encontrados por Santana (2013) foram utilizados 

como complementares ao nosso trabalho. 

Para especificar melhor, selecionamos 17 relatórios, 07 da disciplina de estágio 

supervisionado I e 07 de estagio supervisionado II de licenciandos que participaram das 

atividades de estágio e Pibid, e três de alunos que participaram apenas das atividades de 

estágio. Esses relatórios narravam as experiências dos licenciandos produzidos no ano de 

2012. A partir dessa seleção inicial, privilegiamos para nossas análises 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 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 e do Pibid. 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) constituiu os dados objetivos de análise. 

 

RESULTADOS 

Como citamos os sujeitos da pesquisa (licenciandos), refletiam sobre ações observadas 

e experiênciadas no contexto escolar durante o estágio supervisionado e Pibid e as 

explicitavam por meio das narrativas textuais registradas em relatório final como um dos 

critérios de avaliação.  

Os relatórios produzidos possuíam estrutura com Introdução, Atividades de Observação, 

Atividades de Coparticipação, Conclusão, Autoavaliação, Referências e Anexos. Na 

introdução o aluno era convidado a relatar sua trajetória acadêmica até o momento em que 

inicia o componente curricular; as atividades de observação referem-se à caracterização da 

escola bem como a observação das aulas acompanhadas; por sua vez as atividades de 

coparticipação visavam registrar as atividades diferenciadas que foram realizadas em sala de 

aula e que contaram com a participação dos bolsistas.  

Após a leitura das narrativas selecionamos 6 relatórios, 3 de licenciandos que estavam 

se inserindo pela primeira vez no cotidiano escolar e 3 de que estavam vinculados ao Pibid.  

Os sujeitos dessa pesquisa foram identificados por nomes fictícios como: Aline, Bruno, 

Renato que estão inserindo-se pela primeira vez no cotidiano escolar e Carolina, Rayane e 

Sofia que estavam inseridas há mais de um ano nas atividades do Pibid. Aline possuía 

aproximadamente 24 anos, é servidora pública e esta é sua primeira graduação. Bruno tem 25 

anos em média, cursa sua primeira graduação e nunca exerceu uma atividade remunerada. 

Renato é servidor público, casado e já possui uma graduação. Carolina tem 25 anos é 

estudante e cursa sua primeira graduação, Rayane tem 23 anos é estudante e cursa sua 

primeira graduação, Sofia tem 29 anos é auxiliar administrativo e esta é sua segunda 

graduação.  

Os relatórios analisados mostraram que a caracterização da escola é mais detalhada nas 

narrativas dos licenciandos bolsistas do Pibid. Estes relatos não se prenderam somente ao 

turno no qual as atividades foram realizadas, os licenciandos preocuparam-se em detalhar o 

funcionamento da escola em todos os turnos de atuação, também foi comum encontrarmos um 

breve histórico da escola, gráficos, planilhas, fotografias e plantas baixas que ilustravam a 

estrutura das escolas acompanhadas. Os alunos que cursaram somente estágio supervisionado 

limitaram-se em indicar questões referentes à estrutura escolar como o número de salas de 

aula, número de salas administrativas e números de profissionais atuantes na escola e por 

vezes chegam a reconhecer que não observaram tudo. 

 
 A EEEFM Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto foi inaugurada em 1976 e 

localiza-se na Avenida Leitão da Silva, s/n, Praia do Suá – Vitória/ES e atualmente 

atende a 32 turmas, ofertando para a comunidade o ensino fundamental, o ensino 

médio, os cursos técnicos pós-médio e a modalidade de Ensino de Jovens e Adultos 

(EJA). Além disso, mantém CAP – Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente 

Visual e o NAAH/S – Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/ Superdotação. 

(Carolina, 2012, p.5) 

 



 

 

Durante o turno matutino a escola funciona somente com o ensino médio e uma 

turma do curso técnico atendendo cerca de 300 alunos. No turno vespertino atende 

cerca de 240 alunos, no segundo ciclo do ensino fundamental, nas duas turmas de 

ensino médio e em uma turma de curso técnico. E no turno noturno atende cerca de 

410 alunos no ensino médio regular, na modalidade EJA e em duas turmas de curso 

técnico (Carolina, 2012, p.6). 

 

 A escola possui 2 andares. No andar térreo temos: 05 salas de aula em 

funcionamento, uma biblioteca, um laboratório de Informática climatizado, com 21 

computadores ligados em rede. No andar superior há: 06 salas de aula, o que perfaz 

um total na escola de 11 salas de aula [...] É claro que não observamos tudo, como a 

relação de número de salas, por exemplo, mas o que pudemos observar bate 

realmente com o PPP da instituição (Aline, 2012, p.4 e 5). 

 

Além disso, a análise aponta que na caracterização das turmas acompanhadas os 

bolsistas do Pibid descrevem características atitudinais, comportamentais, disposição dos 

alunos em sala e dados sobre o desempenho acadêmico dos alunos. Essa riqueza de detalhes 

pode ser atribuída ao tempo de observação da turma, enquanto os bolsistas acompanharam a 

turma por aproximadamente 8 meses os estagiários tiveram a oportunidade de vivenciar o 

cotidiano escolar por apenas 4 semanas. Esse tempo diferenciado permite uma observação do 

retorno da turma frente às possíveis ações pedagógicas do corpo docente e pedagógico da 

unidade de ensino. Em contrapartida as narrativas daqueles que somente participaram do 

estágio supervisionado restringiram-se em citar o número de alunos por sala, ressaltar o 

desinteresse e o linguajar usado pelos alunos.  

 
[...] as salas de aulas possuem padronagem similar. São amplas, com carteiras e 

cadeiras brancas e sempre em maior quantidade que o número de alunos. Quando 

em aulas expositivas, elas permanecem enfileiradas [...] duas carreiras de comungo 

em uma das paredes, na frente e atrás da sala, além de dois ventiladores na parede 

dos fundos que em algumas salas não apresenta proteção para evitar acidentes [...] 

são 28 matriculados, sendo que deste total, 18 são meninos [...] são tímidos e poucas 

vezes solicitam ajuda das estagiarias, durante o tempo em que realizei as 

observações de aula como os alunos não solicitavam minha ajuda eu andava pela 

sala para observar quais apresentavam dificuldade para então me oferecer para 

ajudá-los [...] a professora não permite que eles desenvolvam conversas paralelas 

(Carolina, 2012, p.10,11). 

 

[...] É mista com uma pequena maioria masculina. Trata-se de uma turma apática se 

comparada com as demais séries acompanhadas, os alunos só fazem intervenções 

quando instigados pela professora Elaine e somente na hora da correção [...] 

comunicam-se usando as gírias e vocábulos pertinentes a faixa etária e espaço social 

onde vivem (Sofia, 2012, p.10). 

 

[...] Apesar de serem em menor número, as meninas, uma delas gestante, possuem 

idade superior à dos meninos, são mais agressivas e impulsivas ao se comunicarem, 

sempre usando gírias e vocábulos comumente usados por adolescente. Os meninos 

são mais tranquilos, mais dedicados e demonstram mais facilidade de aprendizado 

(Sofia, 2012, p.11). 

 

[...] Os alunos em sua maioria, não querem compromisso algum com os estudos. 

Muitos fazem bagunça [...]. A faixa etária que compunha a maior parte das turmas 

girava em torno dos 16 a 18 anos, sendo eles os mais desinteressados pelas aulas 

(Bruno, 2012, p.13). 

 

 

 

 



 

 

Quanto ao comportamento dos alunos temos inúmeros problemas, um que contribui 

muito para tirar a atenção dos alunos é o celular [...]. Mas é claro que em todas as 

turmas tem as suas exceções, os alunos que realmente estão ali para aprender 

geralmente sentam na frente, sempre solicitava ajuda do professor ou a nossa 

quando estavam com dúvidas em algum exercício (Aline, 2012, p.6). 

 

Foi possível observar que somente os relatórios dos licenciandos que estão vinculados 

ao Pibid possuem registro de atividades de coparticipação, ou seja, os alunos que fizeram o 

primeiro contato com o cotidiano escolar no período de estágio não registraram ou não 

desenvolveram ou não participaram de nenhuma atividade diferenciada junto às turmas 

observadas, nos relatórios constam como atividades de coparticipação auxílio na correção de 

exercícios, e aos alunos em sala de aula.  

 
Como no Estágio Supervisionado I só observamos, não participamos junto com o 

professor nos planejamentos das aulas. O que fazíamos era tirar dúvidas dos alunos 

quando eles pediam ou quando a gente percebia que tinha alguém com dificuldade 

de realizar as tarefas. Em alguns momentos o meu colega Renato se prontificava 

para resolver alguns exercícios no quadro [...] eu não me senti segura para fazer o 

mesmo [...] (Aline, 2012, p.11).  

 

O estágio I não admite coparticipações, no entanto, o professor sempre chamava um 

de nós para corrigirmos um exercício no quadro, para que dessa forma os alunos 

vissem um modo diferente de explicação (Bruno, 2012, p.19). 

 

Não foi realizada atividades de coparticipação com o professor. Na realidade eu até 

sugeri uma atividade que simulasse uma compra utilizando o panfleto promocional 

do supermercado. O professor até mostrou-se interessado, porém quando cheguei 

com os panfletos na sala de aula ele achou melhor não aplicar a atividade (Renato, 

2012, p. 26). 
 

Por fim os licenciandos avaliaram a inserção no ambiente escolar como uma 

experiência positiva. Aqueles que tiveram o primeiro contato com a escola pela via do estágio 

relataram a novidade e em alguns momentos a estranheza que o novo ambiente lhes 

proporcionou. 

 
No geral, por serem turmas de EJA, espera-se maturidade e compromisso por parte 

dos alunos, visto que eles voltaram para a sala de aula por conta própria. [...] A falta 

de didática adequada por parte do professor também foi uma coisa que me 

incomodou muito. [...] Por fim, achei muito válido este estágio na EJA. [...] Sei que 

são necessitadas de bons professores, entretanto, não saberia lidar com certas 

atitudes e modos que presenciei ao longo desses dias de estágio (Bruno, 2012, p.20). 

 

A experiência do estágio me fez refletir um pouco sobre realmente querer ser 

professor, ainda mais que foi para uma turma de EJA, que seria uma das áreas que 

queria estar me especializando. Esperava encontrar uma turma jovem e 

comprometida. Porém me decepcionei um pouco [...] [o professor] passava os 

mesmos exercícios para todas as turmas, se os alunos estão em níveis diferentes os 

conteúdos e exercícios também deveriam ser diferentes e de acordo com cada nível 

de ensino [...]. A meu ver faltou planejamento das aulas [...].Isso serviu de 

aprendizado para quando estivermos exercendo a atividade de professor saber o que 

devemos ou não fazer na sala de aula, como devemos agir em determinadas 

situações e conhecer um pouco das atitudes dos alunos. Pois quando estamos na 

situação de aluno é uma coisa e na de professor é outra completamente diferente 

(Aline, 2012, p.12). 

 

 

 



 

 

Certamente o momento do estágio trouxe uma contribuição na minha formação de 

professor abrindo a minha visão em relação à educação de jovens e adultos. 

Observei que o aprendizado do aluno dessa modalidade é a parte mais importante da 

educação e que o professor é instrumento que deve convergir á experiência 

profissional do aluno com o conhecimento didático da disciplina ensinada (Renato, 

2012, p.27). 

 

Nota-se nesses relatos que embora todos tenham classificado a experiência como 

positiva, está presente nas falas uma surpresa pela realidade encontrada que não é verificada 

nas narrativas dos licenciandos bolsistas do Pibid. Essa observação reforça a ideia de que o 

tempo de inserção e acompanhamento de uma turma é fundamental para que se tome 

conhecimento do todo que ela significa e do potencial a ser despertado nela. Partindo do 

pressuposto de que esses licenciandos permaneceram com as turmas apenas 4 semanas, 

podemos presumir que não houve tempo suficiente para observação das respostas das turmas 

frente a possíveis ações pedagógicas se é que essas ocorreram. Apesar disso percebe-se um 

olhar esperançoso de quem vê, se surpreende, reflete sobre o que viu e projeta sobre sua 

possível conduta enquanto futuro professor, em outras palavras, iniciou o processo de 

constituição docente. 

Ressalto aqui o estagiário Renato, que embora se enquadre no perfil dos alunos que 

tiveram seu primeiro contato com a realidade escolar, o licenciando demonstrou bom 

engajamento, sendo o único estagiário desse grupo a propor uma atividade em coparticipação, 

e a ser citado no relatório dos outros colegas pelas intervenções nas atividades no quadro 

frente à turma acompanhada. Esse comportamento sinaliza uma constituição já iniciada e que 

está nesse período sendo aprimorada. Em contrapartida destaco o estagiário Bruno que 

demonstra ainda possuir uma identidade predominante da condição de aluno e que só 

despertou para a reflexão docente após discussões orais com a professora da disciplina de 

estágio. Inicialmente em suas narrativas Bruno defende 

 
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! (Bruno, 2012, p. 

6-7). 

 

O processo avaliativo da disciplina consistia na entrega dos relatos escritos para 

avaliação e correção das professoras do componente curricular, elas registravam as 

observações e em seguida traziam para a sala de aula um retorno sobre o que haviam avaliado. 

Côco, Santana, Matiuzzi (2013) reflete que “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”. Bruno a partir das observações feitas pelas 

professoras redigiu uma resposta manuscrita que avaliamos como o início do processo de 

formação de sua identidade docente. 

 
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 

(Bruno, 2012). 

 

As reflexões apresentadas nas conclusões dos alunos que estão vinculados ao Pibid 

apontam para a postura frente a uma turma, para a relação entre os funcionários da escola, 

para indicação de suas próprias fragilidades, e dos critérios de avaliação adotados. 



 

 

 
As atividades de estágios vinculadas ao Pibid foram de grande valia [...] com as 

observações de sala de aula tive o desafio de conquistar a confiança dos alunos para 

que estes pudessem tirar suas dúvidas e solicitar minha ajuda (Carolina, 2012, p.26). 

 

Essa experiência me ajudou muito a refletir sobre minhas atitudes para com os 

alunos, é necessário ter cautela com as palavras e no trato com os alunos. [...].  As 

leituras realizadas no início do estágio e a busca de atividades para aplicar na sala de 

aula foram de grande valia para minha formação, pois ajuda a construção da minha 

identidade como professora. É necessário saber selecionar exercícios e planejar 

atividades que sejam compatíveis com o nível de conhecimento dos alunos (Rayane, 

2012, p.18). 

 

Concluímos então que as atividades foco da pesquisa, estágio supervisionado I, estágio 

supervisionado II e Pibid contribuíram positivamente para a constituição da identidade 

docente dos licenciandos em matemática atuantes nos anos finais do ensino fundamental, pois 

permitiram a observação e reflexão acerca da profissão docente. Destacamos que a legislação 

do estágio supervisionado prevê a inserção do licenciando no espaço escolar a partir da 

segunda metade do curso que, no caso do curso de Licenciatura em Matemática do Ifes, 

corresponde ao 5º período, em contrapartida o Pibid permite que essa inserção ocorra em 

qualquer período o que permite que o bolsista seja inserido na escola antes do aluno de 

estágio supervisionado. Essa inserção pode indicar que o processo de constituição docente 

seja iniciado antes do outro grupo e permitir que a reflexão das ações alcance mais 

profundidade na medida em que o aluno permanece inserido no espaço escolar.  

Por fim, acreditamos que este estudo comparativo atingiu o objetivo proposto, pois, 

enquanto pesquisadora  percebi quão complexo é o processo de constituição docente e como o 

desafio de constituir-se docente perpassa questões que ultrapassam a didática, o aluno e o 

professor. Por outro lado como licencianda, consigo compreender as narrativas dos sujeitos 

que trazem consigo a esperança de se tornar um professor realizado com a profissão escolhida 

e comprometido em contribuir para uma educação de qualidade. 
 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Esta iniciação científica oportunizou a análise das narrativas de licenciandos e permitiu 

observar como a experiência individual interfere na forma como vemos e interpretamos cada 

situação imposta pela vida e a constituição docente dos sujeitos da pesquisa também esta 

relacionada a perspectiva própria de cada licenciando. Perceber os diferentes olhares e as 

reflexões oriundas desses olhares contribuiu para minha constituição docente no sentido de 

estar atenta a minha conduta profissional e a considerar meus alunos como sujeitos 

possuidores de uma história e a partir de então propor ações que contribuam para a formação 

educacional e cidadã de cada um deles. 
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