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RESUMO 

 

Este estudo apresenta, por meio de uma revisão bibliográfica e de pesquisa advinda das 

narrativas de formadores do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), o título "Estágio com Pesquisa: Narrativas de Formadores de Curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Goiás”, por entender que se trata de 

um assunto relevante para a formação de professores de matemática. Fomos motivados pela 

questão problema: Como o estágio com pesquisa tem chegado no curso de licenciatura da 

Universidade Estadual Goiás (UEG), pela voz dos formadores de professores que atuam com 

o Estágio Supervisionado? E para isso, o texto foi estruturado em forma de narrativa, com o 

apoio da metáfora do bordado, cuja intenção é representar as fases de elaboração deste estudo, 

como se fosse o passo a passo do bordado. O "bordado" da pesquisa compreendeu-se em quatro 

momentos, dos quais sejam: i) Levantamento e análise bibliográfica; ii) Aplicação de 

questionário; iii) Realização de entrevistas semiestruturadas; e, iv) Análise dos dados coletados. 

Sendo que no primeiro momento foram levantados os materiais para a revisão e análise 

bibliográfica culminando na participação de autores como, Connelly e Clandinin (1995), 

Clandinin e Conelly (2015), Ghedin, Oliveira e Almeida (2015) e Pimenta; Lima (2012), dentre 

outros não menos importantes. O segundo momento, contemplamos as etapas III e IV do estudo, 

quando verificamos que a instituição conta com 10 (dez) Câmpi que ofertam o curso, o que 

totalizou 25 (vinte e cinco) formadores atuantes com o estágio, que foram convidados a 

participarem da pesquisa respondendo a um questionário com questões abertas, que continha 

perguntas sobre seu perfil profissional e de formação, bem como sobre seu trabalho com estágio 

na licenciatura em matemática. Tivemos a devolutiva de 10 (dez) professores e, destes 

selecionamos 2 (dois) sujeitos para a realização de entrevistas semiestruturadas. Por fim, 

realizamos uma análise narrativa dessas entrevistas, o que possibilitou a construção desta 

pesquisa. Entretanto, o bordar da pesquisa permitiu inferir, a comprovação que, as formadoras 

entrevistadas, de certa forma, tem cumprido as diretrizes curriculares para a formação de 

professores e trabalhado no âmbito do estágio com pesquisa. Retomando a minha pergunta 

problema podemos dizer que o estágio com pesquisa tem chegado ao curso de Licenciatura em 

Matemática da UEG de forma singela e razoável. Todavia se faz preciso que os professores 

saibam ensinar e não somente tenham conhecimento. Necessário também que a formação dos 

professores seja contínua, haja vista que a educação passa por várias transformações ao longo 

do tempo. 

 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado com Pesquisa. Formação de Professores. Formadores 

da Licenciatura. Pesquisa Narrativa. Educação Matemática. 
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ABSTRACT 

 

This study presents, through a bibliographic review and research from the narratives of trainers 

in the Mathematics Degree course at the State University of Goiás (UEG), the title "Research 

Internship: Narratives of Mathematics Degree Course Trainers from Universidade Estadual de 

Goiás ", because it understands that this is a relevant subject for the training of mathematics 

teachers. We were motivated by the problem: How did the research internship arrive in the 

undergraduate course at Universidade Estadual Goiás (UEG), through the voice of teacher 

educators who work with the Supervised Internship? And for that, the text was structured in the 

form of a narrative, with the support of the embroidery metaphor, whose intention is to represent 

the stages of preparation of this study, as if it were step by step The "embroidery" of the research 

was comprised of four moments, of which: i) Survey and bibliographic analysis; ii) 

Questionnaire application; iii) Rea semi-structured interviews; and, iv) Analysis of the collected 

data. In the first moment, the materials for bibliographic review and analysis were raised, 

culminating in the participation of authors such as Connelly and Clandinin (1995), Clandinin 

and Conelly (2015), Ghedin, Oliveira and Almeida (2015) and Pimenta; Lima (2012), among 

others no less important. The second step, we contemplate the stages III and IV of the study, 

when we verify that the institution has 10 (ten) Campus who offer the course, which totaled 25 

(twenty-five) trainers working with the internship, who were invited to participate of the 

research by answering a questionnaire with open questions, which contained questions about 

his professional and training profile, as well as about his work with an internship in the 

mathematics degree. We had the feedback of 10 (ten) teachers and, from these, we selected 2 

(two) subjects to carry out semi-structured interviews. Finally, we conducted a narrative 

analysis of these interviews, which enabled the construction of this research. However, the 

embroidery of the research allowed to infer, the evidence that, the interviewed trainers, in a 

certain way, have complied with the curricular guidelines for the training of teachers and 

worked within the scope of the research internship. Returning to my problem question, we can 

say that the research internship has reached the Bachelor's Degree in Mathematics at UEG in a 

simple and reasonable way. However, it is necessary that teachers know how to teach and not 

only have knowledge. It is also necessary for teacher training to be continuous, given that 

education undergoes several transformations over time. 

 

Keywords: Supervised Internship with Research. Teacher training. Degree Trainers. Narrative 

Research. Mathematical Education. 
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O INÍCIO DO BORDADO 

 

 Essa é uma pesquisa qualitativa na modalidade narrativa 

pelo viés da (auto)biografia, em decorrência disso, o trabalho foi 

escrito na primeira pessoa do singular. Durante a pesquisa uso-me 

da metáfora do bordado, em que, o tecido representa a vida. Cabia 

a mim enquanto bordadeira, escolher a trajetória da agulha atrás 

dos pontos, assim, a agulha representa as minhas escolhas, estas 

formam a minha trajetória, simbolizada aqui pela linha de bordar.   

As linhas guiadas pelas minhas agulhas através do tecido 

formam desenhos, sendo os desenhos, o meu objetivo de iniciar o 

bordado, portanto, este é visto aqui como uma conquista. Para 

que isso seja possível preciso ainda de carretéis, caracterizados nesta metáfora como o 

conhecimento construído, pois com carretéis de diferentes cores é possível construir belos 

desenhos. Ao bordar temos também os nós, eles são dados quando acabam a linha, ou o bordado, 

então para mim eles representam a morte. Com o manuseio recorrente de um tecido ele pode 

vir a se sujar, ou ser sujado por terceiros, criando assim manchas que também podem surgir em 

decorrência de escolhas erradas ou acidentais, assim temos as manchas como marcas negativas, 

que deixa feio ou descaracteriza o tecido. 

 Utilizo o termo seções para representar as partes da pesquisa. Esse trabalho é constituído 

de quatro seções. Na primeira seção recorro as minhas memórias para narrar a minha história 

tecida. Nessa seção falo sobre a técnica de bordar, relato a construção dos meus primeiros 

carretéis ainda na infância. Rememoro também as primeiras escritas, nas quais trago um pouco 

da minha vida escolar e os primeiros nós de uma pré-adolescente. Seguidos de um novo desenho 

da então adolescente no fim do Ensino Médio e construção do meu eu pesquisadora ao ingressar 

na Universidade, constituindo assim um novo desenho no meu tecido. Minha agulha me leva 

então ao início da construção de novos carretéis, fazendo surgir o meu eu professora e o meu 

desenho com Estágio Supervisionado. Por fim, trago também o desenho mais desafiador que 

tem sido a construção da pesquisa em questão. 

 Minha formação inicial se deu no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Estadual de Goiás (UEG), Campi Jussara, entre 2014 e 2017. Esse processo formativo ajudou 

na construção de carretéis que possibilitaram traçar com auxílio da agulha muitas linhas no meu 

tecido. Isso possibilitou meu ingresso no mestrado. Em decorrência disso, carrego comigo 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 

Figura 01: O tecido. 
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grande carinho pela instituição e alguns de seus colaboradores, ao qual, pude conviver durante 

minha formação. Em meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) investiguei os formadores 

de professores, denominação dada aqui aos professores que exercem à docência no Ensino 

Superior, que atuavam no meu curso em 2017. 

Ao ingressar no mestrado tinha a intenção de dar continuidade a minha pesquisa, 

investigando sobre as concepções de professores formadores dos cursos de Licenciatura em 

Matemática da UEG, sobre a Matemática e seu ensino, bem como, sua prática docente. Em 

conversas com meu orientador, mudamos o projeto inicial, tornando meu desenho ainda mais 

desafiador. Pelo carinho para com a UEG escolhi a mesma para ser meu lócus de pesquisa. Essa 

instituição abrange grande parte do território estadual de Goiás, incluindo as cidades do interior, 

o que possibilita acesso a um número muito maior de pessoas a esse nível de ensino, pois muitas 

vezes os acadêmicos não teriam condições de deslocamento até a capital, além disso, acredito 

que a UEG traz grandes contribuições a formação principalmente dos goianos, assim como 

trouxe a minha, durante o bordar de um dos meus desenhos no tecido. 

Na segunda seção, uso-me da agulha para narrar minhas escolhas metodológicas e os 

caminhos por onde foram traçadas as linhas da pesquisa. Nesse trabalho, investigo os 

professores formadores, que trabalham com o Estágio Curricular Supervisionado na perspectiva 

da pesquisa, no Curso de Licenciatura em Matemática da UEG. Instigada pela questão 

problema: Como o estágio com pesquisa tem chegado no curso de licenciatura da Universidade 

Estadual Goiás (UEG), pela voz dos formadores de professores que atuam com o Estágio 

Supervisionado? 

Nessa perspectiva, elenco como objetivo geral “compreender como as propostas de 

formação de professores de matemática, no que se refere ao Estágio Supervisionado, na UEG, 

têm aderido às novas diretrizes curriculares para a formação de professores, especialmente no 

que se refere a sua relação com o estágio com pesquisa”, seguidos dos objetivos específicos que 

tem por finalidade: tecer o bordado da minha trajetória, procurando compreender minhas 

experiências formativas, especialmente as relacionadas à formação no estágio supervisionado 

durante a licenciatura em matemática; situar o percurso da criação da UEG no que se refere ao 

cursos de licenciatura e ao estágio supervisionado; compreender a prática do estágio no âmbito 

do curso de licenciatura em matemática da UEG, por meio da análise das entrevistas realizadas 

com os professores formadores. 

 Minhas agulhas permitem expressar a pesquisa em quatro momentos: i) Levantamento 

e análise bibliográfica; ii) Aplicação de questionário; iii) Realização das entrevistas 
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semiestruturadas; e, iv) Análise dos dados coletados. Como disse anteriormente a UEG 

constitui o lócus da pesquisa, atualmente ela conta com 10 (dez) Campi que ofertam o curso 

Licenciatura em Matemática, estes são situados nas cidades de: Anápolis, Formosa, Cidade de 

Goiás, Iporá, Jussara, Morrinhos, Porangatu, Posse, Quirinópolis e Santa Helena de Goiás. 

Escolhidas as agulhas, iniciei a condução das linhas. Meu contato inicial foi via e-mail com a 

Pró-Reitoria de Graduação da UEG, ao qual esclarecia sobre a realização da pesquisa e 

solicitava uma lista com os nomes e contato dos formadores dos cursos de Licenciatura em 

Matemática que trabalhavam com Estágio no ano de 2018.Gentilmente, a pró-reitoria, da época, 

atendeu meu pedido. 

 Soube então que os formadores totalizavam 25 (vinte e cinco), ao qual foram convidados 

via e-mail a participarem da pesquisa respondendo a um questionário. Apesar das dificuldades, 

consegui a devolutiva de 10 (dez) questionários respondidos por sujeitos de 7 (sete) diferentes 

Campi. Minhas agulhas permitiram por meio dos questionários traçar as características do perfil 

dos formadores respondentes, as perguntas incluem, sexo (feminino ou masculino), idade, 

formação (graduação, especialização, mestrado, doutorado), anos de docência no Ensino 

Superior e na Educação Básica, perguntei se ele é o supervisor de Estágio no Campi onde atua, 

se ministra alguma disciplinas além de trabalhar com Estágio, e em caso afirmativo, qual seria, 

finalizando o perfil abordando sobre seu tipo de contrato de trabalho com a instituição e se ele 

atua em alguma outra. O questionário também possuía questões sobre o trabalho que esse 

professor realiza junto ao estágio. 

 Dentre os 10 (dez) formadores que respondentes, selecionei 2 (dois) para a realização 

de entrevistas semiestruturadas mediante os seguintes critérios: i) Trabalhar com Estágio 

Supervisionado em um dos cursos de Licenciatura em Matemática da UEG; ii) Ter cursado 

Licenciatura em Matemática; e, iii) Atuar na Educação Básica. As entrevistas aconteceram via 

Skype, mediante sugestão da entrevistada e posteriormente por causa do início da pandemia da 

COVID-19. As mesmas foram gravadas e, posteriormente, transcritas e analisadas, abordando 

tanto a história de vida, como a trajetória formativa dos professores formadores e sua prática 

com Estágio. 

 Na terceira seção, me refiro principalmente aos carretéis, justamente por esses 

representarem o conhecimento construído. Visto que, discuto o Estágio como componente 

curricular obrigatório e a indissociabilidade entre teoria e prática, buscando compreensões 

acerca do que vem a ser essa prática de ensino, seus objetivos e contribuições para a formação 

de professores. Em seguida, discuto sobre Estágio com Pesquisa na perspectiva dos principais 
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referenciais da área. Além disso, trago a revisão bibliográfica com base nas produções 

encontradas no catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES), para perceber como a temática vem sendo discutida nas produções 

científicas do Brasil. Durante a elaboração dessa seção novos carreteis foram construídos, esses 

serão utilizados em outras seções. 

Na quarta seção, analiso por meio da análise narrativa as entrevistas semiestruturadas 

realizadas com as duas formadoras de professores. A seção é composta de quatro subseções que 

se configuram nos eixos temáticos emergentes. Elas são: Histórias de vida (infância, percurso 

formativo, estágio na sua graduação, ingresso na docência); as experiências formativas, o papel 

docente e as visões do estágio por diferentes sujeitos (delas, dos estagiários, do supervisor, do 

coordenador e dos outros professores do curso) pela voz das formadoras. A configuração do 

estágio (atividades desenvolvidas, projetos, planejamento, reflexão e avaliação); O professor 

pesquisador e o estágio com pesquisa na voz das formadoras. Por fim, trago conclusões sobre 

o bordado da pesquisa. 
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MEMÓRIAS BORDADAS 

 
Figura 02: Os primeiros pontos. 

Por compreender a memória como sendo primordial na 

construção dos meus desenhos no tecido bordado e para a 

aquisição de novos carreteis, nessa seção evoco as minhas 

memórias para narrar a minha história tecida. Falo sobre a 

técnica de bordar, apreendida com minha avó paterna durante a 

minha infância e relato a construção dos meus primeiros 

carreteis enquanto brincava na fazenda dos meus avós. 

Rememoro também os primeiros pontos, por meio dos quais 

trago um pouco da minha vida escolar e os primeiros nós de uma 

pré-adolescente. Seguidos de um novo desenho da então 

adolescente no fim do Ensino Médio e construção do meu eu  

pesquisadora ao ingressar na Universidade, constituindo assim um novo desenho no meu tecido. 

Minha agulha me leva ao início da construção de novos carreteis, fazendo surgir o meu eu 

professora e o meu desenho com Estágio Supervisionado. Trago também o desenho mais 

desafiador que tem sido a construção da pesquisa em questão. 

 

Técnica de bordar 

 

Ainda criança minha avó paterna me ensinou a bordar. Se coloca uma linha pelo buraco 

da agulha e seleciona um pedaço de tecido próprio para bordados, que poderia ser ponto cruz 

ou vagonite. Este deve ser do tamanho e formato do que se deseja como produto, pode ser um 

pano de prato, um foro da estante ou um pano de mesa. Era necessário saber ainda o que se 

pretendia bordar, qual desenho se queria naquele tecido para então iniciar os pontos. Também 

era possível fazer combinação de cores para dar vida ao desenho.  

Minha avó dizia conhecer uma boa bordadeira pelo avesso do tecido. Se o avesso 

estivesse alinhado, com todas as linhas na mesma direção (horizontal ou vertical) era sinal de 

trabalho bem feito. Caso contrário, se houvesse um emaranhado de linhas, mesmo que o lado 

direito tivesse um desenho perfeito, a pessoa não poderia ser considerada uma boa bordadeira, 

segundo os princípios da minha avó, que bordava desde sua infância. Esta técnica era passada 

de geração em geração pelas mulheres em sua família. Todas elas aprendiam esta técnica para 

produzir itens de casa, chegando inclusive a ser um complemento da renda familiar. 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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Ao recordar esta passagem, assemelhei a vida ao bordado, no qual temos o tecido que 

pode simbolizar a vida, por ser algo novo, ainda sem uso, em que você faz as escolhas, decide 

os pontos que quer dar, o desenho que quer formar, as cores a utilizar. A agulha, peça 

fundamental, simboliza as nossas escolhas, pois assim como num bordado ela segue os 

caminhos pelos quais a conduzimos perante nossas decisões e formas que pretendemos dar ao 

bordado. As linhas são como nosso trajeto, elas dizem por onde fomos e dá forma ao desenho, 

que são como conquistas, pois quando se inicia um bordado tem-se um objetivo a cumprir, o 

desenho. Quando atingimos este objetivo temos a satisfação de comtemplar uma bela imagem 

feita a linhas. 

 

O formar dos meus primeiros carreteis de linhas 

 

Meu carretel de linha começa a se desenrolar no dia 19 de julho de 1996, uma sexta-

feira, quente, típica da cidade de Jussara, interior do Estado de Goiás. A segunda filha de um 

casal de comerciantes, a primeira neta (menina) da família materna e a “rapa do tacho”, da 

família paterna. Nas primeiras lembranças da minha infância, recordo-me das tardes na fazenda 

dos meus avós maternos, onde ficava frequentemente por ser filha de trabalhadores noturnos. 

Assim, foram meus anos pré-escolares.  Época em que meu carretel ganhou as melhores e mais 

coloridas cores, em que me formei humana, formei meu caráter e meus princípios. 

Isso se deu em uma casa simples com quatro quartos, onde minha mãe e meus tios 

passaram a adolescência e o início da vida adulta. Bem ao lado da casa, um rancho de palhas, 

o lugar preferido da família. Lá se reunia e se reúne até hoje, toda a família, ao redor de uma 

pequena mesa de madeira que já havia pertencido a mãe do meu avô, durante seu bordar. Ali 

acontecem as comemorações, meus avós recebem os amigos e familiares, conversam e riem.  

Cresci convivendo com meus avós, principalmente os maternos. Meu avô é conhecido 

por sua seriedade, um homem honesto, trabalhador rural, o provedor da família. Minha avó, 

uma mulher sábia, carinhosa e de bom coração. Naquele lugar, o dia começava ainda de 

madrugada. Meus avós acordavam, minha avó preparava o café para ambos e meu avô ia “tirar” 

o leite das vacas no curral. Esta era a fonte de renda da família. Assim criaram seus quatro 

filhos, entre eles a minha mãe. Durante a manhã, minha avó ficava parte do tempo em casa, 

dava comida aos animais, porcos e galinhas. Pouco depois ia levar café para o meu avô no curral 

e acabava ajudando quando precisava, por exemplo, ela segurava o laço enquanto ele tirava o 

leite de alguma vaca brava. 
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 Para mim, o dia não começava tão cedo como para eles, pois eu normalmente acordava 

com o nascer do sol. Era comum beber leite no curral, só assim para me fazer beber leite. 

Colocava toddy em uma taça de alumínio que comumente chamava de “minha” e ia com ela ao 

curral. Meu avô então a enchia de leite fresquinho e eu bebia aquela mistura que me deixava 

com um “bigodinho” de leite nos lábios, tão gostoso. Essa época da minha infância tem cheiro 

de leite fresco, vacas e café torrado no fogão a lenha, tarefa destinada a minha avó. O curral 

ficava a poucos metros da casa, então íamos e voltávamos com facilidade.   

Os dias eram bons, lembro-me das vezes em que minha avó ligava o antigo televisor 

para assistir a sua novela preferida durante a tarde, depois de já ter cumprido todos os seus 

afazeres e eu ficava brincando com os cabelos dela, fazia penteados, em especial tranças e 

colocava meus prendedores nela. Gostava disso. Ela sempre muito paciente e caladinha. Seus 

cabelos eram macios de cor castanho claro, os fios vinham até seus ombros, o repicado fazia 

com que eles parecessem ondas. 

Naquela casa, havia um quarto que eu chamava de meu. Entre ele e o quarto dos meus 

avós havia somente um dos banheiros, assim era próximo, mas isso não tornava as noites mais 

agradáveis, tinha muito medo do momento de dormir, meu sono demorava a chegar, ficava 

horas na cama, o que fazia minha imaginação criar coisas. Então, meu carretel descobriu a parte 

menos iluminada, a noite trazia o medo, o fim da tarde me entristecia, não tinha medo de algo 

específico. Às vezes era preciso chamar minha avó, o temor em acordar meu avô era tamanho 

que a voz chegava falhar ao dizer "vóóó”. Surpreendentemente ela conseguia ouvir e vinha ao 

meu quarto, ali me acalmava e eu pegava no sono.  

Quando estava acompanhada dos meus primos, os dias e noites eram melhores, apesar 

de amar ficar com meus avós. Brincávamos nas árvores, no pequeno córrego que passa no fundo 

do quintal, na antiga casa ao lado onde antes vivia um dos meus tios, ou inventávamos alguma 

outra brincadeira, mas nunca parávamos de brincar. E algumas vezes dividíamos o mesmo 

quarto ao dormir. Assim não ficava com tanto medo. Era como se guardasse o meu medo para 

suprir o medo deles, que eram mais jovens. Isso acontecia especialmente com dois primos que 

viviam em outra cidade. Quando vinham para fazenda, era uma festa para mim. Filhos da irmã 

da minha mãe, são até hoje meus primos mais próximos. O mais jovem deles, foi o último neto 

da família a nascer, quando íamos dormir ele me pedia "segura minha mão", e mesmo que meu 

braço doesse por ficar suspenso na cama, só o soltava quando percebia que ele já estava 

adormecido, ou passava a noite assim. 
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Com o passar do tempo, meu tecido ganhou forma. Era necessário deixar a fazenda e 

iniciar os anos escolares. Aquilo veio como uma punição. Não entendi o motivo de deixar a 

fazenda, meus primos e ir para cidade, casa dos meus pais. Agora iniciava um bordado 

utilizando os carretéis que haviam se formado até aquele momento principalmente, com os 

ensinamentos dos meus avós.  

  

Os primeiros pontos do tecido 

 

Acordei de manhã, antes do nascer do sol. Me vesti com o uniforme escolar que minha 

mãe havia comprado. Peguei o material que ela havia preparado dentro de uma pasta cinza com 

listras horizontais pretas e ela me levou de carro à escola que ficava distante da nossa casa. Me 

deixou na sala de aula com outras crianças e a professora. Percebi que ela me olhou por um 

tempo do fundo da sala, enquanto eu recebia as boas vindas da professora. Depois de um tempo, 

meu olhar voltou ao fundo da sala e percebi que minha mãe não estava mais lá. Me acostumei 

rapidamente com aquela realidade. Não faltava a um dia de aula se quer. Meu irmão também 

estudava, porém em uma escola diferente da minha. 

Meus anos escolares iniciais tiveram cheiro de lápis de colorir novos. Era comum ganhar 

estrelinhas nas bochechas e testa, bem como, no caderno. Neste momento ganhei novos 

carretéis, ao aprender a ler e a escrever. Recordo-me de chegar em casa e dizer animada à minha 

família a nova letra do alfabeto que havia aprendido na escola. Conduzia com maestria a agulha 

pelo meu tecido, era uma boa aluna. A professora perguntava e eu respondia, “Como devemos 

pintar?” eu dizia, “forte por fora e clarinho por dentro”, me referindo ao desenho que ela acabara 

de entregar ainda com cheirinho de álcool, por ter sido feita com um mimeógrafo. Ao fim dos 

dias, tinha estrelinhas e cada vez mais carretéis. 

Era início dos anos 2000, me recordo de receber atividades e provas rodadas no 

mimeógrafo até a sexta série, meados de 2008, vivia no interior, lembro que raramente via um 

computador. O uso de computadores não era comum, só os via na secretaria da escola e uma 

das minhas tias que era professora tinha um em casa, porém eu não os acessava, o uso só se 

popularizou a partir de meados de 2009 quando surgiram as Lan Houses na cidade de Jussara. 

Minhas linhas já formaram belos desenhos no tecido. Já não ficava tanto na casa dos 

meus avôs maternos. Minha tia paterna era quem cuidava muito bem de mim agora, além dos 

meus pais, é claro. Era chamada por minha tia de “minha rosa”. Lembro-me com muito carinho 

dos nossos momentos juntos. Ela fazendo crochê enquanto me olhava brincar com pequenas 

réplicas de panelinhas feitas em alumínio, assim como as reais. Nos fins de semana em que 
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estávamos juntas, acontecia assim, acordávamos de manhã, ela ligava um pequeno rádio, pois 

adorava ouvi-lo, e então ia lavar roupas. O barulho da lavadora se mistura com o do rádio, 

mesmo assim ambos permaneciam ligados, participávamos dos sorteios, enquetes e tudo mais 

que houvesse na estação da rádio. 

Tinha um belo tecido naquela simples e pequena casa de portas azuis, com um pé de 

coqueiro na frente, um pé de Ixora com flores em tons alaranjados e um banco de madeira, 

também azul, logo abaixo da janela, o degrau de entrada desgastado pelo tempo, os detalhes da 

porta da sala. Quando entrávamos, podíamos ver as várias medalhas do meu primo penduradas 

na parede, ao lado de um fotografia dele ainda bebê, e outra de sua irmã quando criança. Ali as 

noites eram tranquilas, dividia a cama com minha tia. Ela me acompanhava em tudo porque 

meus pais trabalhavam a noite, então, se havia festa junina na escola, ela me arrumava toda e 

levava para dançar quadrilha. Nas apresentações ela estava lá, na formatura da alfabetização ela 

me acompanhou, todos os circos que iam à cidade nós assistíamos o espetáculo, ela sempre 

esteve ali colorindo a minha trajetória.   

Conforme crescia ia me envolvendo mais e mais nos assuntos escolares. Gostava de ser 

uma aluna exemplar por onde passava. Agora em outra escola, já havia concluído a 

alfabetização, me voluntariava a fazer qualquer atividade, buscar livros, buscar a bandeja de 

lanches na cantina, rodar as atividades no mimeógrafo para a professora, recitar poemas, fazer 

teatro nas datas comemorativas, ir aos conselhos de classe quando solicitavam a presença de 

algum aluno. Sem perceber, nascia em mim a vontade de ser professora. Tomando consciência 

disso, na terceira série, dava figurinhas adesivas à minha professora em troca de uma folha das 

atividades que ela aplicava em sala, juntava todo o material, pensava que um dia iria precisar 

quando eu estivesse trabalhando, neste tempo, como dito anteriormente, computadores era algo 

muito distante, sequer pensava sobre eles. 

Enquanto traçava as minhas linhas criava uma boa relação com minhas professoras. 

Hoje quando olho meu tecido consigo visualizar com clareza isso, mas na época era algo que 

acontecia naturalmente. Com algumas, o envolvimento ultrapassava os muros escolares, 

quando uma ficou doente ela mandou recado pedindo para que eu a visitasse, fui, ela também 

me visitou quando fiz uma cirurgia no olho, depois almoçamos juntas, anos depois viajamos 

juntas em um evento educacional em que fui representante municipal e ela minha responsável. 

Conforme o tempo passava me envolvi ao ponto de organizar duas viagens em diferentes 

escolas. Fiz orçamento, mobilizei pessoas, vendi rifas e arrumava um professor para se 

responsabilizar, visto que, eu ainda era menor de idade. Uma delas foi para o Clube de Águas 
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Quentes, em Barra do Garças – Mato Grosso, e outra foi para Goiânia onde passamos o dia no 

shopping, fomos ao cinema e tal. Na época ficamos super animados, alguns se quer conheciam 

um shopping, então, para nós eram um evento e tanto. Participava de realmente tudo, desde o 

desafio de palavras do dicionário, até jogar bola na quadra da escola após aula, ouvíamos muito 

“vão embora meninos, vocês não podem ficar aí”. Também adorávamos entrar numa velha casa 

abandonada que ficava próxima a escola. Às vezes, um dos nossos colegas chegava antes e se 

escondia lá dentro para nos esperar e passar susto, aquilo era realmente assustadores, assim, 

iam se formandos mais carreteis.  

Me sentia realmente em casa naquela que era minha segunda escola. Chegava antes de 

qualquer pessoa, até mesmo o pessoal da limpeza. Me sentava no primeiro degrau da escada 

que deva acesso ao portão. Ficava ali até que mais pessoas iam chegando e se formava uma 

grande fila, quando o sino tocava e o portão se abria... era uma corrida sem dó, todos queriam 

se sentar nas primeiras cadeiras das fileiras da sala. Por ter o primeiro lugar na fila do portão, 

sempre garantia meu lugar nas primeiras cadeiras. Às vezes alguém tentava impedir nossa 

disputa, mas quando passávamos pela pessoa, fosse ela um professor ou algum outro 

colaborador da escola, a corrida começava. 

Na biblioteca eu ia sempre. Podia até levar para casa algum livro diferente, mas tinha o 

meu preferido e o lia incansavelmente. Aquele pequeno livro de capa marrom claro, com figura 

de porquinhos chupando picolés e panelas, era o meu favorito! Vale ressaltar que esta escola 

era destinada a receber os alunos com necessidades especiais da cidade, sendo assim, estudei e 

convivi por anos com alunos com deficiência, o que ao meu ver ajudou a formar carreteis mais 

sensíveis às necessidades do outro, aprendendo a olhá-los, respeitá-los e incluí-los. Até este 

momento, minhas linhas seguiam perfeitamente os pontos no tecido. 

 

Os primeiros nós 

 

Muitos seguravam minhas mãos enquanto eu bordava, entretanto, aos meus 10 anos de 

idade, uma dessas pessoas fez um nó no meu tecido, como doeu! Apesar daquele nó, meu avô 

paterno nunca teve sua linha cortada do meu bordado, assim continuei a construção do meu 

desenho. Já aos meus 12 anos a linha volta a dar outro nó, minha tia paterna solta minhas mãos, 

dando suas últimas contribuições diretas ao meu bordado. Nesse momento, meu tecido parecia 

muito frágil, o medo da perda me consumiu, desenvolvi apego as pessoas, não sabia lidar com 

os nós, meu bordado estagnou. No fim do mesmo ano, minha linha torna a dar outro nó, meu 

tio paterno veio a falecer, tornando meu pai o único filho vivo da minha avó paterna. 



31 
 

 
 

Minha avó paterna, que vivia sozinha, passou a dormir diariamente na casa dos meus 

pais, dividíamos o mesmo quarto. Me sentia sem forças para bordar sozinha, procurei uma 

psicóloga que segurou minhas mãos e me ajudou a retomar o desenho. Naquele momento 

percebi que o avesso do meu bordado era um emaranhado de linhas, com três grandes pontos. 

Outras duas pessoas que faziam parte do meu tecido o marcaram bruscamente de forma negativa. 

Uma confusão de linhas, o que proporcionou as primeiras manchas em meu bordado. 

Como se não bastasse, o tecido ganha uma nova marca, causada por um jovem que 

acabou deixando que conduzissem mal sua agulha, o que acabou perfurando o tecido dos seus 

entes mais próximos. Essa nova marca se juntou com as já existentes e por pouco a linha não 

deu seu último ponto e deixou o desenho do tecido inacabado, mais uma vez a linha enfraqueceu 

e precisou reunir forças para não arrebentar. Agora com três grandes nós e três machas, foi 

necessário grande esforço pessoal para continuar conduzindo a agulha a bordar. 

Fiquei submergida entre linhas e manchas. Descobri da pior maneira que nem todo 

bordado representa algo bonito e que às vezes algumas pessoas mal intencionadas podem roubar 

sua agulha e fazer no seu tecido os pontos que desejam, pontos estes que marcaram para sempre 

seu tecido. Quando se é criança, um ser em formação, não se tem controle pleno da sua agulha, 

não se sabe as agulhas mais belas. O tempo e a prática podem trazer a perfeição, basta um 

pequeno descuido para iniciar grandes erros.  

 

Um novo desenho e meu eu pesquisadora 

  

Agora adolescente, 2013, terminando o ensino médio, minha linha traçava muitas 

dúvidas típicas, como “o que fazer agora? Faculdade? Onde? Qual curso? Professora? Será que 

consigo aprovação no vestibular?”. Durante o tempo de incerteza construí novos carreteis 

estudando e revendo conteúdos. Não era como a maioria das pessoas da minha idade naquela 

cidade interiorana.  Quase nunca frequentava festas, não bebia, não fumava, não usava drogas, 

não tinha namorado, apenas estudava, na época adorava best-sellers, passei a ajudar na 

biblioteca, li muitos títulos. Ali trancada no meu quarto da casa dos meus pais eu passava todo 

o meu tempo extra escolar, viajava nos enredos de cada um dos livros que lia. 

Esta parecia ser a única forma de suportar todo o emaranhado de linhas que possuía meu 

bordado. No fim eu parecia ter certeza de qual ponto fazer no meu tecido, fiz o vestibular para 

Licenciatura em Matemática. Muita tensão! Me sentia na obrigação de ser aprovada, e fui! 

Terceiro lugar, nada mal, acredito. Agora mais tranquila, conclui o ensino médio. 
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O ano era 2014, lá estava eu na Universidade Estadual de Goiás (UEG). Já no primeiro 

dia descobri que diferente das escolas, ali não tocam o sinal alertando sobre o horário de início 

das aulas. Cheguei bem adiantada, como se pode imaginar, porém deixei a bolsa na sala e fui 

esperar por um colega que eu sabia que também faria o curso. Resultado, entrei na sala após a 

professora, o que para mim era desastroso. Uma professora loira, de olhos claros, voz firme, 

com olhar aconchegante falava aos alunos. Me sentei e fiquei ouvindo, o que eu pensava era 

“tem certeza que é aqui que você quer passar quatro anos?”, a resposta não veio de imediato, 

mas ela chegou. 

Sempre fui boa em Matemática, mas aquele lugar logo me fez perceber que eu sabia 

muito pouco sobre esta ciência. Me sentava na fila da frente, em um lugar que ficava exatamente 

no meio do quadro, muito calada, ninguém me ouvia em sala, chegaram a comentar “ela não 

mexe nem a cabeça, só as mãos e os olhos” (risos), realmente, não queria perder nenhum detalhe 

do que os professores ensinavam.  

 Construí muitos carreteis naquele lugar. Me recordo de um professor na primeira aula 

dele, fazendo seu típico discurso de professor rígido e tal, chegou bem pertinho de mim e 

olhando nos meus olhos ele gritou, hoje me recordo com riso no rosto, mas no momento faltou 

pouco para descer umas lágrimas.  

 Já no primeiro ano do curso descobri, durante a fala de uma palestrante no evento 

“Semana da Matemática”, qual era a minha paixão em termos de pesquisa – afetividade. Para 

mim esta palavra representava a minha vida inteira, inclusive a escolar, pois sempre me 

dediquei mais as disciplinas ministradas por professores nos quais eu gostava e admirava 

enquanto pessoa, não apenas como profissional. Ou seja, com aqueles em que eu conseguia 

estabelecer um vínculo afetivo. Não sabia nada sobre pesquisa, mas comecei a cobrar isso dos 

meus professores. Nascia aí, o meu eu pesquisadora. 

 Ao final das aulas, comecei a buscar e a conversar com os professores que davam 

abertura, até que uma professora sugeriu que eu escrevesse um artigo, para mim isso era algo 

muito distante, não sabia nada sobre. Esta professora precisou sair de licença, mas a ideia estava 

plantada em mim, agora sabia que movimento fazer com minha agulha. Até que a professora, 

Andréa Kochhann, chega ao Campi em que eu estudava e começa atuar no curso de Licenciatura 

em Matemática. Ela não era minha professora, mas eu percebia e gostava do movimento que 

ela estava fazendo, tive a certeza de que ela podia me ajudar e resolvi pará-la no corredor um 

certo dia.  
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 Conversamos rapidamente sobre o que eu gostaria de pesquisar e ela sugeriu que 

marcássemos uma orientação. Disse ainda que poderia participar do grupo de estudos dela para 

ver como funcionava e quem sabe quisesse fazer parte dele. Nos encontramos na biblioteca no 

dia e horário marcado, conversamos e ela sugeriu alguns livros dos autores Piaget, Vygotsky e 

Wallon, que tratavam da afetividade no processo de ensino aprendizagem, esse foi meu 

primeiro contato teórico para além das disciplinas. Fiquei meses tentando fazer esse tão sonhado 

artigo, lia, relia, mas não tinha ideia de como ou o que escrever.  Li outros artigos, mas nada. 

Até que aconteceria um evento e a professora Andréa Kochhann quis muito que eu participasse, 

não tinha outra saída, precisava concluir o trabalho. 

 Com os emaranhados vividos passei a temer qualquer tipo de exposição. Falar em 

público seria uma tortura. Exatamente, a garota que antes recitava poemas diante da escola e de 

seu responsável, agora temia qualquer tipo de exposição, mas não havia outra maneira, 

precisava ir ao evento e falar sobre o artigo escrito. Claro que chorei bastante antes, mas fui 

(risos)! Lá estava eu, morrendo de medo, com um aperto no coração diante das pessoas, na 

UEG, Campi Inhumas, a apresentação aconteceu na biblioteca. Apesar do nervoso, apresentei, 

por fim, recebi até elogios após a apresentação. A publicação do artigo nos anais do evento1 foi 

para mim como a realização de um sonho, acabara de construir novos carreteis. 

 Com isso percebi que meu tecido ganhava um novo desenho. Apesar dos meses que 

levei para escrever o primeiro artigo e do medo em apresentar, queria fazer isso novamente, 

agora já fazia parte do grupo de estudo, o GEFOPI - Grupo de Estudos em Formação de 

Professores e Interdisciplinaridade, me tornei quase a sombra da professora Andréa Kochhann 

(risos). Quando ia fazer algo ela sempre me chamava, eu ia, só não gostava muito de conversar, 

dependendo do momento e das pessoas presentes, mas o que me pedisse para fazer eu fazia, 

detestava quando o pedido incluía conversar, por exemplo, “ligue para o fulano” ela dizia, para 

mim era péssimo, mas obedecia. Por fim, quando ela ia a universidade já passava em casa e me 

levava junto com ela, ficávamos horas produzindo diariamente. Com minha participação no 

grupo comecei a me relacionar com a THC - Teoria Histórico-Cultural e desenvolvi um projeto 

de Iniciação Científica nessa linha, relacionando a THC com afetividade e emancipação 

humana por meio do coaching educacional. 

 Tive o privilégio de ser bolsista do PIBID - Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência durante o segundo e terceiro ano, e bolsista Pró-Licenciatura no quarto 

 
1 O artigo foi publicado nos Anais da Semana de Integração da UEG Campi Inhumas e pode ser 

acessado através do link: <https://www.anais.ueg.br/index.php/semintegracao/article/view/5567>. 

https://www.anais.ueg.br/index.php/semintegracao/index
https://www.anais.ueg.br/index.php/semintegracao/article/view/5567
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ano do curso, portanto, me dediquei inteiramente à universidade. Escrevi o quanto pude, 

participei em eventos2, mesmo que esta prática tenha se tornado mais comum, continuava e 

continua sendo torturante ter que conversar, principalmente para um público que eu conheça, 

quando são pessoas completamente desconhecidas é mais tranquilo. Conheci lugares, pessoas, 

enfim, construí outros carreteis. 

 Despedidas para mim nunca foram fáceis, mas não temos como evitá-las. A professora 

Andréa Kochhann foi transferida de Campi quando eu estava prestes a fazer o Trabalho de 

Concussão de Curso (TCC). Tínhamos o projeto e tudo planejado relacionando coaching 

educacional, afetividade e emancipação humana. Com a saída da professora abandonei o projeto. 

Neste momento a professora que antes estava de licença (a mesma que me instigou inicialmente 

a escrever um artigo) voltou a trabalhar e passou a ser minha orientadora, agora com novo tema 

e tudo diferente. Minha orientadora de TCC pesquisa e trabalha com estágio, mas este nunca 

havia sido do meu interesse investigativo. Naquele momento, além dos temas já citados, 

apreciava bastante o ensino e a aprendizagem da Matemática, investigando no meu TCC as 

concepções dos formadores sobre ensino, aprendizagem e avaliação da Matemática na 

Educação Básica. 

 Através da minha orientadora de TCC tive meu primeiro contato com narrativas, ela me 

apresentava o tema aos poucos, me mandando pequenos trechos da sua tese em confecção, e 

logo ela pediu que eu fizesse um memorial formativo no meu TCC, foi quando fiz algumas 

poucas leituras sobre o assunto. Não tínhamos muito tempo para explorar essa linha. 

 

Meu eu professora e meu desenho com Estágio Supervisionado 

 

 No curso de Licenciatura em Matemática da UEG Campi Jussara onde me formei, pude 

bordar alguns desenhos no meu tecido. Lá o Estágio Supervisionado acontecia durante o 

terceiro e quarto ano, e era dividido em I e II, sendo respectivamente, no Ensino Fundamental 

e no Ensino Médio. O estágio era dividido em etapas, sendo elas: diagnóstico escolar; docência 

participativa; projetos didáticos e/ou oficinas; regência; orientações didático/pedagógicas; 

produção acadêmica. Fiz o Estágio I em 2016, em um Colégio da Polícia Militar de Goiás 

(CPMG).  

 As linhas do Estágio Supervisionado I foram traçadas durante as aulas de Metodologia 

do Ensino Fundamental, por indisponibilidade de horário exclusivo para tal. Também tivemos 

 
2 No memorial que compõe meu TCC relato mais detalhadamente os eventos participados e as 

publicações que aconteceram antes e durante a minha graduação. 
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orientações por WhatsApp e e-mail, bem como, encontros no contra turno conforme a 

necessidade. Via esse processo como contribuinte para a construção de novos carreteis que 

possibilitariam formar novos desenhos no meu tecido. Estava animada, apesar de temer a 

exposições que seria necessária. Em um primeiro momento, a professora orientadora nos 

apresentou os objetivos, as propostas e a forma como o estágio deveria ser desenvolvido, de 

acordo com suas etapas.  

 Em seguida nos apresentou o modelo de projeto que precisávamos escrever para o 

estágio. O mesmo continha informações pessoais do estagiário, do professor orientador e 

informações da empresa3 concedente do estágio. As informações constantes no projeto foram: 

objetivo geral e os específicos, o programa de trabalho, os resultados esperados, o cronograma 

de execução e a bibliografia básica e complementar a ser utilizada. Após tudo ter sido detalhado, 

assinamos um termo de compromisso de estágio. 

Estudamos um capítulo do livro intitulado Formação de Professores: Saberes, identidade 

e profissão, do Valter Soares Guimarães, que discorre sobre três assuntos referentes à formação 

de professores, sendo eles: A identidade profissional e a profissionalidade docente; Saberes 

profissionais e práticas formativas; Saberes profissionais referentes à função dos cursos de 

formação para o desenvolvimento da cultura profissional.  

Após o estudo do capítulo, a professora orientadora nos apresentou alguns documentos 

legais como: PPP – Projeto Político Pedagógico, DCN – Diretrizes Curriculares Nacionais, 

Legislação Brasileira sobre Educação e BNCC – Base Nacional Comum Curricular. Após 

termos discutidos todos esses documentos, de forma breve durante as aulas, me senti um pouco 

mais apta a ter contato direto com a escola, para realizar o diagnóstico escolar, ou seja, o 

primeiro contato com a instituição concedente do estágio. 

 Durante as orientações nos foi apresentado um roteiro, tipo questionário, que norteou a 

coleta de dados do diagnóstico. O questionário continha questões acerca do histórico da escola, 

da estrutura física e material, da organização e funcionamento e de sua direção e gestão. Após 

conhecimento prévio do PPP vigente na instituição de ensino, estávamos aptos a executar a 

primeira parte do estágio, a fase de diagnóstico escolar. Os estudos possibilitaram o início da 

construção de novos carreteis. 

 A fase de diagnóstico escolar foi meu primeiro contanto com o colégio. Esta fase foi 

desenvolvida em grupo, com todos os acadêmicos da turma e a professora orientadora de 

 
3 Empresa foi o nome empregado no termo de compromisso de Estágio Supervisionado, para se referir 

ao Colégio concedente do Estágio.  
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estágio. Marcamos com antecedência uma visita com um representante do colégio. No caso em 

questão, fomos recebidos pela coordenadora pedagógica, que nos levou à sala dos professores, 

onde realizamos discussões sobre a gestão escolar. Por ser um colégio militar vários quesitos 

nos instigavam e me causava ansiedade, imaginava possíveis situações a serem vivenciadas, 

devido ao desconhecimento prático da funcionalidade de um CPMG. Durante nossa conversa 

conhecemos um dos militares responsáveis pelo ensino dos alunos dessa instituição. Após 

sanarmos algumas dúvidas e termos uma breve dimensão da dinâmica escolar, fomos levados 

a conhecer o prédio, no qual a escola está instalada. Tendo também a oportunidade de conhecer 

alguns profissionais, que no momento estavam em exercício de suas funções. Durante esse 

momento ficava imaginando quantos desenhos poderia fazer ali. 

 Dentre os assuntos discutidos estava o surgimento daquela unidade do CPMG. Alguns 

dos meus anseios foram sanados logo na recepção, pois estudei por dois anos durante o Ensino 

Fundamental, no colégio que havia sido transferido para aquela unidade do CPMG. Dessa 

forma, conhecia parte do grupo gestor. Torna-se pertinente destacar que sempre fui muito bem 

acolhida pela equipe. 

 Durante nossa conversa com a coordenadora pedagógica, pudemos conhecer o Major 

que atuava na instituição. Ele esclareceu pontos fundamentais sobre a rigorosidade da 

instituição, desmistificando a ideia de quartel e principalmente sobre a relação professor e aluno. 

Sua fala conteve termos que me despertaram atenção especial, visto que, se referiu ao 

estabelecimento de vínculos afetivos entre professores e alunos.  

Ele me levou a concluir que a instituição não se preocupava apenas com os carreteis 

desenvolvidos pelos alunos, considerando também o emocional. A instituição já contou com 

uma psicóloga que atendia os alunos conforme necessidade, porém, naquele período não 

contava mais com esse reforço. 

 A coordenadora pedagógica afirmou que o colégio lidava com indisciplina como 

qualquer outro. O mesmo contava com um sistema diferente dos demais para superar esse 

obstáculo. A instituição trabalhava com o sistema de rodízios de chefia de sala, que nem sempre 

era assumida pelo aluno com as melhores notas ou conduta, mas que quando nessa função 

passava a ter uma postura diferente, com maior responsabilidade. 

 Contava também com o alamar, uma espécie de cordinha destinada aos alunos com 

média geral igual, ou superior a 8,5. O objetivo de se usar o alamar é estimular a aprendizagem, 

contando com um cerimonial bimestral para engrandecer os alunos com maiores notas. Os pais 

são convidados a comparecer a essa cerimônia. O colégio conta com atividades 
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extracurriculares para os alunos como: coral, aula de violão, basquete, futebol de salão e 

comissão de frente, além de, aulas de zumba para alunos e responsáveis. Outro diferencial é 

que os alunos dessa instituição batiam continência para autoridade como o professor ou militar 

como forma de cumprimento, e cantavam o hino nacional frequentemente.  

Ao efetivar a matrícula o aluno recebia uma agenda que norteava sua vida dentro e fora 

da escola. A avaliação bimestral era feita como nas demais instituições de ensino, por exemplo, 

na disciplina de Matemática contavam com três critérios avaliativos, mais um simulado com 

peso 2,5 na média, como forma de recuperação. Cada área de ensino contava com um professor 

coordenador, que costumava ser o mais criativo/interativo.  

  Para finalizar nosso diagnóstico fomos levados a conhecer o prédio do colégio. A 

instituição contava com biblioteca, quadra de esportes, laboratórios, salas bem arejadas, 

refeitórios, recepção, secretaria, e demais salas necessárias à funcionalidade de qualquer 

instituição escolar. Ao passar por cada um desses espaços imaginava quantos carretéis já não 

teriam sido formados ali. A fase de diagnóstico serviu para me familiarizar com o ambiente 

escolar da instituição concedente do estágio. Esclarecendo dúvidas geradas pelo 

desconhecimento da gestão escolar de uma unidade do CPMG, sai de lá pensando em alguns 

pontos para a minha agulha. 

A fase de docência participativa consistia em acompanhar as aulas do professor titular 

no colégio concedente do estágio, ou seja, em ter o primeiro contato com os alunos da escola 

campo. O estagiário precisava cumprir nessa fase uma carga horária de cinco horas, auxiliando 

o professor, acompanhando os alunos das turmas em que ele estivesse. Durante o tempo que 

permaneci na unidade escolar acompanhei as aulas de dois professores.  

O caminho por onde as minhas agulhas levaria as minhas linhas não me causava 

preocupação, ou quaisquer sentimentos semelhantes, durante o acompanhamento das aulas do 

professor titular, apenas um pouco de ansiedade devido ao fato de conhecer pessoas diferentes. 

Conforme a disponibilidade de horário do professor titular combinamos meu acompanhamento. 

Dois acadêmicos da minha turma também estiveram presentes nas mesmas aulas que eu. 

No dia em que combinamos o professor tinha apenas as duas primeiras aulas. Cheguei 

com antecedência na instituição e fui a sala dos professores me encontrar com o professor 

regente. Fui convidada a entrar na sala e aguardar o início das aulas. Fui muito bem recebida, o 

que sugeria, para mim, que belos desenhos seriam formados durante esse processo. Enquanto 

aguardava, conversamos sobre a disciplina dos alunos em sala e conteúdos nos quais eles 

costumam apresentar maiores dificuldades. 
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Meu primeiro contato com os alunos foi em uma sala do sétimo ano, do turno matutino. 

O aluno chefe de turma pediu que seus colegas ficassem em posição de “sentido”. Então, ele 

informou a quantidade de alunos presentes e ausentes ao professor, e em seguida o professor 

deu permissão a todos para se sentarem. De início me senti um pouco deslocada com essa forma 

de recepção dos alunos, o que não é habitual na escola onde eu desenvolvia as atividades do 

PIBID. 

 Durante a aula o professor fez uma revisão sobre polígonos, conteúdo estudado nas aulas 

anteriores. A maioria dos alunos sabia responder a todas as perguntas feitas pelo professor de 

forma verbal, passando a impressão de que eram respostas decoradas, devido ao fato de serem 

automáticas. O professor prosseguiu até o fim da aula com revisão no quadro. Apenas observei 

a forma como a aula acontecia. Minha presença foi aparentemente indiferente. O professor 

demonstrou ter domínio do conteúdo e os alunos estavam bem disciplinados. Observar as 

respostas dos alunos me fez questionar se dessa forma havia ou não a construção real de novos 

carreteis. 

 O segundo horário aconteceu em uma turma do oitavo ano. A mesma em que apliquei 

a minha regência. Nesse dia faltaram muitos alunos, quase a metade da sala, possivelmente por 

ser véspera de feriado. Os alunos precisavam apresentar de forma individual ao professor três 

polígonos ou poliedros e dizer suas características, sendo essa, uma forma de avaliação. Alguns 

alunos foram bem, outros nem tanto por não apresentar tanto domínio teórico. Senti como se o 

professor pressionava os alunos, fiquei imaginando como me sentiria enquanto aluna naquela 

situação. 

 No discorrer das apresentações uma aluna pediu que a dela acontecesse fora da sala, 

pois ela não conseguiria diante dos colegas. De início o professor se expressou de forma dura, 

chegando a falar inclusive que a mesma ficaria sem nota naquela avaliação, pois segundo ele 

se ela não conseguisse ali, não conseguiria em nenhum outro lugar. A intenção dela era se livrar 

dos olhares dos colegas, pois possivelmente temia julgamentos. A aluna chegou a ponto de 

chorar e por fim o professor cedeu. Então, ela acabou sendo avaliada no corredor do colégio 

em frente a sala onde estuda. Para apresentação, os alunos precisam trazer de casa três polígonos 

ou poliedros feito de balas (representando os vértices) e palitos de dente (representando os 

segmentos), a maioria estava muito bem feito. 

 Alguns alunos que precisavam apresentar estavam em aula de reforço, que acontecia de 

forma paralela as aulas regulares. Isso me levou a outros questionamentos, será que a 

dificuldade de aprendizagem seria suprimida ao retirar os alunos com dificuldade da sala de 
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aula? Será que se as aulas de reforço acontecessem no contra turno não surtiriam um resultado 

melhor? Será que estava obtendo resultados satisfatórios?  

 Fomos tratados com respeito pelos alunos. A sala apresentou organização. As cadeiras 

e mesas dos alunos estavam dispostas em filas. Infelizmente, naquele momento não pude 

constatar como a sala era em dias comuns. Dois aspectos interferiam na dinâmica da sala, o fato 

de ter faltado muitos alunos e eles estarem apresentando trabalhos. A princípio a sala não me 

causou espanto, me proporcionando confiança para a regência, mas confesso que teria me 

sentido mais confortável se a tivesse aplicado na sala do sétimo ano. 

 Como não havia completado a carga horaria necessária e o professor não tinha mais 

aulas nesse dia, fui embora e retornei na semana seguinte. Como o horário de aulas do professor 

não coincidia com minha disponibilidade de tempo, precisei completar a carga horária 

assistindo aulas de outra professora, visto que minhas linhas teriam que ter percorrido todos os 

pontos do tecido destinados a essa fase, para depois aplicar minha segunda microaula. 

 Nesse dia, parte da primeira aula foi utilizada para a organização e explicação sobre um 

evento que aconteceria no colégio no dia seguinte, no qual os pais estariam presentes. Após 

essa pré-cerimônia seguimos para uma turma de sétimo ano, na qual permanecemos até o 

horário do intervalo. De início a professora corrigiu algumas atividades e em seguida propôs 

que os alunos resolvessem as questões de um material impresso já entregue na aula anterior. 

Esse material seria uma das ferramentas avaliativas do bimestre. 

 Até então só havia observado e a partir daí passei a auxiliar os alunos na resolução das 

questões propostas pela professora, nesse momento me questionai se eu possuía carreteis 

capazes de auxilia-los, pois desconhecia a atividade proposta. Me senti feliz ao ler as questões 

no momento em que solicitavam minha ajuda e conseguir auxiliar, visto que, me lembrava dos 

conteúdos, ou seja, possuía esses carreteis. E assim permaneci até o fim das aulas. Como em 

outras instituições de ensino, lá também existem alunos com dificuldades e outros com 

facilidades. A professora se expressava de forma clara e objetiva, transmitindo confiança e 

domínio teórico. Ajudei a esclarecer as dúvidas de alguns alunos.  

Durante as aulas os professores apresentavam boa organização. Minha presença, ou a 

dos meus colegas aparentemente não intimidava os alunos, nem os professores, visto que os 

mesmos entendiam que estávamos ali para colaborar com a construção de carreteis e não para 

atrapalhar o ensino. Apesar de ser um Colégio da Polícia Militar não percebia uma diferença 

gritante com relação as demais instituições no que dizia respeito a ensino e aprendizagem.  
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Essa fase me permitiu perceber como atuar na regência e permitiu conhecer, mesmo que 

de forma superficial, alguns alunos que compõe a instituição. Possibilitou fomentar minha 

formação enquanto profissional, fazendo com que o caráter humanista fosse ressaltado, 

lembrando que, em alguns momentos precisarei ser flexível, e me colocar no lugar do outro 

para entendê-lo, percebendo o que lhe tem impedido de construir novos carreteis. 

 Agora era momento de realizar as microaulas. Na primeira microaula minhas agulhas 

levaram ao tema sistemas de equações através do método da substituição. Durante a execução 

dessa microaula tive dificuldades de interação com meus colegas que assistiam, o que mais me 

preocupava era o controle do tempo e do tom de voz, já que não possuía experiência como 

professora e falava muito baixo. Após a aplicação da microaula, a professora orientadora de 

estágio fez algumas observações e de fato precisava melhorar os aspectos que temia. 

Planejava traçar as linhas da microaula da seguinte forma. Iniciar com a entrega de um 

material didático elaborado com base em conteúdos disponibilizados na internet, em seguida 

explicar como pretendia proceder com a aula. Prossegui com uma breve fala, revisando sobre 

o que é uma equação, de forma que os alunos recordassem as definições estudadas nos anos 

anteriores. Apresentando alguns exemplos, utilizando o quadro e giz, que também compõem o 

material entregue. Introduzi o conteúdo sobre sistemas de equações pelo método da substituição, 

com auxílio do material elaborado, expondo exemplos e esclarecendo possíveis dúvidas. Para 

finalizar, propus a resolução de alguns exercícios sobre sistema de equações de forma individual 

ou coletiva utilizando o método da substituição, conforme disponibilidade de tempo e agitação 

em sala, podendo assim facilitar a construção dos carreteis. 

Para a segunda microaula o traçado das linhas me levou ao conteúdo sobre noções de 

estatística. Sentia medo de me decepcionar, pois acreditava que se na primeira tive um resultado 

bom, na segunda precisava ter um resultado ótimo. As dificuldades da primeira foram vencidas 

e consegui me superar. A maior dificuldade era lidar com meu psicológico que me tornava uma 

pessoa negativa. Isso me deixava insegura devido ao fato de me cobrar ao extremo, mas por 

fim tudo ocorreu como planejado, adquirindo parte do meu novo desenho no tecido durante 

esse processo. 

Para o desenvolvimento da segunda microaula expliquei sobre mediana, moda e média 

de uma amostra de dados exemplificando e esclarecendo possíveis dúvidas. Propus que cada 

aluno recortasse e montasse um dado, que foi entregue a eles impresso em folha A4. A partir 

do lançamento desses dados confeccionamos uma tabela com as informações obtidas. Também 
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foi proposto que os alunos calculassem a moda, a média e a mediana das informações contidas 

na tabela, tendo realizado então uma dinâmica acerca do conteúdo.  

O que conduziu minha agulha aos temas foi a facilidade em explicá-los e também por 

serem conteúdos que me despertavam interesse maior e gosto. Me preparei para ambas fazendo 

um plano de aula para cada uma, elaborando uma apostila com conteúdo, exemplos e exercícios, 

bem como, estudando. A professora orientadora de estágio corrigiu o material elaborado e o 

plano de aula, fazendo as considerações pertinentes. Minha maior preocupação continuava 

sendo o tom de voz e o tempo, fatores não superados durantes as minhas aulas na escola. As 

microaulas foram aplicadas aos meus colegas na UEG, eles colaboraram respondendo as 

questões que perguntei, lendo e fazendo sugestões. Os resultados das duas microaulas me 

deixaram satisfeita, o carretel construído aqui, ajudou no desenvolvimento da próxima fase. 

A professora orientadora julgou que eu estava apta a fazer a regência, assim como todos 

os meus colegas. A aplicação das microaulas contribuiu para me deixar mais confiante com 

relação ao ser professora, sinto que se conseguisse um bom desempenho nas microaulas, 

poderia conseguir também na regência e consequentemente conseguiria lidar com as atribuições 

da profissão e bordar muitos outros desenhos. 

Além de apresentar microaulas assistimos e avaliamos as microaulas dos nossos colegas. 

Todos se prepararam para suas apresentações, alguns tiveram uma dedicação maior e 

consequentemente um desempenho melhor. Em contrapartida, alguns não se dedicaram tanto e 

tiveram alguns problemas não muito graves, alguns erros na resolução de exercício, a maioria 

causados por nervosismo, falta de gesticulação e interação durante a explicação, mas podemos 

constatar uma melhora no desempenho de todos da primeira para a segunda microaula, isso 

indica que as agulhas estão guiadas pelos pontos corretos do tecido. 

Os critérios de avaliação das microaulas foram nas seguintes habilidades: Movimento 

do Professor: o professor movimenta-se durante a aula mudando de posições no espaço da sala 

(esquerda, direita, frente, atrás); Gestos do professor: o professor utiliza gestos (corpo, mãos) 

para enfatizar o significado da comunicação; O professor utiliza tonalidade de voz adequada ao 

número de alunos e a varia para prender a atenção dos alunos; O professor durante a aula se 

dirige a classe como um todo e a cada aluno em particular e usa vocabulário adequado (preciso, 

correto, específico, ajustado) ao nível do aluno; O professor faz a distribuição das informações 

no tempo, de acordo com os objetivos e capacidades dos alunos; O professor mostra-se atento 

às reações do aluno e modifica o seu modo de agir e de se expressar em função das necessidades 

do aluno; Adequação: o professor faz perguntas claras, compreensíveis e ajustadas ao momento 
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da aula; O professor apresenta segurança em relação ao conteúdo; Os recursos foram utilizados 

de modo a favorecer a aprendizagem dos alunos; O professor apresentou uma sequência 

didática com início, meio e considerações finais, aproveitando o tempo disponível de modo 

produtivo para a aprendizagem dos alunos. 

As habilidades podiam ser avaliadas como ótimas, boas ou regulares. Assistindo as 

microaulas dos meus colegas pude rever muitos conteúdos que já haviam sido esquecidos, 

reconstruindo assim, alguns carreteis. Alguns colegas trouxeram dinâmicas e formas diferentes 

de trabalho que podem ser usadas durante nossas aulas como forma de fixação do conteúdo 

estudado. As microaulas serviram para fomentar minha formação, contribuindo para o meu 

crescimento enquanto profissional e para o meu desenho. Por fim, a professora orientadora 

concluiu que todos estávamos aptos a realizar a regência na escola. 

A etapa de Projetos e/ou Oficinas consistiu em elaborar materiais didáticos pedagógicos 

e trabalha-los em sala de aula, podendo ser apostilas e/ou dinâmicas. Essa etapa assim como a 

da regência, possibilita a vivencia do cotidiano escolar, propiciando novas experiências. 

Experiências essas que contribuem para a formação docente e consequentemente para a 

construção de novos carreteis. Todo o material utilizado nessa etapa foi elaborado com 

antecedência pelos estagiários e levados todos prontos ao colégio.  

 Com o propósito de desenvolvimento das oficinas, decidiu-se sobre os conteúdos a 

serem trabalhados, em quais turmas e turnos. Os conteúdos a serem abordados nas mesmas 

foram escolhidos a partir de um encontro entre a professora orientadora de estágio, as 

coordenadoras e a vice diretora do CPMG. Decidiu-se elaborar e desenvolver dois projetos, nos 

quais foram abordados conteúdos de geometria e conteúdos presentes em avaliações externas, 

como a Prova Brasil, a SAEGO4 e a ANEB5. As oficinas foram destinadas as turmas de 6º, 7º, 

8º e 9º anos, dos turnos matutino e vespertino do CPMG. 

 As agulhas tecem o primeiro projeto intitulado como “GEOMETRIA EM AÇÃO: uma 

possibilidade para a construção do conhecimento”, o qual abordou conceitos básicos como os 

axiomas que definem ponto, reta e plano, a resolução de exercícios contextualizados (que 

envolvem o cotidiano dos alunos). A oficina foi destinada as turmas de 6º e 7º anos, dos dois 

turnos. Além de lista de exercícios para essa oficina, também foram desenvolvidas dinâmicas 

que abordam o assunto, de forma a concretizar o aprendido, fazendo com que os alunos se 

sintam motivados a aprender. 

 
4Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás. 
5Avaliação Nacional da Educação Básica. 
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 O segundo projeto foi tecido como “MATEMÁTICA EM AÇÃO: preparando para o 

futuro”. O proposto para essa oficina foi que abordássemos questões decorrentes das avaliações 

externas (Prova Brasil, a SAEGO e a ANEB) através de listas de exercícios. A oficina foi 

desenvolvida nos 8º e 9º anos, em ambos turnos. A abordagem das questões externas foi 

pensada com o propósito de propiciar conhecimentos aos alunos possibilitando que os mesmos 

tivessem um desempenho cada vez mais satisfatório em provas que avaliam o desempenho 

institucional. 

 Os acadêmicos estagiários totalizavam 17 (dezessete) pessoas. Para a organização, 

elaboração e desenvolvimento dos projetos e oficinas optamos em dividir a turma em grupos. 

Dos 17 (dezessete) acadêmicos, 5 (cinco) ficaram responsáveis em tecer a escrita dos dois 

projetos das oficinas a serem desenvolvidas. O restante foi dividido em dois grupos com 6 (seis) 

componentes cada um, sendo que, um grupo ficou responsável pela elaboração da lista de 

exercícios e dinâmicas da primeira oficina e o outro responsável pela segunda lista de exercícios 

a ser aplicada durante o desenvolvimento da segunda oficina. Apesar de ter havido uma divisão, 

os acadêmicos se envolveram em todo o processo. 

A oficina “GEOMETRIA EM AÇÃO: uma possibilidade para a construção do 

conhecimento” foi destinada a turmas de 6º e 7º ano do ensino fundamental. Tudo começou 

com a elaboração do material necessário: uma lista com trinta exercícios envolvendo geometria 

(os axiomas de ponto, reta e plano, retas paralelas perpendiculares e concorrentes, polígonos, 

figuras planas, quadriláteros, ângulos, circulo, circunferência, perímetro e área) e o jogo da 

memória e o jogo do repolho.  

O jogo da memória foi produzido com recortes de papel cartão em forma retangular. 

Após a confecção das cartas, figuras geométricas foram imprimidas, recortadas e coladas nelas, 

formando um conjunto de cartas, que se configurou no jogo da memória. O mesmo poderia ser 

trabalhado em grupos de 3 (três) a 5 (cinco) pessoas. As cartas eram dispostas em cima das 

mesas de forma que as figuras não ficassem à mostra, cada jogador poderia desvirar duas cartas 

por vez, após vira-las e não ter encontrado um par (representação do sólido geométrico em 

forma de figura e o nome do sólido), as cartas deveriam voltar a sua posição inicial. Dessa 

forma os jogadores podiam memorizar a posição das cartas e ir encontrando seus pares. O 

jogador que conseguisse encontrar o maior número de pares de cartas ganhava o jogo.  

O jogo do repolho foi produzido através de perguntas sobre geometria. As perguntas 

foram imprimidas em folhas A4 e enroladas uma a uma, formando então uma bola de papel que 

se assemelha a um repolho pelo fato de ser composto por camadas. O jogo foi desenvolvido 
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com toda a turma, uma música era colocada e às vezes interrompida, quando havia a interrupção 

o repolho que estava passando de mãos em mãos na turma disposta em círculo se encontrava 

com alguém. Então, esse aluno que estava com o repolho em mãos, deveria desenrolar uma 

folha, ler e responder a pergunta. Caso o aluno não soubesse responder poderia pedir ajuda para 

um colega, ou pagar um mico escolhido pela turma, que no geral consistia em dançar. Essa 

dinâmica não tem vencedor, mas possibilita a revisão dos conceitos geométricos, sendo esse, 

seu principal objetivo.  

Após a elaboração de todo o material necessário, os colegas responsáveis pela 

elaboração explicaram a funcionalidade do material e cada um dos exercícios, dessa forma não 

restaram quaisquer dúvidas a nós, estagiários. Depois de tudo preparado, chegou o momento 

do desenvolvimento. Em ambos os turnos todos os estagiários chegaram com antecedência ao 

colégio. A maioria deles demonstravam estar seguros e com pouca ansiedade. Os alunos nos 

receberam muito bem, não reclamaram e foram participativos. Devido ao fato de que estávamos 

desenvolvendo as oficinas, naquele dia as turmas de 6º e 7º ano, não participaram da pré-

cerimônia de formatura, as oficinas aconteceram do segundo ao quinto horário.  

Para melhor aproveitamento e dinamização, a cada dez exercícios resolvidos, houve o 

desenvolvimento de uma dinâmica, ficando organizado da seguinte forma: dez exercícios, com 

explicação e correção, depois dinâmica do jogo da memória, dez exercícios com explicação e 

correção, depois jogo do repolho e por último os outros dez exercícios com explicação e 

correção. Quando propúnhamos a resolução de exercícios ficávamos circulando entre as mesas 

e cadeiras, para solucionar as dúvidas que surgiam, ajudam na construção dos carreteis. Depois 

de alguns minutos corrigíamos a série de exercícios propostos.  

A distribuição dos exercícios entre os estagiários aconteceu de acordo com a facilidade 

que cada um apresentava para explicar da melhor maneira possível. Finalizando assim a 

primeira oficina. Para mim, a maior dificuldade encontrada foi à falta de disciplina em uma das 

turmas do turno vespertino. A maioria dos alunos não colaboraram, conversaram e não 

participaram do que foi proposto na turma, apenas com a presença da supervisora de Estágio a 

turma se acalmou um pouco. Todavia, com exceção dela, não tivemos grandes dificuldades nas 

demais.  

 O projeto “MATEMÁTICA EM AÇÃO: preparando para o futuro” foi desenvolvido de 

forma semelhante ao anterior. Um grupo ficou responsável pela escrita do projeto e outro pela 

elaboração da lista de exercícios. Nessa oficina utilizamos apenas a resolução de exercícios 

presentes em avaliações externas como a Prova Brasil, a SAEGO e a ANEB. A lista totalizou 
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42 questões que abordou conteúdos diversos. A oficina foi destinada as turmas de 8º e 9º ano 

dos turnos matutino e vespertino.  

 O primeiro passo foi guiar as agulhas durante a construção da lista de exercícios. Com 

a lista pronta os estágios resolveram todos os exercícios juntos, para solucionar quaisquer 

dúvidas que pudesse surgir posteriormente. Após a conclusão e discussão de cada uma das 

questões o grupo responsável elaborou o projeto. Questões organizadas e estudadas, chegou-se 

o momento de praticar tudo isso. Mais uma vez fomos todos muito bem recebidos, os alunos 

gostaram da oficina, apenas uma pequena parcela dos alunos que reclamaram da quantidade de 

exercícios. 

 Os exercícios foram desenvolvidos em série. Primeiro pediu-se que resolvessem as dez 

primeiras questões, então os estagiários que totalizavam de 4 (quatro) a 5 (cinco) por sala 

ficavam circulando entre as mesas e cadeiras para auxiliar nas resoluções. Quando percebíamos 

que a maioria da turma havia conseguido responder as questões propostas, as mesmas eram 

corrigidas. Dessa forma, todas as dúvidas eram sanadas. Essa oficina também foi desenvolvida 

do segundo ao quinto horário. 

Em ambos os turnos fiquei em turmas do 8º ano, sendo que a primeira foi a mesma na 

qual apliquei a regência. A sala era bastante participativa e colaborativa. Não tivemos grandes 

problemas em nenhuma turma, apenas um ou outro aluno que não queria participar e então 

conversava demasiadamente, querendo andar pela sala, ou coisas nesse sentido. Nas duas 

oficinas a lista de exercícios foi impressa pelos estagiários e entregue a cada um dos alunos. 

Em suma, as oficinas foram melhores do que se esperava, no geral aconteceu como era esperado. 

Durante todo o processo os estagiários colaboram e participaram das elaborações.  

A etapa de Projetos e/ou Oficinas propiciou que os acadêmicos estagiários tivessem 

contato com a realidade escolar, fazendo com que os mesmos cresçam profissionalmente, 

construindo alguns carreteis. Essa etapa superou as expectativas, podemos perceber que a 

maioria dos alunos gostou e participou do que foi proposto, alguns até lamentavam o término 

da oficina e questionavam que dia retornaríamos novamente. Com essa etapa alguns dos meus 

preconceitos foram rompidos, como o temor da sala de aula e o pensamento de que existe uma 

indisciplina muito grande dos alunos. O tempo foi bem aproveitado e trouxe crescimento para 

alunos e estagiários, que terão carreteis de novas cores e poderão fazer belos desenhos. 

A etapa de regência consistiu em ministrar duas aulas no CPMG. Pelo fato de já ter 

conduzido as linhas por alguns pontos do tecido como a docência participativa, ministrado 

microaulas para os meus colegas do terceiro ano do curso de Licenciatura em Matemática, da 
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UEG – Campi Jussara e ter cursado a disciplina de didática no ano anterior, me encontrava com 

os carreteis necessários para realizar mais uma das etapas, sendo ela, a regência. Durante o 

desenvolvimento da regência pude vivenciar a rotina escolar, colocando em prática a didática 

já trabalhada.  

 A regência era a etapa mais temida por mim, visto que, além de estar vivenciando a real 

experiência de ser professor, estaria sendo avaliada pela professora orientadora do Estágio. 

Entre todos os fatores o que mais me preocupava era não conseguir a colaboração dos alunos, 

mesmo tendo conhecido a turma com antecedência e saber que os mesmos são participativos e 

disciplinados, temia que em meio à agitação meu tom de voz não conseguisse atingir a todos, 

pois me expresso com tom de voz muito baixo. Durante a etapa de aplicação das microaulas a 

professora orientadora havia exposto minha necessidade de falar um pouco mais alto. Apesar 

de ter superado essa limitação na etapa anterior, continuava temendo. 

 Mesmo com todo o temor e ansiedade que os pensamentos negativos proporcionavam, 

esperava que essa etapa pudesse contribuir com a construção do meu desenho no tecido, de 

forma a complementar minha capacitação. Conversando com o professor titular da sala, 

entramos em acordo quanto ao conteúdo, sendo ele, o mesmo de uma das minhas microaulas. 

O conteúdo foi sobre noções de estatística, este foi dividido em duas partes de forma a 

contemplar as duas aulas da regência. 

Como todos os estagiários precisavam aplicar duas aulas fomos orientados pela 

professora de estágio a fazermos um plano, uma apostila e uma lista de exercícios para cada 

aula. Após a elaboração dos planos fomos orientados novamente sobre a metodologia de cada 

um, apresentando a ela também o material a ser utilizado. As orientações aconteceram no contra 

turno por meio de encontros individuais entre acadêmicos e a professora orientadora, na sala de 

Matemática da UEG – Câmpi Jussara. As orientações me ajudaram no esclarecimento das 

dúvidas ainda existentes, e me trouxe maior segurança para bordar. 

Fui informada sobre a data da minha regência com antecedência, tendo então tempo 

suficiente para me preparar. Durante os dias que antecediam a aplicação da regência, um tempo 

foi reservado para a releitura do material e resolução dos exercícios, bem como, para o 

desenvolvimento de carreteis extras, que pudessem colaborar na explicação de quaisquer 

dúvidas que surgissem. A apostila com o conteúdo e exemplos ficou separada da lista de 

exercícios para evitar que durante a explicação algum aluno se entretece com a resolução dos 

mesmos e desviassem a atenção da explicação.   
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Não apresentava qualquer temor com relação ao domínio do conteúdo, mesmo porque, 

ele já havia sido trabalhado anteriormente, também não me sentia insegura com perguntas que 

pudessem surgir. A insegurança existente era decorrente da pouca confiança que depositava na 

minha capacidade. As aulas aconteceram com uma semana de intervalo, tendo tempo suficiente 

para repensar ações e metodologia caso necessário. Após planejamentos, orientações e estudos 

chegou o momento de por em prática aquilo que vinha preparando. 

 Na primeira regência trabalhei mediana e moda, já na segunda, média simples e 

ponderada. No dia marcado para o acontecimento da regência cheguei com antecedência ao 

colégio, pouco depois um colega que iria assistir minha aula também chegou, e logo em seguida 

a professora orientadora. O clima estava agradável e o tudo parecia calmo. Enquanto 

aguardávamos, a professora reforçou algumas orientações. Eu estava ansiosa, principalmente 

quando o sino tocou e os alunos saíram das salas para o intervalo. 

 A regência aconteceria em uma turma de oitavo ano. Quando o intervalo acabou segui 

para a sala de aula. Além do meu colega, da professora supervisora e de mim, o professor titular 

também se fez presente na aula. Entrei, coloquei os materiais em cima da mesa e recebi a turma. 

A aluna chefe de sala se apresentou, disse quantos colegas haviam faltado e quantos estavam 

presentes, fazendo posição de “sentido”, pedindo isso também aos colegas, conforme as normas 

exigidas pela instituição. Em seguida, permiti que todos se sentassem, me apresentei, apresentei 

as pessoas que me acompanhavam e pedi a colaboração de todos, dizendo que estaria sendo 

avaliada.  

Prossegui com a entrega de um material didático elaborado com base em conteúdos 

disponibilizados na internet. Depois expliquei como pretendia proceder com a aula, 

esclarecendo também a funcionalidade do material entregue. Então, iniciei a explicação sobre 

as noções de mediana e moda em uma amostra de dados. Foram apresentados alguns exemplos 

que também compunham o material entregue utilizando o quadro e o giz. Após explicação e 

exemplificação, esclareci algumas dúvidas que surgiram. Em seguida, propus que os alunos 

calculassem a moda e a mediana das informações contidas nas atividades do material entregue, 

isso aconteceu de forma individual. Finalizei após alguns minutos corrigindo alguns dos 

exercícios. Ao término da aula agradeci a colaboração de todos. 

A aula aconteceu como planejado, apesar de ter sido interrompida duas vezes. A 

primeira vez foi por uma funcionária que passou para saber os presentes e ausentes na sala. E a 

segunda, foi por um policial que fez algumas reclamações pelo fato de que alguns alunos 

deixaram a vasilha de lanche fora do local correto. Depois de tudo a professora orientadora do 
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estágio fez algumas observações sobre minha aula, entre elas o fato de ter começado a apagar 

o quadro de traz para frente, foi um ato impensado, mas que não se repetiu. O ato de apagar o 

quadro foi incorreto, pois algum aluno ainda poderia estar copiando o que acabara de ser escrito. 

Estava extremamente contente pelo desenho que estava sendo construído no tecido. 

A segunda regência aconteceu de forma semelhante. Após reapresentação iniciei com 

uma breve revisão sobre moda e mediana, e em seguida com a explicação sobre as noções de 

média simples e ponderada em uma amostra de dados. Também foram resolvidos alguns 

exemplos. Após explicação e exemplificação, algumas dúvidas foram esclarecidas. Nesse 

momento cada aluno recebeu um dado, que era lançado e a partir do lançamento deles 

confeccionamos uma tabela com as informações obtidas. Em seguida, foi proposto que os 

alunos calculassem a média das informações contidas na tabela, tendo realizado então uma 

dinâmica acerca do conteúdo. Finalizamos com a resolução e correção de alguns exercícios 

sobre o assunto.  

Em ambas as aulas a maior insegurança estava em não saber lidar com algum 

imprevisto, mas eles não surgiram e tudo aconteceu da melhor forma possível. Estava 

completamente segura com relação aos carreteis do conteúdo e não temia possíveis perguntas. 

Dei meu melhor em ambas as aulas e acreditei ter cumprido meus objetivos, aparentemente os 

alunos construíram carreteis sobre o que expliquei. Os alunos colaboram e participaram das 

duas aulas, demonstrando ter gostado de ambas, chegando a pedir que me tornasse professora 

efetiva deles, o que me deixou completamente feliz e aliviada.  

Essa etapa mais que qualquer outra permitiu de fato que eu pudesse me sentir e me ver 

professora. Claro que o fato de estarmos ali interferiu no comportamento de alguns alunos, pois 

de início eles se sentiram um pouco intimidados, mas já na segunda aula havia uma liberdade 

maior, podendo ser percebida e vivida à realidade, na primeira os alunos estavam mais contidos, 

na segunda à aula fluiu naturalmente. Duas aulas se tornam pouco para se perceber a dinâmica 

de uma sala, mas essa condução da agulha propiciou que eu pudesse ter uma pequena ideia. 

Acredito que esse era o principal objetivo de todo o processo de estágio, que em suma foi um 

sucesso e corroborou para a construção do meu desenho. 

Concluindo a etapa de regência. Tecemos o início da etapa de produção de material de 

apoio, que foi realizada conforme as necessidades expostas pelos professores de matemática do 

colégio. Os estagiários foram divididos em grupos, cada grupo ficou responsável por um 

determinado conteúdo sugerido por um dos professores. Após conhecer as necessidades, 

fizemos buscas na internet para o planejamento do material. Durante as aulas de Metodologia 
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do Ensino Fundamental as propostas foram discutidas e adaptadas conforme a necessidade. 

Resolvido sobre a produção, cada grupo se encontrou separadamente de acordo com a 

disponibilidade dos estagiários para elaboração do material. 

 Compus um grupo que pesquisou e elaborou materiais sobre potenciação. O proposto 

a ser produzido foi uma tábua, um jogo da memória e um jogo de dominó. O grupo era composto 

por três estagiários, nos encontramos uma tarde na UEG para a elaboração do material. Nesse 

dia, concluímos quase todos os jogos, todavia pequenos detalhes ainda ficaram para serem 

resolvidos, então cada estagiário ficou responsável de finalizar os detalhes pendentes de um 

jogo em sua casa. O material produzido foi entregue no colégio para posteriormente ser 

utilizado pelos professores de Matemática da instituição. Não encontramos dificuldades durante 

as produções.  

Também houve a elaboração de materiais direcionados a outros conteúdos como: 

teorema de Tales e Pitágoras, radiciação e divisão que ficaram sob responsabilidade dos demais 

grupos. Em suma, pude constatar que o trabalho foi realizado em equipe e teve como resultado 

materiais produzidos com qualidade. Com a elaboração do material pude perceber que existem 

diversas formas de se trabalhar um conteúdo, e que a aprendizagem pode acontecer por meio 

de brincadeiras e jogos. Ao fim do estágio entreguei um relatório a professora supervisora, 

como parte da avaliação do processo. Durante o Estágio I teci um belo desenho no meu tecido, 

além dos vários carreteis.  

O Estágio II aconteceu durante o ano de 2017 no mesmo CPMG, e possui as mesmas 

etapas no Estágio I, mas agora as atividades foram destinadas ao Ensino Médio. Por ser a mesma 

instituição do ano anterior pulamos a fase de diagnóstico escolar. A docência participativa 

aconteceu em uma sala do terceiro ano do ensino médio, na qual pude presenciar a explicação 

do professor titular e auxiliar os alunos na resolução das atividades. Situações assim me causam 

receio, pois não conheço a maneira como o professor trabalha e poderia estar auxiliando o aluno 

de forma diferente, o que poderia, posteriormente levá-lo a pensar que meu método estava 

errado, o que poderia causar confusão no aluno.  

Também tinha medo de às vezes não ter os carretéis necessários para auxiliar na 

resolução de uma questão, situações assim já haviam acontecido enquanto desenvolvia as 

atividades do PIBID, no entanto, com a professora do PIBID eu tinha mais contato e tempo de 

convívio, portanto, tinha também a abertura de a perguntar, esclarecendo então as minhas 

próprias dúvidas. Mas, naquele caso eu não tinha essa relação com o professor titular, também 
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temia que uma pergunta minha pudesse deixá-lo com uma impressão ruim sobre mim e eu não 

gostaria que isso acontecesse, era o que eu pensava.  

 As microaulas aconteceram na UEG durante as aulas de Metodologia do Ensino Médio. 

As minhas foram sobre matriz. Abordei na primeira microaula, igualdade, subtração e adição, 

e na segunda microaula, multiplicação, essa experiência foi bem próxima a do ano anterior, 

gosto do conteúdo, então não tive dificuldades. Já na fase de projetos e/ou oficinas foram 

desenvolvidos dois projetos, um sobre Geometria e Álgebra e o outro com conteúdo que 

auxiliassem na resolução de questões das avaliações externas, ambos possibilitando a 

construção de novos carretéis. 

Minha regência foi no terceiro ano do Ensino Médio, com os conteúdos de função 

logarítmica e função exponencial. Tive que estudar bem mais por não dominar estes conteúdos 

e o professor titular havia pedido que eu levasse questões de vestibular e do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM). Não me sentia muito preparada para a regência, pois considerava 

estes conteúdos difíceis e não saberia responder questões que fugissem muito ao que eu havia 

proposto, meus carretéis eram frágeis. A professora orientadora de estágio me acompanhou e 

orientou sempre que necessário durante todo o processo. O estágio resultou em um relato de 

experiência6. 

Participar dos estágios foi imprescindível para a construção de novos carretéis e para a 

formação de um novo desenho no meu tecido. Acredito que para alguns dos meus colegas tenha 

sido mais importante ainda, já que alguns nunca tiveram qualquer experiência enquanto 

professor, ao contrário de mim que como bolsista do PIBID já conhecia a realidade de uma 

instituição escolar. Apesar de já conhecer, algumas etapas me causavam muita ansiedade, como 

a regência, pois seria um momento exclusivamente meu, todavia, tanto a escola quanto os 

alunos me acolheram muito bem, o que corroborou para o sucesso de todo o processo. 

Terminei esse processo formativo com a sensação de dever cumprido, fiz meu melhor, 

formei um belo desenho com minhas agulhas e carreteis! O Estágio foi essencial por ter 

possibilitado a vivência da realidade escolar. Claro que algumas etapas poderiam ter uma carga 

horária maior, pois o tempo que passei na instituição foi insuficiente para se entender toda, ou 

a maior parte da dinâmica escolar. Acredito que o Estágio ainda é falho nesse aspecto. Todavia, 

o tempo disponível foi muito bem aproveitado. Levarei várias experiências, o desenho e os 

 
6 O relato de experiência foi apresentado no XIII Encontro Nacional de Educação Matemática, no ano 

de 2019 e publicado nos do evento, podendo ser acessado através do link: 

<https://www.sbemmatogrosso.com.br/eventos/index.php/emapem/2019/schedConf/presentations>. 

https://www.sbemmatogrosso.com.br/eventos/index.php/emapem/2019/schedConf/presentations
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carretéis construídos para minhas futuras práticas, como postura didática, ética, metodologias 

e comprometimento como profissional da educação que influencia de forma direta e diária na 

vida de outros seres.  

Durante o processo bordei um novo desenho, porém muito pequeno se pensarmos as 

dimensões que envolvem a carreira docente. Continuo a bordar, pois o ser professor para mim 

é muito dinâmico, no sentido de que a prática se refaz a cada dia. Além disso, podemos perceber 

que o Estágio I foi narrado com muito mais detalhes que o Estágio II, acredito que isso se dê 

pelo fato de que o primeiro me possibilitou uma vivência muito mais marcante, por ser 

realmente o primeiro, muita coisa era novidade apesar de já estar no PIBID. No segundo, eram 

as mesmas etapas, já entendi como o desenho seria tecido, o que acabou não me tocando tanto. 

Meu Estágio da graduação não foi trabalhado na perspectiva da pesquisa. 

Sei que muitas pessoas criticam o Colégio da Polícia Militar e muitas outras defendem. 

Eu, enquanto formadora deveria ter conhecimento das discussões que as pessoas vêm fazendo 

sobre isso, mas realmente não tenho. Atualmente, meu referencial teórico não me dá suporte 

para criticar ou defender um posicionamento a respeito disso. Comprometo-me a pesquisar e 

me inteirar de tais discussões a posteriori. 

 

O desenho mais desafiador 

 

 No fim da graduação já tinha a certeza dos pontos em que queria traçar minhas linhas, 

queria fazer mestrado, não sabia se conseguiria entrar direto da graduação, mas pensava em 

tentar. Quando abriram as inscrições, resolvi me inscrever no PPGECM - Programa de pós-

graduação em Educação em Ciências e Matemática, da Universidade Federal de Goiás. 

Trabalhando esta possibilidade percebi que iria coincidir com um evento internacional que 

aconteceria em Canoas - Rio Grande do Sul. Não poderia deixar de ir ao evento, pois já havia 

pagado a inscrição, aprovado trabalho, mobilizado pessoas, solicitado transporte da UEG, tudo 

que era necessário. 

 Havia quem dissesse para desistir do evento, mas também havia quem dissesse para 

desistir da prova do mestrado. Até que a professora Andréa Kochhann disse “calma, veja as 

duas possibilidades”. Lá foi eu, procurei por passagens aéreas, comprei, transferi o dia da minha 

apresentação no evento. Me inscrevi no processo seletivo do mestrado, fiz o projeto, consegui 

as obras indicadas e comecei a estudar ao mesmo tempo em que terminava o TCC, finalizava o 



52 
 

 
 

estágio e concluía as disciplinas na graduação. Muita coisa acontecia ao mesmo tempo, muitos 

carreteis sendo formados e finalizados. 

Eis que chega o grande dia. Reuni todos os meus carreteis e cheguei em Goiânia às 6 

(seis) horas. Depois de uma noite em claro, fiz a primeira prova do processo seletivo ainda de 

manhã. Aguardei para fazer a segunda na parte da tarde, que é a de línguas. Optei por inglês, 

sai da sala ciente da minha reprovação. Parecia que as minhas linhas percorreriam por caminhos 

diferentes daqueles aos quais eu havia planejado inicialmente, pois após a prova pensei que 

meus carreteis não teriam sido suficientes para minha aprovação no processo. 

Depois da prova, fui direto para o aeroporto aguardar para viajar ao Rio Grande do Sul. 

Apresentaria três trabalhos no dia seguinte. Cheguei em Porto Alegre por volta de uma hora da 

manhã, havíamos feito conexão em São Paulo. Já muito cansada e com pouca bateria no celular, 

chamei um motorista de aplicativo para me levar ao encontro dos meus colegas, que haviam 

saído de Goiás dias antes e já estavam na cidade. O motorista chamado não encontrou meu 

destino, me deixando em um lugar qualquer onde passei a noite, pois meus colegas que já 

dormiam não atendiam o celular para me mandar a localização de onde estavam. Nesse 

momento comecei a pensar que as minhas agulhas estavam trilhando caminhos muito errados. 

 Até que as cinco horas da manhã consegui falar com uma das minhas colegas. Depois 

de duas noites em claro encontrei-os, me arrumei e fui ao evento. Apresentei todos os 3 (três) 

trabalhos e deu tudo certo, apesar do sono. Depois de dias de espera recebi o resultado do 

mestrado, sendo aprovada nas duas provas, me falta apenas uma, agora. Me senti muito feliz 

apesar dos temores. Meus carreteis haviam sido suficientes até está parte do processo. 

 Com o “coração nas mãos” chegou o dia da entrevista de seleção, última fase. Estava 

bastante ansiosa! Cheguei ainda de manhã, para evitar qualquer tipo de imprevisto que pudesse 

me fazer perder a prova. Na ordem de chamada, eu era uma das últimas. Passei o dia sentada 

numa cadeira esperando o meu momento. Na entrevista, respondi ao que me perguntaram e sai 

com consciência de que havia dado o meu melhor. Depois de mais um período de espera recebi 

o resultado de aprovação também nesta fase. Ainda sem comemorar ou espalhar a novidade, 

inclusive aos meus familiares que não tinham plena consciência do que se passava, esperei o 

resultado final e percebi que realmente havia sido aprovada. Ainda um pouco desacreditada, 

uma Universidade Federal parecia uma realidade muito distante de mim. Muito contente 

percebi que minhas agulhas levaram as linhas a formação de um novo desenho, o mestrado.  

 Aprovada, surgiram muitas questões “Onde morar? Como me sustentar 

financeiramente? O que fazer?”, foi quando pude olhar o avesso do meu bordado e percebi uma 
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bagunça de linhas, isso era sinal de que eu não era uma boa bordadeira seguindo a definição da 

minha vó, pois o avesso deveria estar perfeitamente alinhado, e sem nós. Sem falar que meu 

tecido estava manchado. Me perdi completamente! As linhas voltaram a ficar sensíveis e sem 

coloração. 

 Juntei todos os meus carreteis e mesmo me sentindo um pouco imatura comecei o 

mestrado em março de 2018. No primeiro semestre, pensando em aproveitar meu tempo em 

Goiânia, me inscrevi em três disciplinas, além de participar timidamente do grupo de estudos e 

pesquisa Abakós - Práticas Formativas e Colaborativas em Educação Matemática na Escola.  

 Devido a quantidade de alunos nas disciplinas eu não precisava me expor muito. Foi um 

semestre extremamente difícil, era tudo muito novo para mim. Além de olhar muito as minhas 

linhas e reviver as manchas e os nós do meu tecido, uma tremenda confusão! Apesar do 

acolhimento dos integrantes do Abakós, me senti deslocada. O grupo exigia um pouco mais de 

envolvimento e exposição, o que chegava a ser torturante quando a atenção se voltava a mim. 

Mais uma vez buscando ajuda profissional de alguém para segurar minha agulha, comecei a 

bordar este, que tem sido o desenho mais desafiador.  

 O segundo semestre passou muito rápido, fazendo duas disciplinas e participando do 

grupo, lá se foi um ano. Em conversas tímidas com meu orientador mudamos o projeto para 

investigar o Estágio com pesquisa utilizando narrativas, bem próximo do que a minha 

orientadora de TCC já trabalha e pesquisa, mas que até então não havia sido meu foco 

investigativo. Conhecendo o básico sobre Estágio, apenas o que vivenciei enquanto estagiária 

e sobre narrativas conhecia o pouco que li durante a escrito do memorial no TCC. Apesar do 

pouco conhecimento sobre o assunto, vi o tema como uma possibilidade de crescimento 

profissional, o que contribuiria para a construção de novos carreteis, visto que, o estágio é um 

componente curricular obrigatório nos cursos de licenciatura, que na minha opinião, ainda 

demanda estudos.  

 No projeto inicial vislumbrava um desenho diferente do atual. Nele, o objetivo 

consistia-se em investigar as concepções de professores formadores sobre a Matemática e seu 

ensino, bem como a implicações destas na atuação docente. Já o problema de pesquisa era: 

Quais as concepções de professores formadores, em um curso de Licenciatura em Matemática, 

sobre a Matemática e seu ensino? Quais as implicações destas em sua prática docente?  

Meu interesse pelo assunto se dava por acreditar na influência e impacto que as 

concepções dos professores têm sobre sua prática em sala de aula e em seus alunos. Os sujeitos 

seriam os formadores de professores do curso de Licenciatura em Matemática da UEG, Câmpi 
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Jussara. Pretendia guiar minhas agulhas e linhas por três momentos, que podem ser expressos 

como: (i) Levantamento e análise bibliográfica, (ii) Observação da prática docente dos 

professores formadores; (iii) Realização de entrevistas semiestruturadas. O diário de campo da 

pesquisadora também seria um dos instrumentos de registro das observações no transcorrer do 

trabalho de campo e as entrevistas semiestruturadas seriam gravadas e transcritas. Assim, os 

materiais para análise seriam constituídos da observação da prática docente dos professores 

formadores, dos registros transcritos das entrevistas e do diário de campo da pesquisadora. As 

informações seriam analisadas a partir da análise textual narrativa. 

No novo projeto investigo os professores formadores, que trabalham com o Estágio com 

pesquisa, nos Cursos de Licenciatura em Matemática da UEG. Instigada pela questão problema: 

qual a relevância do estágio com pesquisa para o curso de licenciatura em Matemática da 

Universidade Estadual de Goiás (UEG), sob o ponto de vista dos formadores de professores 

que atuam com o Estágio Supervisionado? 

Nessa perspectiva, minhas agulhas tecem como objetivo geral “compreender como as 

propostas de formação de professores de matemática, no que se refere ao Estágio 

Supervisionado, na UEG, têm aderido às novas diretrizes curriculares para a formação de 

professores, especialmente no que se refere a sua relação com o estágio com pesquisa”. E 

proponho como objetivos específicos: tecer o bordado da minha trajetória, procurando 

compreender minhas experiências formativas, especialmente as relacionadas à formação no 

estágio supervisionado durante a licenciatura em matemática; situar o percurso da criação da 

UEG no que se refere ao cursos de licenciatura e ao estágio supervisionado; compreender a 

prática do estágio no âmbito do curso de licenciatura em matemática da UEG, por meio da 

análise das entrevistas realizadas com os professores formadores. 

As linhas para esse desenho podem ser expressas em quatro momentos: i) Levantamento 

e análise bibliográfica; ii) Aplicação de questionário; iii) Realização das entrevistas 

semiestruturadas; e, iv) Análise dos dados coletados. Os possíveis sujeitos foram 25 (vinte e 

cinco) professores formadores do curso de Licenciatura em Matemática da UEG, que 

trabalharam com o Estágio Supervisionado, no ano de 2018. Inicialmente, a coleta de dados 

aconteceu por meio da aplicação de questionário a todos esses formadores via e-mail. Dentre 

os questionários respondidos, selecionei 2 (dois) para a realização de entrevistas 

semiestruturadas mediante os seguintes critérios: i) Trabalhar com Estágio Supervisionado em 

um dos cursos de Licenciatura em Matemática da UEG; ii) Ter cursado Licenciatura em 

Matemática; e, iii) Atuar na Educação Básica. As entrevistas semiestruturadas aconteceram via 
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Skype, foram gravadas e, posteriormente, transcritas e analisadas, abordando tanto a história de 

vida, como a trajetória formativa dos professores formadores e, sua prática com Estágio. 

 Os dados foram analisados a partir da análise narrativa. As bases teóricas utilizadas 

foram Cannelly e Candenin (1995) no tocante a narrativa, Santos (2015) sobre a autobiografia, 

Pimenta e Lima (2012) quanto ao estágio e, Ghedin, Oliveira e Almeida (2015) discutindo sobre 

o estágio com pesquisa. Os pontos traçados pelas agulhas e linhas da pesquisa possibilitaram a 

construção do desenho que tem sido o mais desafiador do meu processo formativo, esse 

caminho será melhor discuto na próxima seção.  
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TRAÇO TEÓRICO E METODOLÓGICO DAS AGULHAS 

 

Figura 03: As agulhas da pesquisa. 

O bordar da Pesquisa Narrativa 

 

Os pontos traçados pelas agulhas levam essa pesquisa 

a uma abordagem qualitativa na modalidade narrativa pelo 

viés da (auto)biográfica, por explorar o fenômeno da 

experiência, carregando um senso de busca, de um re-buscar 

das questões (CLANDININ; CONNELLY, 2015). 

Compreendo que tal abordagem metodológica é adequada 

para lançar olhares sobre as vozes dos professores 

formadores, permitindo-nos a compreensão de suas 

narrativas.  

Bogdan e Biklen (1994, p. 47) apontam cinco características da pesquisa qualitativa, a 

saber:  

i) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento; ii) os dados são predominantemente 

descritivos; iii) a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; 

iv) o “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador; v) a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 

 

A principal razão para o uso de narrativas nessa pesquisa está no fato de investigar seres 

humanos que, como tal, possuem histórias para contar da forma como interpretam o mundo, 

social e individualmente, ou seja, possuímos um tecido repleto de desenhos, marcas e nós. Para 

Connely e Clandinin (1995) a educação é a construção e a reconstrução destas histórias. 

Professores e alunos são personagens de suas histórias e das dos outros. A narrativa é entendida 

aqui como fenômeno e método investigativo. Nossos tecidos são naturalmente relatáveis e 

podem ser contados por histórias. Os investigadores narrativos transmitem essas histórias e 

escrevem relatos das experiências vividas em um determinado tempo. Assim, a narrativa é uma 

caracterização dos fenômenos da experiencia humana. Logo, este método é adequado a muitos 

estudos nos setores da ciência social. (CONNELLY; CLANDININ, 1995). 

Para Connelly e Clandinin (1995), as narrativas podem ser vistas como metáforas das 

relações de ensino-aprendizagem, do qual, entendemos a nós mesmos e os nossos alunos, 

contextualizando e dando sentido as vivências escolares. A narrativa investiga as experiências 

qualitativas da vida e da educação, em um processo de natureza colaborativa, visto que, todos 

Fonte: Acervo da pesquisadora. 
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os envolvidos veem a si mesmo como integrantes de uma comunidade importante para ambos, 

investigadores e investigados, ou seja, constitui um campo investigativo desta relação, o que é 

chamado de “caringcommunity – comunidade de atenção mútua”, bem como, da relação entre 

teoria e a prática (CONNELLY; CLANDININ, 1995). 

Connelly e Clandinin (1995) citam Hogan (1988) que aborda elementos importantes 

para a investigação, sendo eles, a igualdade entre os participantes, a atenção mútua e o 

sentimento de conexão. Segundo esses autores, os participantes muitas vezes se veem sem voz 

própria no processo investigado, encontrando dificuldades para contar suas histórias, a ponto 

de se sentirem inferiores, em uma relação de desigualdade, usados como meros objetos de 

estudo, mas a narrativa é um processo colaborativo, por tanto, ambos precisam ter voz ativa no 

processo, o que permite participação na comunidade.  

 Bolívar (2012) ressalta que, se pensarmos amplamente, toda investigação qualitativa é 

ainda, uma investigação narrativa. O autor trás quatro elementos que compõem a pesquisa 

biográfica-narrativa: i) o investigado, com seus relatos vividos; ii) o investigador, que “lê” e 

constrói o relatório; iii) os textos relatados; e, iv) os leitores das posteriores publicações. 

Investigar narrativamente é um processo complexo, reflexivo e analítico, que exige mudanças 

e recriação dos relatos de campo para o leitor, para que este experencie o narrado. A 

investigação narrativa consiste em viver a história construída por investigador e investigado, 

acentuando a empatia como necessária a sua compreensão. 

Para Connelly e Clandinin (1995), ao passo em que se narra uma história, se vive e 

reflete sobre suas experiências para então contá-las aos demais, isto implica em viver, contar, 

recontar e reviver histórias, exigindo do investigado uma construção mental, para ajustar 

diferentes tempos, social e cultural. As narrativas transitam entre passado e futuro, e se tornam 

uma construção e reconstrução de histórias compartilhadas entre investigador e participante. 

Uma história plausível é aquela que possibilita ao outro a visualização mental dos 

acontecimentos, permitindo o reviver dos fatos, com as histórias podemos compreender a 

concretude particular de uma vida ou de uma comunidade (CONNELLY; CLANDININ, 1995), 

compartilhando carreteis e refletindo sobre os tecidos.  

  Narrar é um processo reflexivo, sempre que contamos uma história a alguém, 

repensamos sobre ela, e quando formos contá-la novamente, provavelmente será de forma 

diferente. Para Connelly e Clandinin (1995) as experiências narrativas são criadas pelo tempo 

e o espaço, enredo e o cenário que atuam juntos para sua criação, como na figura nº4. 
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Figura 04: O bordado das experiências narrativas. 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Connelly e Clandinin (1995) asseveram que a descrição do cenário ajuda a contar o 

relato das ações, o lugar onde elas ocorrem, formando os personagens, seu contexto social e 

cultural. Por estar fora do campo de visão do investigador a descrição do contexto do cenário 

pode ser mais trabalhosa, contudo, personagens, ambientes físicos e contextos são elementos 

essenciais nas narrativas. A estrutura central do tempo consistir em passado, presente e futuro, 

que podem ser entendidos como sendo respectivamente, significados, valores e intenções, estas 

dimensões de sentido, são essenciais ao enredo, e ajudam o investigador a estruturá-lo 

temporalmente (CONNELLY; CLANDININ, 1995). 

Em suas pesquisas, Clandinin e Connelly (2015) usam os termos da teoria da experiência 

de Dewey, que são: interação - pessoal e social; continuidade - passado, presente e futuro; 

situação - combinados a noção de lugar. Como relacionados na figura nº5.  
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Figura 05: O bordado teoria da experiência.   

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Segundo Clandinin e Connelly (2015, p. 85) este conjunto cria um espaço tridimensional 

em uma investigação em que “os estudos têm dimensões e abordam assuntos temporais; focam 

no pessoal e no social em um balanço adequado para a investigação; e ocorrem em lugares 

específicos ou sequências de lugares”. Em seus estudos Clandinin e Connelly (2015) instituem 

quatro direções de investigação: introspectiva (condições internas, como sentimentos, 

esperanças, reações estéticas e disposições morais), extrospectiva (o meio ambiente), 

retrospectiva e prospectiva (à temporalidade – passado, presente e futuro). Pesquisar sobre 

experiência, é experienciar estas quatro dimensões apontando-lhes caminhos. 

Quanto ao que vem a ser experiência, Larrosa (2004, p. 154) nos diz que “é o que nos 

passa, ou o que nos acontece, ou o que nos toca. Não o que passa ou que acontece, ou o que 

toca, mas o que nos passa, o que nos acontece ou nos toca”. Segundo o autor, a experiência tem 

se tornado rara devido a alguns fatores da vida moderna. Primeiro, devido a grande quantidade 

de informações, sendo que esta é quase contrária a experiência, mesmo depois de ler um livro 

pode ser que nada suceda, que nada toque. Segundo, por excesso de opinião, que consiste na 

maioria das vezes em estar a favor ou contra algo, o excesso de opinião e informação gera o 

periodismo, em que o sujeito se torna um suporte informado da opinião individual ou pública, 

manipulável e incapaz de experenciar. Terceiro, nos falta tempo, é muito estímulo e agitação, a 

obsessão pelo novo impede a memorização, não há silêncio, portanto, nada lhe toca. Quarto, 

Continuidade

Situação

Interação
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por excesso de trabalho, no qual supostamente, se adquire experiência prática, porém o desejo 

constante de mudar as coisas, o hiperatismo, a vontade de sempre fazer algo, não nos deixa 

parar, consequentemente, nada nos passa, para experienciar é preciso interromper, expor-nos 

ao perigo na busca de oportunidades, o sujeito da experiência é um sofredor, aberto a sua própria 

capacidade de formação e transformação. 

 Como dito anteriormente, a principal característica da narrativa enquanto método de 

investigação é a possibilidade de reproduzir as experiências pessoais e/ou sociais, de maneira 

relevante e significativa. Contudo, a inveracidade dos fatos pode contribuir para falta de 

significado do estudo, fazendo com que este se torne uma ficção ou se traduza em uma mentira, 

intencional ou involuntariamente (CONNELLY; CLANDININ, 1995). Portanto, a narrativa 

exige do investigador um “eu” crítico, assim como ao leitor, que deve ler atentamente o relato, 

pensando inclusive nas histórias não contadas, pensando nas múltiplas possibilidades e 

limitações, nos ditos “segredos narrativos” (CONNELLY; CLANDININ, 1995). 

 A narração permite a reflexão e a percepção da evolução dos contextos de vida 

profissional e social, no qual o humano pode ser atingido e fragilizado pela mundialização do 

mercado, podendo ser desestruturado pelas mudanças sociais, econômicas e/ou políticas 

(JOSSO, 2007). Não fragmentáveis, é necessário pensar as facetas multireferenciais (crenças 

científicas, crenças religiosas, crenças esotéricas) que compõem o humano, bem como, da 

globalidade do ser no mundo, tomando consciência das dimensões psicossomáticas, 

psicológicas, sociológicas, antropológicas, sociohistóricas e espirituais, que interferem na 

evolução da existencialidade, e consequentemente, na identidade (JOSSO, 2007). 

 A história tecida é entendida então como a “mediação do conhecimento de si em sua 

existencialidade, que oferece à reflexão de seu autor oportunidades de tomada de consciência 

sobre diferentes registros de expressão e de representações de si, assim como sobre as dinâmicas 

que orientam sua formação” (JOSSO, 2007, p. 419). Portanto, a existência humana é singular 

plural, em que “a existencialidade é abordada por meio de uma trama totalmente original – 

porque singular – no seio de uma humanidade partilhada” (JOSSO, 2007, p. 420). As histórias 

de vida sobre a formação permitem a reflexão de si, e funcionam como laboratórios para 

compreendermos a aprendizagem do ofício de viver em um mundo móvel (JOSSO, 2007). 

 Toda história tecida é interpretativa. A pesquisa com viés biográfico e autobiográfico 

não julga os valores do sentido construído. A narração é uma ficção com fundamentos reais, 

que pode permitir a invenção de si autêntico, situado no entrelace das relações (sociais, culturais 

e históricas) em que humano e humanidade constituem um só corpo, de uma “memória 
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personalizada desse destino potencial e de um imaginário sensível original capaz de seduzir, de 

tocar emocionalmente, de falar, de interpelar outras consciências ou ainda de convencer 

racionalmente” (JOSSO, 2007, p. 433). O trabalho não consiste na repetição de histórias do 

passado, a retrospecção parcial permite o encontro de si, do presente e do futuro, que remete de 

forma consciente ou não a referencias coletivas (JOSSO, 2007). 

 Esta abordagem permite o enriquecimento do repertório epistemológico, metodológico 

e conceitual em pesquisas educacionais. Assim como, a construção da consciência de si 

individual e coletivo. Josso (2007) esclarece que a invenção de si no singular plural, presume 

imaginável e possível um projeto de si, autônomo em ação, pensamento e escolhas, que consiste 

em pequenas liberdades em todas as esferas das nossas vidas, escolher o que vestir, assistir e 

outros. Todavia, esta invenção tem um custo, exigindo atenção consciente, escuta sensível, 

vontade e perseverança para que sejamos humanos em transformação (JOSSO, 2007). Sem a 

especificidade e conscientização “de nossas ideias, nossas crenças, nossas convicções, etc., para 

as quais o trabalho biográfico sobre as histórias narradas de formação é uma das vias possíveis, 

nós continuaremos profundamente prisioneiros de nossos destinos socioculturais e sócio-

históricos” (JOSSO, 2007, p. 436). 

 Para Santos (2015), a pesquisa biográfica tem por objetivo compreender como os 

indivíduos se relacionam com os outros e com o mundo social, e dão significado as suas 

experiências de formação, pensando nos significados atribuídos a elas. Quanto a investigação 

(auto)biográfica, que segundo este, consiste em escritos da sua própria vida, em que o sujeito é 

ator e autor das suas próprias experiências, sem mediações externas, permitindo que o sujeito 

tome consciência de si e de suas experiências no processo de ser ator e investigador da sua 

própria história. Santos (2015, p. 67) explica que a expressão (auto)biografia com o emprego 

de parênteses, expressa “a relação de ambiguidade entre a narrativa de si e a narrativa sobre o 

outro constituinte da autobiografia e da biografia, respectivamente”. A introdução desta 

abordagem no Brasil, começou a partir dos anos de 1990. Neste trabalho, (auto)biografia será 

empregada quando os investigados fizerem as narrativas de si, durante a entrevista 

semiestruturada. 

Optei por utilizar a entrevista semiestruturada, pois conforme afirma Triviños (2009), 

ela é enriquecedora ao permitir ao sujeito liberdade e espontaneidade, além de valorizar a 

presença do pesquisador, podendo trazer resultados verdadeiramente valiosos. A entrevista 

semiestruturada “parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 

interessam à pesquisa, e que, em seguida oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 
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novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas” do sujeito (TRIVIÑOS, 

2009, p. 146). Portanto, acredito que essa técnica de coleta de dados seja adequada a realizada 

do bordado dessa pesquisa. 

 

O desenho histórico da UEG e a Licenciatura em Matemática 
 

Conforme Goiás (2011), em 1948 acontece a primeira iniciativa legal de construção de 

uma Universidade Estadual de Goiás, com a Lei nº 192, de 20 de outubro, do qual surgiu a 

Universidade do Brasil Central. A partir daí, aprovaram várias outras leis, mas estas não foram 

implementadas. 

 

Lei nº 6.770, de 10 de novembro de 1967, que criava a Universidade Estadual de 

Anápolis; Lei nº 8.613, de 20 de abril de 1979, que criava a Universidade Rural de 

Goiás, com campi em dez cidades do interior goiano; Lei nº 8.772, de 15 de janeiro 

de 1980, que autorizava a criação da Universidade do Estado de Goiás, com sede em 

Anápolis; Lei nº 10.018, de 22 de maio de 1985, que autorizava a criação da 

Universidade Estadual de Anápolis, e a Lei nº 11.655, sancionada em 26 de dezembro 

de 1991, que autorizava a criação da Universidade Estadual de Goiás, com sede em 

Anápolis. (GOIÁS, 2011, p. 13). 

 

Em 1999 tecem a Universidade Estadual de Goiás, pela Lei nº 13.456, em meio a 

reforma administrativa do estado, no governo do Tempo Novo, do então governador Marconi 

Perillo, que possuía alianças políticas consideráveis, que primavam pela modernização 

administrativa do Estado e uma gestão estratégica (GOIÁS, 2011). Aquele ano foi de 

organização, discussão e aprovação de documentos legais, como estatuto e regimento da UEG, 

que contava inicialmente com recursos financeiros assegurados à ciência e tecnologia, além dos 

25% destinados à Educação Básica (GOIÁS, 2011). 

A criação da UEG representou o desenho concreto de antigos desejos da população, mas 

isto só aconteceu depois de muito debate e mobilização social, envolvendo gestores da educação 

do Estado e faculdades estaduais, o Conselho Estadual de Educação e a União Estadual dos 

Estudantes chegaram a criar o Fórum em Defesa da Escola Pública (GOIÁS, 2011). Alguns 

temas foram polêmicos e dividiam opiniões, por exemplo, a junção da “Universidade de 

Anápolis (Uniana) e as faculdades isoladas existentes, em centros universitários, autarquias, 

fundação, com vinculo administrativo à Secretaria de Educação (Seduc) ou à Secretária de 

Ciências e Tecnologia (Sectec)”, bem como, a gratuidade do ensino. (GOIÁS, 2011, p. 14). 

Conforme Goiás (2011) naquele período, existiam no estado 28 faculdades isoladas, 

apesar de que algumas ainda não estavam funcionando, mas já instaladas em 17 municípios, e 
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a Uniana, está unificação levou a criação de uma universidade estadual multicampi, pública e 

gratuita, vinculada a Secretaria de Ciências e Tecnologia, o que gerou disputa e conflitos 

políticos por poder. Liderando as insatisfações, tínhamos a Escola Superior de Educação Física 

(Esefego), criada pelo governador Mauro Borges, em 1962, sendo a segunda mais antiga do 

estado, tendo sede em Goiânia (GOIÁS, 2011). Inclusive integrantes da Uniana, considerada a 

melhor instituição se perguntavam se a criação da UEG não reduziria a atuação acadêmica 

(GOIÁS, 2011). 

Com a reforma da Constituição do Estado em 2005, fica assegurado a UEG, 2% da 

receita dos impostos do estado, válido a partir de 2006 (GOIÁS, 2011). Em 20 dezembro de 

1966, a Lei nº 9.394 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece que as 

instituições de ensino superior, do estado e dos municípios, antes de exercer atividades 

acadêmicas deveriam ser avaliadas, credenciadas e recredenciadas, passando a constituir o 

Sistema Estadual de Educação Superior. (GOIÁS, 2011). 

Conforme Goiás (2011) as condições acadêmicas do tecido da UEG, recém-criada, 

foram avaliadas pelo Conselho Estadual de Educação, que comprovou ser necessário o 

(re)pensar a expansão institucional, junto a uma proposta de formação docente e concursos 

públicos, o melhoramento de laboratórios e bibliotecas, o estabelecimento de cursos de pós-

graduação stricto sensu, dentre outras importante para consolidação da UEG, que favorece o 

desenvolvimento econômico, social e educacional de Goiás. A instituição ganha os desenhos 

em forma de universidade já nos primeiros anos. (GOIÁS, 2011). 

Em 2019, a UEG está presente em 39 (trinta e novo) cidades do estado, a instituição 

conta com 41 (quarenta e um) Campi e 1 (um) Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede 

(Cear), oferecendo gratuitamente 159 (cento e cinquenta e novo) cursos de graduação, 92 

(noventa e dois) especializações, 12 (doze) mestrados e 2 (dois) doutorados (GOIÁS, 2019c). 

Com podemos observar no gráfico abaixo, o número de matricular se mantém ascendente: 

 

Gráfico 01: Índice de alunos bordando na UEG. 
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Fonte: Goiás (2018). 

 

Conforme Goiás (2018) os Campi interioranos ampliam o acesso da população ao 

ensino superior, gerando desenvolvimento local e geral, por permitir que as pessoas fixem em 

seus lugares de origem. As graduações dão base para o desenvolvimento de pesquisas. A UEG 

é a instituição com maior número de ofertas de cursos de pós-graduação no interior do estado, 

sendo que a lato sensu conta com 2.895 (dois mil, oitocentos e noventa e cinco) alunos 

matriculados e a pós-graduação strictu sensu, possui em nível de mestrado 482 (quatrocentos e 

oitenta e dois) alunos, e no doutorado 20 (vinte) (GOIÁS, 2018). 

Os cursos de bacharelado ofertados pela instituição são: Administração, Agronomia, 

Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, 

Design de Moda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agrícola, Engenharia 

Civil, Engenharia Florestal, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Psicologia, 

Química Industrial, Sistemas de Informação, Turismo e Patrimônio, e Zootecnia (GOIÁS, 

2019d). 

Já os cursos de Licenciatura são: Ciências Biológicas, Educação Física, Física, 

Geografia, História, Letras Português/Inglês, Matemática, Pedagogia e Química. Além dos 

cursos superior de tecnologia: Agroecologia, Agronegócio, Alimentos, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Design de Moda, Estética e Cosmética, Gastronomia, Gestão 

Pública, Hotelaria, Logística, Mineração e Redes de Computadores (GOIÁS, 2019d). 

Também há projetos científicos e tecnológicos que engrandecem a formação dos 

estudantes, além dos centros de idiomas com cursos de línguas que colaboram com as 

exigências mercadológicas, programas de mobilidade e intercâmbio possibilitando o 

conhecimento e vivências de diferentes culturas nacionais e internacionais (GOIÁS, 2019c). 

Investindo em formação de qualidade a instituição possui bolsas e auxílios com o intuito de 

promover a participação em projetos de pesquisa, extensão e eventos científicos pelo país, além 

de garantir aqueles que não possuem condições financeiras a permanecia no ensino superior 

(GOIÁS, 2019c). Esses dados, representavam, aparentemente, a construção de um belo desenho, 

que possibilitariam a construção de inúmeros carreteis aos seus estudantes. 

Segundo o último Censo (2010), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), realizado em 2010, a população do Estado de Goiás consiste em 6.003.788 pessoas, 

para 2018, estima-se que este número tem se elevado para 

6.921.161 habitantes, sendo estes, os principais beneficiários da universidade, que também 
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recebe alunos de outros estados. O mapa do estado de Goiás a baixo sinaliza as cidades que 

possuem campi da UEG. Como podemos perceber a instituição possui Campi em todas as 

microrregiões do Estado, com Campi a cerca de 550 km da sua sede, que fica em Anápolis: 

 

Figura 06: Pontos tecidos no Estado de Goiás pelos Campi da UEG. 

 

Campi da UEG com o curso de Licenciatura em Matemática. 

Campi da UEG sem o curso de Licenciatura em Matemática. 
 

Fonte: Goiás (2019e) adaptado por Marcos Evaristiney Beltrão. 

 

Conforme mapa, a UEG está bordada em cidades como: Anápolis, Goiânia, Aparecida 

de Goiânia, Caldas Novas, Campos Belos, Ceres, Cidade de Goiás, Crixás, Edéia, Formosa, 

Goianésia, Inhumas, Ipameri, Iporá, Itaberaí, Itapuranga, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Jussara, 
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Luziânia, Minaçu, Mineiros, Morrinhos, Niquelândia, Palmeiras de Goiás, Pirenópolis, Pires 

do Rio, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Sanclerlândia, Santa Helena de Goiás, São Luís de 

Montes Belos, São Miguel do Araguaia, Senador Canedo, Silvânia, Trindade e Uruaçu. 

O curso de Licenciatura em Matemática da UEG, é o lócus de atuação dos formadores 

sujeitos dessa pesquisa, portanto, trago aqui, o que o próprio site da instituição sobre esta 

modalidade. Em 2018, os alunos das licenciaturas correspondem a 11.369 pessoas, de um total 

de 24.192, sendo esta, a modalidade de ensino com o maior número de estudantes na UEG 

(GOIÁS, 2018). A licenciatura é um curso superior cujo principal objetivo é a formação e 

atuação docente, com habilitação profissional para atuar em diferentes níveis de ensino na 

Educação Básica, possibilitando ao professor a capacidade de pensar criticamente e a formação 

continuada, se preparando para os desafios da sala de aula, que englobam as diferenças 

realidades culturais, socioeconômica e estruturais (GOIÁS, 2019b). Conforme Goiás (2019b), 

estes professores devem possibilitar o processo de ensino e aprendizagem, fazendo com que os 

seus alunos construam conhecimentos, ou seja, formem novos carreteis. Esta modalidade 

também permite atuação no ensino superior, por meio de cursos de pós-graduação como 

Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-doutorado (GOIÁS, 2019b). 

O formado no curso de Licenciatura em Matemática da UEG, é habilitado a atuar 

profissionalmente como docente em Matemática no Ensino Fundamental e Médio, articulando 

saberes pedagógicos e disciplinares, com capacidade de avanço em pesquisas com Educação 

Matemática, utilizando as várias tecnologias e metodologias, além de ser capaz de “expressar-

se com clareza, precisão e objetividade; de compreender e utilizar conhecimentos matemáticos; 

de trabalhar em equipes e de exercer liderança; de avaliar livros-texto, estruturar cursos e 

tópicos de ensino de Matemática” (GOIÁS, 2019a). A instituição conta, em 2019, com 10 

Campi que ofertam o curso de Licenciatura em Matemática, este estão representados no mapa 

citado anteriormente pelos pontos vermelhos, correspondente as cidades de: Anápolis, Formosa, 

Cidade de Goiás, Iporá, Jussara, Morrinhos, Porangatu, Posse, Quirinópolis e Santa Helena de 

Goiás. 

 

O redesenho dos pontos a serem tecidos pelas agulhas na UEG 

 

Em meio as dificuldades financeiras enfrentada pelo estado de Goiás em 2018, 

descobre-se que o ex-governador Marconi Perillo, candidato ao senado naquele período, estava 

possivelmente envolvido em um esquema de corrupção. Vários jornais noticiavam o acontecido, 
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o G1 (2018) tem como manchete “Marconi Perillo é preso pela PF7 na operação que apura 

pagamento de R$ 12 milhões em propina pela Odebrecht”, no “âmbito da Operação Cash 

Delivery, que investiga pagamento de propinas em campanhas eleitorais, em Goiânia”. 

Em decorrência dos problemas que a UEG vinha enfrentando, surge a necessidade de 

reestruturação da trajetória do bordado. Em pronunciamento feito dia 05 de fevereiro de 2019, 

o então reitor, Haroldo Reimer, diz “não é o momento para alimentar um clima de pânico entre 

nossa comunidade acadêmica. E todas as decisões tomadas irão garantir o direito de estudantes, 

professores e técnicos administrativos da UEG” (GOIÁS, 2019f). O então reitor, falou ainda 

que “o que nós estamos tentando fazer é ajustar a oferta com diversidade de cursos 

regionalmente, porque iremos garantir a oferta de cada graduação em um dos campi da região” 

(GOIÁS, 2019f). 

Em 27 de março de 2019, Haroldo Reimer, pediu afastamento do cargo de reitor da UEG, 

por estar sendo investigado. O Jornal Mais Goiás (2019) afirma que as “possíveis 

irregularidades são sobre contratos realizados de funcionários por meio do Programa Nacional 

de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec)”, em que “a Controladoria Geral do Estado 

(CGE) aponta falta de documentação que comprove a carga horária e a execução de serviços 

de profissionais durante o ano de 2018. Os valores chegariam a R$ 4 milhões” (MAISGOIÁS, 

2019), mais um problema de possível corrupção no estado. 

O Jornal Opção (2019) tem como manchete “UEG completa 20 anos pedindo socorro”. 

 
A Universidade Estadual de Goiás (UEG) completa 20 anos este ano, mas não há 

clima para comemoração. Ainda que ostente números significativos, a instituição 

enfrenta a maior crise de sua história, com demissões e ameaça de fechamento de 

cursos e de campus. E, o pior, com séria possibilidade de perder ainda mais recursos, 

com a inclusão de sua fatia do orçamento estadual no bolo total destinado à educação 

no Estado (JORNAL OPÇÃO, 2019). 

 

O Jornal Opção (2019) esclarece que “a Proposta de Emenda Constitucional enviada 

pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa inclui os atuais 2% que são reservados 

à UEG nos 25% que a Constituição Federal obriga que os governadores invistam em educação”, 

o valor é de aproximadamente R$ 3,3 bilhões. O Jornal Opção (2019) acrescenta ainda que “os 

2% hoje destinados à UEG representam aproximadamente R$ 400 milhões. Para incluí-los na 

parcela total da educação, alguém sairá perdendo: ou a universidade, ou a educação básica. 

Nenhuma das duas alternativas parece adequada”. Vale ressaltar que nas eleições de 2018, 

elegeu-se o atual governador do estado, Ronaldo Caiado, que antes exercia a função de senador. 

 
7 Polícia Federal. 

https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/09/28/policia-federal-faz-buscas-em-enderecos-de-marconi-perillo.ghtml
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2018/09/28/policia-federal-faz-buscas-em-enderecos-de-marconi-perillo.ghtml
http://g1.globo.com/go/goias/cidade/goiania.html
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Em 29 de agosto de 2019, foi publicado na página da Assembleia Legislativa do Estado 

de Goiás (ALEGO, 2019) o seguinte pronunciamento “PEC da Educação que altera distribuição 

de verba para UEG é aprovada pela CCJ8 nesta 5ªfeira”, ao qual se referia o Jornal Opção.  

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprova mudanças na aplicação 

de recursos da Educação. A PEC tramita na Alego através do processo de nº 

2146/19 e foi alvo de muitas discussões, essa tarde, entre os deputados. A 

proposta é alterar o artigo 158 da Constituição, para incluir os 2% destinados 

à UEG nos 25% reservados à Educação básica. Antes os 2% da Universidade 

Estadual de Goiás ficavam fora do total recursos da Educação. Para o 

oposicionista Henrique Arantes, o Governo quer reduzir para 23% os gastos 

com a pasta. O líder do Governo, Bruno Peixoto, argumenta que a mudança é 

necessária como forma de recompor um passivo superior a R$ 900 milhões 

herdados da administração passada (ALEGO, 2019). 

 

A UEG apresenta números significativos, como os destacados anteriormente nessa 

pesquisa, mas estes “escondem algumas das razões da crise atual. A expansão de cursos e de 

unidades nem sempre seguiu critérios técnicos. O crescimento exponencial criou uma estrutura 

pesada para ser administrada. A folha de pagamento, segundo o Portal Goiás Transparente, é 

de R$ 22 milhões ao mês” (JORNAL OPÇÃO, 2019). Para 2019, “o orçamento estadual 

reservou R$ 202 milhões para a UEG. São R$ 98 milhões a menos do que foi efetivamente 

executado em 2018. Basta fazer uma conta simples em cima da folha de pagamento, que em 

julho foi de R$ 22 milhões, para ver que a conta não fecha” (JORNAL OPÇÃO, 2019). 

 

É preciso admitir que a Universidade Estadual de Goiás ajudou a democratizar 

o ensino superior no Estado. De acordo com a instituição, em 20 anos, 

aproximadamente 100 mil estudantes se graduaram. Mas toda essa expansão 

criou uma máquina muito cara. O número de servidores temporários, por 

exemplo, é maior que o de efetivos, e há uma decisão judicial determinando o 

corte. Até o momento, foram feitas mais de 400 exonerações, mas, até o fim 

do ano, a reitoria tem de exonerar 1.490 servidores temporários. Entre eles, 

estão 700 professores (JORNAL OPÇÃO, 2019). 

 

Conforme informa o Jornal Opção (2019) “a direção da UEG prepara um programa de 

reestruturação, que terá de ser avaliado e aprovado pelo Conselho Universitário. Entre as 

medidas a serem tomadas, estão a reordenação no número de campi e de cursos”. Com a 

propagação da ideia de reestruturação o Jornal Goiás 24 horas (2019) traz como manchete 

“Exclusivo: Depois de cortar 30% do orçamento da UEG, Caiado prepara fechamento de 15 

campus”, os Campi seriam das cidades de: São Miguel, Campos Belos, Crixás, Edéia, 

 
8Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 
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Niquelândia, Pirenópolis, Sanclerlândia, Goianésia, Itapuranga, Jataí, Jussara, Minaçu, 

Mineiros, Senador Canedo e Silvânia. 

A tecido da UEG estava manchado, sentia como se os pontos dele fossem se romper a 

qualquer momento, ocasionando no fechamento da instituição. Surgiram muitos boatos e o 

clima era angustiante, principalmente aos acadêmicos dos Campi citados anteriormente. Eu, 

particularmente, me sentia triste e inconformada, pois nunca seria favorável ao fechamento de 

qualquer instituição de ensino, muito menos para uma que tanto contribuiu para a construção 

dos meus carreteis, possibilitando que o meu tecido se estendesse ao mestrado, visto que, dentre 

os Campi da UEG a serem fechados estaria o da cidade de Jussara, do qual sou egressa, como 

já esclarecia em outras partes do texto. Porém, conforme expõe o Jornal Opção (2019), “todos 

esses fatores, somados, colocam em risco a existência da UEG – que, apesar de todos os 

problemas, é uma inegável conquista dos goianos”. Se faz necessária a reestruturação “mas 

espera-se que as decisões técnicas se sobreponham aos desejos políticos – sob pena de se repetir 

os mesmos erros que a colocaram na encruzilhada em que se encontra (JORNAL OPÇÃO, 

2019), aparentemente, era inevitável o rompimento dos pontos no tecido da UEG. 

 Em dezembro de 2019, a UEG, abre um processo seletivo simplificado para provimento 

de vagas para o cargo de docente substituto do Ensino Superior. Em 17 de janeiro de 2020, foi 

publicado em Goiás (2020a) uma nota de que o governador, Ronaldo Caiado, sancionou “a lei 

nº 20.748 (Reforma Administrativa da Universidade Estadual de Goiás - UEG), aprovada pela 

Assembleia Legislativa no último mês de dezembro. Na oportunidade também foi promulgado 

o decreto que aprova o novo Estatuto da UEG” (GOIÁS, 2020a). 

Após reestruturação a UEG passa por algumas mudanças, não ouve o fechamento de 

Campi, que agora são denominados unidades. Conforme a divisão das regiões, criou-se 8 (oito) 

Campi, ao qual, se ligam as unidades (GOIÁS, 2020b).Os Campi criados foram: Campi 

Metropolitano, Campi Central, Campi Norte, Campi Nordeste, Campi Cora Coralina, Campi 

Oeste, Campi Sudoeste e Campi Sudeste (GOIÁS, 2020b), com sede nas cidades de Uruaçu, 

Formosa, Cidade de Goiás, Anápolis, São Luís de Montes Belos, Aparecida de Goiânia, 

Quirinópolis e Morrinhos. Com podemos observar os pontos do tecido da instituição não foram 

rompidos, apenas alinhados. Conforme (GOIÁS, 2020b) cria-se ainda, 5 (cinco) institutos, que 

tem como diretores professores efetivos da UEG, os institutos são:  

i) Instituto Acadêmico de Educação e Licenciaturas;  

ii) Instituto Acadêmico de Ciências da Saúde e Biológicas;  

iii) Instituto Acadêmico de Ciências Tecnológicas;  
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iv) Instituto Acadêmico de Ciências Sociais Aplicadas;  

v) Instituto Acadêmico de Ciências Agrárias e Sustentabilidade;  

Conforme Goiás (2020a) também haverá uma coordenação central para cada curso, 

além do coordenador setorial de curso em cada unidade. Outra mudança está na não criação de 

cursos. Esses não podem mais ser abertos por decisão unilateral do Reitor, “somente podem ser 

abertos após deliberação do CsU 9  e manifestação do Conselho de Gestão, mediante 

atendimento dos critérios objetivos elencados”, além do que, “deve haver demonstração de 

corpo efetivo docente para abrir o curso” (GOIÁS, 2020b, p. 20). Criou-se ainda o Conselho de 

Gestão, para fiscalizar os gastos da UEG, monitoram as decisões dos conselhos que gerem 

despesas (GOIÁS, 2020a). No mapa abaixo podemos observar os novos Campi, formados pelas 

regiões:  

 

Figura 07: Mapa do redesenho dos pontos da UEG no Estado. 

 

 
9 Conselho Universitário. 
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Sede dos Campi da UEG. 

Unidades Universitárias. 

 

Fonte: Goiás (2020b, p.8) adaptado por Marcos Evaristiney Beltrão. 

 

Aparentemente com o alinhamento dos pontos do tecido da instituição, ele será capaz 

de suportar as possíveis manchas que surgirem. Ainda é muito cedo para afirmar algo. Sejamos 

otimistas. Quero acreditar que esse jovem tecido ainda trará inúmeras contribuições, 

principalmente para a construção dos carreteis dos seus alunos. 

 

Os sujeitos e os caminhos traçados pelas agulhas 

 

Antes de iniciar o bordado, precisei de alguns documentos e aprovação junto ao Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP). Os documentos exigidos foram: declaração de aprovação do 

projeto pelo PPGECM (anexo 01); A folha de rosto devidamente assinada pelo Pró-Reitor de 

Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás (UFG) (anexo 02); O termo de anuência da 

UEG (anexo 03); O termo de compromisso devidamente assinado pelo meu orientador e por 

mim (anexo 04); e, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a ser assinado pelos sujeitos 

(anexo 05); O questionário a ser aplicado (apêndice 01); e o roteiro das entrevistas (apêndice 

02). Além do cronograma, o projeto e orçamento da pesquisa. Todos os documentos foram 

aprovados, como consta no parecer substanciado do CEP/UFG (anexo 06), e no parecer 

substanciado do CEP/UEG (anexo 07). 

Buscando investigar Estágio Supervisionado e os formadores de professores que 

trabalham com este componente curricular, delimitei o bordado aos professores da UEG 

atuantes no curso de Licenciatura em Matemática, visto que, esta é a instituição e o curso no 

qual tecido minha formação inicial, sendo que, a Universidade conta com 10 (dez) Campi com 

esta graduação como citado anteriormente. O que demonstra a influência social da instituição 

no estado. Assim, o bordado da pesquisa foi pensado em quatro momentos: (i) levantamento e 

análise bibliográfica; (ii) aplicação de questionário; (iii) realização das entrevistas 

semiestruturadas; e (iv) análise dos dados coletados. 

A revisão bibliográfica consistiu em discutir o Estágio Curricular Supervisionado como 

componente curricular obrigatório e a indissociabilidade entre teoria e prática, buscando 

compreensões acerca do que vem a ser essa prática de ensino, seus objetivos e contribuições 

para a formação de professores. Além de discutir o Estágio com Pesquisa na perspectiva dos 

principais referenciais da área, trago também, as produções encontradas no catálogo de teses e 
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dissertações da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), para 

perceber como a temática vem sendo discutida nas produções científicas do Brasil.  

Com relação aos sujeitos, inicialmente solicitei via e-mail à Pró-Reitoria de Graduação 

da UEG, uma lista com nome e contato dos formadores de professores, ao qual, obtive um total 

de 25 (vinte e cinco) possíveis sujeitos. Estes foram convidados individualmente via e-mail a 

responder um questionário aberto relacionado ao nosso objeto, o questionário encontra-se no 

apêndice 01. Gil (2008, p. 121) define questionário como sendo um “conjunto de questões que 

são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, 

sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou 

passado etc”, este geralmente é uma proposta escrita, que demanda alguns cuidados, como: 

“constatação se sua eficácia para verificação dos objetivos; determinação da forma e do 

conteúdo das questões; quantidade e ordenação das questões; construção das alternativas; 

apresentação do questionário e pré-teste do questionário” (GIL, 2008, p. 121). 

Devido a não devolutiva da maioria destes questionários, busquei o contato telefônico 

dos possíveis sujeitos com o intuito de reforçar o convite. Não consegui contactar alguns deles 

por este meio. Também entrei em contato com alguns coordenadores dos cursos, conversando 

sobre a importância e relevância do bordado da pesquisa, pedindo a eles que refizessem o 

convite aos formadores em meu nome. Depois de alguns meses nesta angústia, recebi um total 

de 10 (dez) questionários respondidos. Em conversas telefônicas, 1 (um) dos sujeitos me 

explicou sobre sua não participação e envolvimento na pesquisa, dizendo que seu trabalho com 

estágio já compõe uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento, por isso, ele não gostaria 

de se envolver. Outros disseram estar interessados na participação, se comprometendo a 

responder ao questionário, porém, não houve quaisquer devolutiva.  

Portanto, bordo as características do perfil dos formadores respondentes a partir das 

respostas dadas aos questionários, as perguntas incluem, sexo (feminino ou masculino), idade, 

formação (graduação, especialização, mestrado, doutorado) e anos de docência no Ensino 

Superior e na Educação Básica. Perguntamos se ele é o supervisor de Estágio no Campi onde 

atua, se ministra alguma disciplina além de trabalhar com Estágio, e em caso afirmativo, qual 

seria. Finalizo o perfil abordando sobre seu tipo de contrato de trabalho com a instituição e se 

ele atua em alguma outra. Algumas informações estão relacionadas no quadro a seguir. 

 

Quadro 01: Perfil dos sujeitos respondentes ao questionário. 

Sujeitos Sexo Idade Formação Anos de Docência no 

Ensino Superior 
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1º Sujeito Feminino 32 Especialista 4 

2º Sujeito Feminino --- Mestre 14 

3º Sujeito Feminino --- Mestre 20 

4º Sujeito Feminino 42 Especialista 15 

5º Sujeito Masculino 43 Doutor 18 

6º Sujeito Feminino 50 Doutora 16 

7º Sujeito Feminino 32 Mestre 10 

8º Sujeito Feminino 52 Doutoranda 23 

9º Sujeito Feminino 51 Doutora 25 

10º Sujeito Feminino 38 Doutoranda 17 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

O bordado do perfil nos mostra que estes são, 1 (um) homem, e 9 (nove) mulheres, que 

possuem entre 32 (trinta e dois) e 52 (cinquenta e dois) anos de idade (sendo que dois sujeitos 

optaram por não responder a esta questão), graduados entre 1986 e 2008, nos cursos de 

Licenciatura em Matemática, Pedagogia, Ciências Físicas e Biológicas e planificação em 

Matemática, e em Ciência com habilitação plena em Matemática, sendo que, 6 (seis) são 

egressos da própria UEG. 

Todos fizeram especialização, em diferentes áreas, como: Metodologia e Pesquisa no 

Ensino de Matemática e Física, Metodologia e Pesquisa no Ensino Superior, Diversidade e 

Educação para Diversidade e Cidadania, Matemática Financeira e Estatística, Telemática na 

Educação, Supervisão Escolar, Aperfeiçoamento em Educação, Metodologia do Ensino 

Superior, Educação Matemática, Matemática, Docência no Ensino Superior, Informática 

Aplicada à Educação, Fundamentos da Matemática, Matemática e Estatística.  

Sendo que, 8 (oito) são mestres, nas áreas de Educação nas Ciências, Educação 

Matemática, Educação, Ciências e Matemática, Gestão, Pesquisa e Inovação em Tecnologias 

Farmacêuticas, e Educação. Destes, 3 (três) já são doutores, e 2 (dois) estão cursando o 

doutorado. As áreas dos doutorados são: Educação Matemática, Educação, Ciências e 

Matemática, Educação, e Ensino de Ciências. 3 (três) formadores trabalham em regime de 

contrato temporário, sendo 2 (dois) especialistas e 1 (um) é mestre. 

Importante salientar o quão necessário se faz uma formação continuada e permanente 

em relação a formação de professores. Os dados sobre a formação dos professores, por mim 

entrevistados, é de suma relevância, visto que os mesmos, teoricamente, possuem bagagem 

teórica suficiente para compreender as disciplinas e suas especificidades. Ou seja, compreender 

que a formar cidadãos requer um rigor teórico profundo. 

Os sujeitos tem entre 7 (sete) e 36 (trinta e seis) anos de atuação na Educação Básica. 

Sendo que 4 (quatro) ainda atuam neste nível de ensino na Secretaria Estadual de Educação do 
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Estado de Goiás, e do Tocantins, bem como, na Rede Municipal. 5 (cinco) colabores trabalham 

apenas na UEG, e 1 (um) trabalha em outra instituição de ensino superior além da já citada.  

Dos 10 (dez) possíveis sujeitos, 1 (um) não respondeu sobre ser ou não o supervisor de 

estágio do campi onde trabalha. Já outros 7 (sete) disseram ser os supervisores. Aqui observo 

algumas incoerências, visto que, cada Campi possui apenas um supervisor de Estágio, mas nos 

questionários encontramos formadores que atuam no mesmo local e se dizem supervisores, o 

que também não está de acordo com as informações dadas pela Pró-Reitoria de Graduação da 

UEG. Aconteceu inclusive, de dois formadores se declararem supervisores, mas na lista da 

instituição aparecer o nome do terceiro professor nesta função. Lembrando que, de acordo com 

o repassado pela instituição o número de profissionais que atuam no estágio varia entre 1 (um) 

e 3 (três) por Campi. A lista também permite afirmar que, os questionários respondidos 

correspondem a formadores de 7 (sete) diferentes cidades, sendo esta, uma boa amostra para o 

desenho. 

Além de trabalharem com o estágio, os formadores responderam dizendo ministrar 

disciplinas como: Fundamentos da Matemática, Geometria Analítica, Mídias em Educação 

Matemática, Tendências em Educação Matemática, Pesquisa em Educação Matemática, 

Didática, Didática da Matemática, Educação, Comunicação e Mídias em Matemática, 

Probabilidade e estatística, Ensino de Matemática e Ciências na Escola Inclusiva, Orientações 

para prática de Estágio, História da Matemática, Laboratório em Educação Matemática e 

Inferência estática. 

Tendo em vista o tempo que disponho para realização o bordado da pesquisa, considerei 

inviável entrevistar os 10 (dez) respondentes. Assim, delimito os critérios abaixo para seleção: 

i. Trabalhar com estágio supervisionado no curso de licenciatura em Matemática 

da UEG; 

ii. Ter cursado licenciatura em Matemática; 

iii. Atuar na Educação Básica. 

Minhas agulhas são guiadas a realização de entrevistas semiestruturadas com 2 (dois) 

colaboradores que satisfizeram os critérios acima, o roteiro encontra-se no apêndice 02. As 

entrevistas aconteceram via Skype, foram gravadas e, posteriormente, transcritas e analisadas, 

abordando tanto a história de vida, como a trajetória formativa dos professores formadores e, 

ainda, sua prática com estágio. As entrevistas aconteceram via Skype primeiramente por 

sugestão da entrevista e posteriormente por causa do início da pandemia da COVID-19. 
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Do quadro 01 (um), as escolhidas foram as formadoras 02 (dois) e 06 (seis), aqui tratadas 

com nomes fictícios. Rebeca é a formadora dois, com ela a entrevista aconteceu dia 11 (onze) 

de novembro de 2019 (dois mil e dezenove), às 16h04min, estava em Goiânia e Rebeca na 

cidade de Iporá. A entrevista teve duração de 01:31:08. Já Helena é a formadora seis, a 

entrevista com ela aconteceu dia 03 (três) de abril de 2020 (dois mil e vinte), às 09h32min, 

estava em Goiânia e Helena na cidade de Quirinópolis. A entrevista teve duração de 1:08:45. O 

roteiro foi seguido na íntegra, surgiram poucas perguntas durante as entrevistas para além do 

roteiro. Algumas questões eu esperava ouvir das professoras, outras não, me surpreendi, com o 

fato de não terem o supervisor no Campi em que Rebeca atua, não havia parado para pensar 

que pudesse existir essa possibilidade. Já Helena me surpreende com a grandiosidade do Clube 

de Matemática, pois eu desconhecia esse fato. 

Em ambas as entrevistas me senti ansiosa. Com Rebeca foi a primeira entrevista que fiz 

na vida, não tinha certeza de como as coisas iriam acontecer na prática. Havia tentado fazer 

uma entrevista piloto antes de entrevistá-la, porém, marquei três vezes com uma professora 

formadora que trabalha com Estágio e ela sempre cancelava em cima da hora. Assim sendo, 

decidi por ir direto a entrevista com Rebeca. Ela foi muito receptiva e me fez sentir confortável, 

seu tom de voz é doce.  

Já Helena parecia menos aberta as minhas questões. Essa era minha impressão inicial, 

mas logo passou, ela foi muito extrovertida e rimos algumas vezes durante a entrevista. Outra 

característica que me chamou atenção é que ela usa muitos exemplos sobre o trabalho que 

realiza, quando ia falar sobre um deles ela se referia ao aluno pelo meu nome, por exemplo, 

“Vanessa, você não vai teimar comigo né”, disse ela ao narrar o fato de orientar o aluno sobre 

a quantidade de conteúdo que ele conseguiria ministrar em uma regência. Não voltei a 

entrevistar as formadoras, ou seja, não houve uma segunda entrevista com cada uma delas.  

Os dados decorrentes do bordar das entrevistas foram analisados a partir da análise 

narrativa, que é caracterizada enquanto um discurso construído na ação de contar histórias em 

contextos institucionais ou cotidianos de forma espontânea ou até mesmo em situação de 

entrevista quando se trata de uma pesquisa social (OCHS; CAPPS, 2001). Os autores afirmam 

que a analise narrativa é uma área que agrega abordagens interacionais e estruturais da narrativa 

em uma perspectiva discursiva. Nessa pesquisa, os dados para análise constituem-se dos 

registros transcritos das entrevistas na qual buscamos os significados expressos nos materiais. 

Cabe ressaltar que o caminho desenhado para a pesquisa não se constitui como fim em si mesmo, 

já que esse caminho se encontra em constante construção. 
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O ESTÁGIO COM PESQUISA E OS MEUS CARRETEIS 

 
Figura 08: Carreteis do bordado. 

O Estágio e os aspectos legais da instituição investigada 

 

A Resolução CNE/CP Nº 2, de 1º de julho de 2015, 

determina o desenvolvimento de atividades práticas nos cursos de 

Licenciaturas, sendo “400 (quatrocentas) horas dedicadas ao 

estágio supervisionado, na área de formação e atuação na 

educação básica, contemplando também outras áreas específicas, 

se for o caso, conforme o projeto de curso da instituição” 

(BRASIL, 2015, p. 11). De acordo com a Lei 9394/96, o Estágio 

Supervisionado é um componente curricular obrigatório com 

carga horário de 400 (quatrocentas) horas/aula, com início na 

segunda metade do curso, ou seja, as 400 (quatrocentas) 

horas/aulas são divididas igualmente entre o terceiro e o quarto 

ano do curso. Em Goiás, no terceiro ano da licenciatura em Matemática, as atividades devem 

ser desenvolvidas nos anos finais do Ensino Fundamental e, no quarto ano, no Ensino Médio 

(GOIÁS, 2009). 

 O Estágio se caracteriza como exercício profissional, além de ser a execução efetiva do 

processo de ensino e aprendizagem. Goiás (2009) assevera que os propósitos do Estágio 

englobam aspectos como aprendizagem, reflexão, envolvimento em processos profissionais e 

relação do currículo com a realidade, operando as teorias viabilizadoras de reflexão e ação, 

tanto profissionais quanto humanas. Também relacionando teorias para solucionar as possíveis 

situações-problemas, encontradas no contato com a realidade escolar, buscando superações, 

amplificando então a formação do acadêmico (GOIÁS, 2009). 

 A Resolução CsA/UEG Nº 9, de 18 de novembro de 2015, regulamenta as Diretrizes 

Básicas para o Estágio Supervisionado dos Cursos de Graduação da UEG. No que se refere a 

concepção, a finalidade e os objetivos no Art. 1º, o documento afirma que “O Estágio 

Supervisionado é o ato educativo de formação profissional desenvolvido no ambiente de 

trabalho articulado às outras atividades realizadas na UEG” (p. 4), complementando esta 

definição, o Art. 5º nos apresenta que o Estágio “é uma prática pedagógica que objetiva 

implementar a concepção reflexiva, crítica e investigativa, resultando em produções 

Fonte: acervo da pesquisadora. 



77 
 

 
 

acadêmicas orientadas pelos princípios da pesquisa como ato educativo” (p. 5) como proposto 

no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de cada curso. 

 O Art. 8º da Resolução CsA/UEG Nº 9, de 18 de novembro de 2015, estabelece os 

objetivos para o Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório na UEG, estes são: 

 

I. permitir o desenvolvimento de habilidades técnico-científicas e/ou teórico-

metodológicas visando à melhor qualificação do futuro profissional por meio da 

aprendizagem de conhecimentos e de saberes, tendo em vista uma formação complexa, 

diversificada, crítica e propositiva em relação ao mundo do trabalho; 

II. realizar atividades de investigação, pesquisa, análise e intervenção na realidade 

profissional específica da área de formação; 

III. subsidiar o colegiado de curso com dados, análise e conhecimentos que visem a 

melhoria da formação profissional; 

IV. promover a aproximação e diálogo da Universidade com os campos de estágio e a 

sociedade; 

V. identificar e fortalecer os campos de estágio como espaço formativo; 

VI. articular teoria e prática no processo de formação humana e profissional. (p. 5). 

 

No segundo objetivo observo referência direta do estágio com pesquisa. O Art. 10º da 

mesma Resolução, caracteriza o Estágio Supervisionado por: 

 

I. etapa em que o estagiário vivencia e integra os diferentes saberes da formação 

profissional e humana no mundo do trabalho; 

II. vivência ocorrida no âmbito do estágio que possibilite ao estagiário uma 

ação/reflexão/ação contínua sobre o campo da prática profissional; 

III. reflexão sobre os processos de ensino-aprendizagem, seus conteúdos e os princípios 

éticos e políticos da formação profissional; 

IV. oportunidade de aproximação do estagiário com sua realidade de atuação profissional; 

V. investigação e pesquisa como fundamentos constitutivos da formação do estagiário; 

VI. aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos ao longo da formação profissional em 

benefício da sociedade considerando seus aspectos local, regional e nacional. (p. 5-6). 

 

 Destaco o item quarto, no qual temos a pesquisa como uma das partes características do 

estágio da UEG. Pimenta (2002) esclarece que o estágio não se configura como uma disciplina 

do currículo, e sim, como uma atividade, na qual pode ser abordada e articulada no curso, 

servindo às disciplinas, por exemplo, na disciplina de didática, possibilitando que os alunos 

sejam inseridos em instituições escolares e possam compreender como o ensino acontece, visto 

que todas as disciplinas devem ser compostas de atividades teóricas e práticas nos cursos de 

formação de professores. Enquanto estudava a literatura, ficava imaginando de que forma esses 

carreteis contribuiriam para a construção do meu desenho. 

Coelho (2007, p. 2) explica que o principal propósito do Estágio é “proporcionar aos 

alunos oportunidades para refletir sobre, questionar e talvez (re)elaborar as próprias concepções 

do ensino de Matemática, ‘dialogando’ com a bibliografia, analisando as relações e as 
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interações que se estabelecem no cotidiano escolar”, além de possibilitar o estudo, análise e 

aplicação de diferentes metodologias, além disso, a visão da realidade de forma investigativa, 

buscando melhorias para a realidade. 

Pimenta e Lima (2012) aludem que todas as disciplinas em um curso de formação de 

professores devem ter como objetivo formar profissionais por meio de análise, da crítica e de 

proposições educacionais inovadoras. Sem a existência de disciplinas que sejam apenas teóricas 

e outras que sejam apenas práticas. Todas devem contemplar a teoria e a prática ao mesmo 

tempo, ou seja, “todas as disciplinas que constituem o currículo de formação, e não apenas as 

disciplinas pedagógicas, devem ter sua dimensão prática”, havendo a articulação entre 

conhecimentos teóricos e práticos no ensino de Matemática (SBEM, 2003, p. 21). 

 Na qual, a teoria serve como um aporte para analisar uma realidade e transformá-la, por 

meio de ações. Contudo, Pimenta e Lima (2012, p. 33) argumentam que “o curso nem 

fundamenta teoricamente a atuação do futuro profissional nem toma a prática como referência 

para a fundamentação teórica. Ou seja, carece de teoria e de prática”. 

Nessa perspectiva, as autoras afirmam ainda que a dissociabilidade entre teoria e prática 

leva ao empobrecimento de práticas escolares. A teoria funciona como instrumento que explica 

provisoriamente uma realidade, dando aparatos instrumentais e esquemáticos para analisar e 

investigar, levando a questionamentos sobre as práticas e ações profissionais (PIMENTA; 

LIMA, 2012). Para a Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) (2003), o estágio 

não deve ser tratado isoladamente, e sim, de forma interdisciplinar, usando conhecimentos 

aprendidos em diferentes tempos e espaços curriculares.  

Em contrapartida, “os currículos de formação têm-se constituído em um aglomerado de 

disciplinas isoladas entre si, sem qualquer explicitação de seus nexos com a realidade que lhes 

de origem”, sendo apenas saberes disciplinares e não teorias, perdendo assim, seus significados 

profissionais (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 33). A proposta do Estágio Supervisionado deve 

englobar a interdisciplinaridade, contudo, na prática isso nem sempre acontece. 

  

Estágio como espaço de pesquisa 

 

Nesse momento me senti ansiosa, visto que, estudava os principais contribuintes para 

a construção dos meus novos carreteis. Para Ghedinet, Oliveira e Almeida (2015), o 

conhecimento produzido em educação tenta pensar o mundo real que nos condiciona, assim, 

vai além do campo científico por pensar as ações político, ético, cultural e social. O estágio 
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tem seguido um modelo técnico e científico, considerado insuficiente, por ser 

fundamentalmente informacional, exigindo a memória como habilidade cognitiva básica, 

tendo o relato de experiência como produto do conhecimento. Contudo, não suporta a 

complexidade do conhecimento para suprir as necessidades sociais, não cumprindo ainda seu 

papel formativo e político de fazer avançar o saber, ao qual não satisfaz as necessidades reais, 

que temos como sujeitos históricos, enquanto deveriam ser formados profissionais capazes de 

se desenvolver de modo a transformar o mundo natural e social humano (GHEDIN; 

OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015). 

Demo (1997) traz consigo uma teoria que apresenta uma abordagem educacional nova 

a qual caracteriza o educar pela pesquisa. A mesma tem como base principal o questionamento 

reconstrutivo, sendo que a construção do conhecimento ocorre por meio da reformulação de 

teorias e conhecimento existentes. Tal questionamento reconstrutivo encaminha um novo tipo 

de construtivismo em que se reitera a ênfase da construção e direciona para uma nova 

construção de conhecimento. 

O Estágio com pesquisa começa a se solidificar quando identificam as contribuições 

da epistemologia da prática diferenciando o conceito de ação (que diz dos sujeitos) e de prática 

(que diz das instituições). Até então o movimento teórico permitia a identificação de duas 

perspectivas que buscavam superar a dicotomia entre atividade teórica e atividade prática, no 

qual o estágio foi definido como atividade teórica que possibilita aproximações da realidade 

(PIMENTA; LIMA, 2012). Portanto, conforme se compreende a relação teoria e prática, surge 

uma nova concepção de estágio, o estágio com pesquisa. 

Conforme Pimenta e Lima (2012), os questionamentos sobre a indissociabilidade entre 

teoria e prática no início dos anos 1990, tanto na didática como na formação de professores, 

originam a valorização da pesquisa no estágio, entendida como uma estratégia, um método, 

uma possibilidade de formação e desenvolvimento tanto do estagiário como dos professores 

da escola com quem ele se relaciona. Como método de formação, a pesquisa no estágio 

consiste na realização de pesquisas que possibilitam a ampliação e análise do meio em que 

estes se realizam, além de possibilitar que os estagiários desenvolvam “postura e habilidades 

de pesquisador a partir das situações de estágio, elaborando projetos que lhes permitam ao 

mesmo tempo compreender e problematizar as situações que observam” (PIMENTA; LIMA, 

2012, p. 46), assim, os estagiários são levados a buscar um novo conhecimento a partir das 

explicações que existem e dos novos dados perceptíveis da realidade na postura investigativa. 
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Concordando com essa ideia, Ghedin, Oliveira e Almeida (2015, p. 181) afirmam que 

a pesquisa no estágio “se traduz na mobilização dos saberes que permitem a ampliação e 

análise dos contextos onde os estagiários se realizam como pesquisa”, buscando novos 

conhecimentos entre as informações conhecidas e os novos dados, tendo o “estágio como 

atividade teórica instrumentalizadora da práxis” (PIMENTA, 1994, p. 121). 

A visão mais abrangente e contextualizada do estágio como pesquisa precisa de um 

profissional coerente, com capacidade para compreender o caráter coletivo e social do seu 

trabalho (PIMENTA; LIMA, 2012). O maior desafio das propostas curriculares e dos planos 

de ensino dos professores formadores é conseguir operacionalizar professor reflexivo e 

pesquisador, ou seja, cuidar para não cair no praticismo, em que a prática por si apenas seria 

suficiente para a construção do saber ou no individualismo, devido a supervalorização do 

profissional como indivíduo, no qual seria suficiente a reflexão sobre si mesmo,  entre outros, 

que tornariam banal reflexão e pesquisa, ao desconsiderar os contextos sociais e históricos 

(PIMENTA; LIMA, 2012). Logo, o estágio como processo de construção do conhecimento 

deve ter sua formação voltada para a atividade reflexiva, analítica e investigativa sugerindo a 

superação da matriz tradicional de formação, pautando-se em atitude reflexiva, crítica e 

investigativa durante a ação pedagógica (GHEDIN; OLVEIRA; ALMEIDA, 2015). 

Ademais, Pimenta e Lima (2012) ressaltam que o estágio não é visto apenas como um 

componente, um apêndice do currículo, este integra os conhecimentos fundamentais para a 

formação de professores, perpassando as demais disciplinas, possibilitando conhecimento, 

análise e reflexão do trabalho docente, compreendendo sua historicidade, apontando resultados, 

impasses e dificuldades, que mostraram quais as transformações necessárias. Permitindo o 

subsidio de pesquisas e o desenvolvimento de habilidades de pesquisar, possibilitando o 

constructo de pesquisas impulsionadas pelo estágio, necessitando de um trabalho coletivo que 

envolva todas as disciplinas do curso (PIMENTA; LIMA, 2012). 

Nesse ínterim, a pesquisa, quando aliada a prática docente, se caracteriza enquanto 

responsável pela transformação e compreensão dos sujeitos os quais estão envolvidos no 

processo. Salientamos que a pratica docente quando é considerada enquanto uma prática social 

que é historicamente construída, a mesma está condicionada a uma multiplicidade de 

circunstâncias as quais afetam o professor, a instituição e todos o contexto cultural e social 

para se realizar enquanto práxis, visto que para Franco (2012, p. 203-204) “A prática como 

práxis traz, em sua especificidade, a ação crítica e reflexiva do sujeito sobre as circunstâncias 
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presentes, e, para essa ação, a pesquisa é inerentemente um processo cognitivo que subsidia a 

construção e mobilização dos saberes construídos ou em construção.” 

Assim, é imprescindível que compreendemos que as atividades realizadas no estágio 

se configuram também enquanto pesquisa e, como tal, exige coleta de dados, análise e 

discussões a partir do que foi observado, experimentado, analisado e concluído. As teorias 

trabalhadas ao longo do curso de Matemática, mas mais especificamente nas disciplinas de 

estágio supervisionado, servirão de subsídio, não só para as práticas de estágio, mas, também, 

para refletir a partir delas, pois, conforme nos afirmam Pimenta e Lima (2012) “O papel das 

teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para análise e investigação que permitam 

questionar as práticas institucionalizadas e as ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar 

elas próprias em questionamento”. Todavia, a indissociabilidade entre teoria e prática é 

frequente no discurso dos alunos e professores. O estágio é compreendido como a parte prática 

do curso, enquanto que o estágio é teoria e prática e não teoria ou prática. (PIMENTA; LIMA, 

2012). 

Pimenta e Lima (2012, p. 236) esclarecem que existem diversas modalidades da 

pesquisa nos estágios, “estágios podem ser realizados com pesquisa quando se mobilizam 

resultados de pesquisas para ampliar a compreensão das questões que emergem do campo em 

que se realiza o estágio”, confrontando a realidade com teorias elaboradas, através da 

constituição de um projeto. Outra modalidade consiste na “realização de estágios a partir de 

projeto de pesquisa dos professores orientadores. Nesse caso, os estagiários poderão se envolver 

com planejamento, execução e avaliação de instrumentos e de situações para a coleta de dados, 

adquirindo assim habilidades de pesquisa” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 237). Para as autoras, 

a última modalidade pode provocar outra que consiste na proposição de pequenos projetos de 

pesquisa dos próprios alunos, elaborado diante de questões problemas vivenciados, que pode 

resultar em uma pesquisa maior, para além do tempo e finalidades do estágio. As modalidades 

não são excludentes, podem se combinar, se imbricar (PIMENTA; LIMA, 2012). 

O estágio com pesquisa para o Ghedin, Oliveira e Almeida (2015, p. 23) “constitui-se 

no instrumento de formação que possibilitará, ao final do processo e ao longo do 

desenvolvimento profissional, uma nova identidade para a docência”, tomando identidade 

docência como o “modo como o docente pensa a si mesmo e o sentido que constrói sobre seu 

trabalho pedagógico”. No qual aprende “a produzir conhecimento a partir de seu contexto, de 

suas condições, de seus problemas, de suas dificuldades, de seus dilemas” (GHEDIN; 

OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015, p. 23-24).  
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Possibilitando “ao professor, na formação inicial, uma formação científica de tal modo 

que esta possa fazer com que compreenda seu trabalho como parte da construção de uma cultura 

científica, pois age como investigador de sua prática, como construtor das ciências da educação” 

(GHEDIN, 2015, p. 24). O autor acrescenta aqui que, isso por si só possibilitaria a superação 

do fosso entre escola e universidade. Garcia (2009) recorre a literatura atual (ZEICHNER, 

1998; LÜDKE, 2001, 2006; FAZENDA, 2005; ANDRÉ, 2006), para explicitar as diferenças 

entre as expressões: “pesquisa do professor” e “pesquisa acadêmica ou científica”. No que se 

refere a finalidade “a pesquisa científica tem a preocupação com a originalidade, a validade e o 

reconhecimento por uma comunidade científica” (GARCIA, 2009, p. 177). Enquanto, “a 

pesquisa do professor busca o conhecimento da realidade, para transformá-la, visando à 

melhoria das práticas pedagógicas e à autonomia do professor, [...] o professor pesquisa sua 

própria prática e encontra-se, portanto, envolvido, diferentemente do pesquisador teórico” 

(GARCIA, 2009, p. 177). A autora esclarece também que “em relação aos objetivos, a pesquisa 

do professor tem caráter instrumental e utilitário, enquanto a pesquisa acadêmica em educação 

em geral está conectada com objetivos sociais e políticos mais amplos” (GARCIA, 2009, p. 

177). 

Na tentativa de tecer uma compreensão sobre estágio, pesquisa no estágio e estágio com 

pesquisa nos aventuramos a dizer que o estágio em sua grande maioria se apresenta em um 

modelo vinculado ao ensino de forma técnica, seguindo um modelo de relato de experiência; 

enquanto que a pesquisa no estágio avança no tocante que pode ser realizado pesquisas a partir 

de dados advindos do estágio, em um movimento de aproximação da pesquisa com o ensino 

pelo estágio; por outro lado, o estágio com  pesquisa avança ao ser ao mesmo tempo uma ação 

de pesquisar no e com o movimento do ensino pelo estágio, constituindo-se o estágio enquanto 

unidade pesquisa ensino. Assim: estágio = ensino; pesquisa no estágio = pesquisa + estágio; 

estágio com pesquisa = estágio-pesquisa. 

 

Os desenhos do Estágio com Pesquisa no catálogo de teses e dissertações da CAPES 

 

Buscando a construção de mais carreteis, fiz uma revisão bibliográfica com base nas 

produções encontradas no catálogo de teses e dissertações da CAPES com o descritor “estágio 

com pesquisa”, para perceber como a temática vem sendo discutida nas produções científicas 

do Brasil. Foram encontrados 7 (sete) trabalhos, estes são: Oliveira (2010), Téo (2013), 

Rampazo (2013), Azevedo (2014), Silva (2015), Andrade (2018) e Rocha (2018). Informações 
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como, instituição e programa a que pertenceram os pesquisadores, nível (mestrado, doutorado), 

ano de publicação, título, nome do orientador e autor estão relacionadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 02: Trabalhos sobre estágio com pesquisa encontrados no catálogo de teses e 

dissertações da CAPES. 
Instituição/ 

Programa/ 

Nível 

Ano Título Orientador Autor 

UEA 

Ensino de 

Ciências na 

Amazônia 

--- 

2010 Professor Pesquisador-Educação  

Científica: o estágio articulado à 

pesquisa na formação de 

professores para os anos iniciais 

--- OLIVEIRA, 

Caroline 

Barroncasde 

UEL 

Educação 

Mestrado 

2013 Estágio Curricular 

Supervisionado como campo de 

pesquisa na formação inicial do 

professor de educação física da 

UEL 

José Augusto 

Victoria Palma 

TÉO, Carlos 

Eduardo 

UFMT 

Educação 

Mestrado 

2013 Estágio Curricular 

Supervisionado na formação de 

licenciandas de Pedagogia: Os 

movimentos da constituição da 

identidade docente em narrativas 

de si 

Simone 

Albuquerque 

da Rocha 

RAMPAZO, Vilma 

de Souza 

UFMT 

Educação em 

Ciências e 

Matemática 

Doutorado 

2014 Formação inicial de professores 

de ciências: Contribuições do 

estágio com pesquisa para a 

educação científica 

Amarildo 

Menezes 

Gonzaga 

AZEVEDO, Rosa 

Oliveira Marins 

IFG 

Educação para 

Ciências e 

Matemática 

Mestrado 

2015 A investigação matemática com 

o Geogebra no estágio com 

pesquisa do curso de licenciatura 

em Matemática da UEG/Iporá 

Duelci 

Aparecido de 

Freitas Vaz 

SILVA, Claudimary 

Moreira da 

UNESP 

Educação para 

a Ciência 

Doutorado 

2018 O Estágio Curricular 

Supervisionado de licenciatura 

em Ciências Biológicas: um 

olhar a partir de uma perspectiva 

crítica 

Renato 

Eugenio da 

Silva Diniz 

ANDRADE, Tiago 

YamazakiIzumida 

UECE 

Educação 

Doutorado 

2018 Docência em EAD: Práticas 

pedagógicas do professor 

formador no curso de Pedagogia 

UAB/UECE 

Maria Socorro 

Lucena Lima 

ROCHA, Silviane 

da Silva 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

O trabalho da Oliveira (2010) é anterior à Plataforma Sucupira, por isso o arquivo com 

a pesquisa dela não está disponível para download no catálogo da CAPES, fiz uma busca por 

ele no Google e também não consegui encontra-lo, em decorrência disso, ele não fará parte 

dessa revisão bibliográfica. Nas informações disponíveis na plataforma não consta o nome do 
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orientador, nem deixa claro se a pesquisa se trata de uma dissertação ou tese, apesar de estar 

denominado como “profissionalizante”. Portanto, os trabalhos a ser analisados são três 

dissertações e três teses. No gráfico abaixo é possível perceber o índice da quantidade de 

trabalhos por ano. 

 
Gráfico 02: Índice dos trabalhos bordados disponível na CAPES. 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Não houveram publicações anteriores ao ano de 2010, nem nos anos de 2011, 2012, 

2016 e 2017. Os trabalhos foram publicados entre os anos de 2010 e 2018, sendo que, nos anos 

de 2010, 2014 e 2015 houve apenas uma publicação em cada, já nos anos de 2013 e 2018 houve 

duas publicações acerca do tema. A seguir analiso os referidos trabalhos. 

 Partindo da indagação de “como o estágio curricular supervisionado pode se configurar 

em um espaço para pesquisa?”, Téo (2013) se propôs analisar de que forma o estágio curricular 

supervisionado obrigatório do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade 

Estadual de Londrina (UEL) se configuraria em um espaço para a formação do professor-

pesquisador. Elencando como objetivos específicos: mapear os estudantes dos terceiros e 

quartos anos do curso de Licenciatura da UEL que desenvolveram pesquisas no estágio, bem 

como o tipo de pesquisa que desenvolveram; identificar facilidades e dificuldades para o 

desenvolvimento de pesquisas durante o estágio; identificar dentre todos os Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC) dos anos letivos de 2010 e 2011 do curso de Licenciatura em 

Educação Física da UEL quais foram desenvolvidos durante a realização do estágio curricular; 

entrevistar estudantes que desenvolveram pesquisas em seus respectivos estágios; encontrar 

hipóteses para que o estágio curricular supervisionado se configure em um espaço para o 

desenvolvimento de pesquisa. 
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Para corresponder aos objetivos estabelecidos, Téo (2013) aplicou um questionário nas 

turmas de terceiras e quartas séries do curso de Licenciatura em Educação Física da UEL em 

2011, buscando mapear os estudantes que desenvolviam pesquisas de iniciação científica no 

estágio, ou TCC, já que estes se caracterizam como trabalhos científicos. O autor também leu 

e analisou todos os TCC’s dos egressos dos anos de 2010 e 2011, e assim selecionou quatro 

sujeitos-informantes (como ele denomina). Os selecionados se despuseram a participar da 

pesquisa, e foram entrevistados sobre o desenvolvimento de seus trabalhos junto às escolas em 

que realizavam estágios. As entrevistas foram semiestruturadas e abordavam aspectos como: 

“a concepção sobre o ser professor, o entendimento de estágio na formação inicial, as condições 

apresentadas pelo curso para o desenvolvimento da pesquisa no estágio e o processo de 

desenvolvimento das pesquisas” (p. 24). 

Para analisar as falas, Téo (2013) fez a categorização das ideias por tema, utilizando-se 

da análise de conteúdo. O autor (2013, p. 73) diz que “é impossível esperar estagiários-

pesquisadores no estágio quando nem seus próprios professores vislumbram essa possibilidade. 

Então, vemos que há casos em que antes de se discutir estágio com pesquisa, tem que se discutir 

a reforma curricular dos cursos de formação”. Visto que, em seu trabalho o autor conclui que 

pesquisar na escola estimula a atividade reflexiva do graduando, a construção de sua autonomia 

enquanto profissional e o que favorece o processo de ensino/aprendizagem dos alunos, bem 

como, aproxima as instituições de ensino, escola e universidade, possibilitando ajustes na 

formação de professores em concordância com o que se exigira dele enquanto profissional. 

Além de, perceber que na UEL os professores-formadores incentivam seus alunos a pesquisar 

sobre a escola, apesar de nem todos estimular que isso ocorra durante o estágio. 

A pesquisa da Rampazo (2013) teve origem no Projeto Observatório da Educação da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) em parceria com a Universidade 

Federal de Mato Grosso/Campus Universitário de Rondonópolis (UFMT/CUR). A autora foi 

instigada pelos questionamentos: Quais as possíveis contribuições do Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Pedagogia da UFMT/CUR proposto na matriz curricular de 2009 

com a pesquisa norteando o curso? O que é elencado pelos que pensaram o Curso e por aqueles 

que estão dentro do processo de formar-se? O que aponta a escola, como aquela que vivencia o 

processo de formação dos licenciandos, sobre suas experiências em acolher os estágios, 

evidenciando a importância que atribui à disciplina para a aprendizagem da profissão docente? 

O que narram as licenciandas sobre a proposta de estágio então vivenciada com observação, 
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pesquisas e vivências nos diferentes espaços em que se desenvolve a profissão e quais as 

possíveis contribuições apontadas para sua constituição identitária docente? 

Partindo desses questionamentos a autora teve como objetivo investigar o Estágio 

Curricular Supervisionado do Curso de Pedagogia da UFMT/CUR, enquanto possibilidade de 

propiciar a constituição identitária dos licenciandos, salientando aqueles em formação, sem 

experiência na docência, com foco na turma com entrada no ano de 2009, a partir da proposta 

do PPC - Estágio com pesquisa. 

Buscando satisfazer os objetivos estabelecidos e os questionamentos da sua pesquisa, 

Rampazo (2013) analisou o PPC do Curso de Pedagogia da UFMT/CUR, a Matriz Curricular, 

as ementas da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado, as diretrizes e as legislações. 

Entrevistou o coordenador do Curso de Pedagogia, duas orientadoras de estágio, três gestoras 

e duas professoras da escola-campo, essas duas professoras estavam acostumadas a receber os 

estagiários, inclusive elas são egressas do referido curso e instituição. Rampazo (2013) também 

analisou os dados dos memoriais de formação dos licenciandos escritos de 2009 a 2012, em que 

esses narravam semestralmente as narrativas de si. 46 alunos da turma de 1º ano de Pedagogia 

do ano de 2009 ajudaram na estruturação de um roteiro com questões norteadoras, tendo com 

base o método autobiográfico. Em sua pesquisa a autora toma como amostra dos memoriais, as 

narrativas de quatro licenciandas, que trazem reflexões sobre o estágio com pesquisa e suas 

perspectivas enquanto futuras professoras, sendo este, o foco central de sua análise, os 

memoriais das licenciandas são do início ao fim do curso. Além disso, a pesquisadora também 

narrar duas de suas experiências no decorrer do mestrado. 

A pesquisa se configura como estudo de caso. Rampazo (2013) conclui que após 

reestruturação o Curso de Curso de Pedagogia da UFMT/CUR avançou, possibilitando ao 

estagiário maior contato com a realidade escolar, e superando gradativamente a ideia de que 

primeiro se adquire os conhecimentos teóricos, para aplicação ao fim do curso. A autora 

evidencia a necessidade de envolvimento das demais disciplinas do currículo com o estágio, 

compartilhando tarefas e responsabilidades, principalmente com os professores de fundamentos 

e metodologia, visto que, em alguns momentos os orientadores não podem estar presentes na 

escola-campo. Rampazo (2013) também fala sobre a importância do trabalho colaborativo entre 

universidade e escola-campo, sendo que, as escolas-campo não são apenas lócus de 

investigativo, precisa haver devolutiva para que se melhore.  

A autora ressalta que “na visão das escolas-campo entrevistadas, o estágio com pesquisa 

foi considerado como um avanço frente a outras propostas de estágio já vivenciadas, as quais 
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possuíam carga horária inferior, concentravam-se no final do curso e foram apontados como 

menos dinâmicas” (p.108), concluindo que o estágio com pesquisa contribui muito para 

aprendizagem da profissão docente. Visto que, a disciplina de estágio tem “dimensão social, 

política e educativa/investigativa no processo de formação, uma vez que promove o 

envolvimento do licenciando com as questões da escola e da categoria docente, vivenciando as 

crises sociais e políticas que envolvem o cotidiano da profissão” (p.7), sendo então, um espaço 

de construção pedagógica. 

Em sua pesquisa, Azevedo (2014) traz como problema: em que aspectos o estágio com 

pesquisa, sustentado epistemologicamente na concepção de professor pesquisador, contribui no 

desenvolvimento da educação científica de professores de Ciências em formação inicial, 

favorecendo a emergência de conhecimentos para enfrentar os desafios do trabalho docente? 

Para responder a essa problemática a pesquisadora elaborou três questões norteadoras: 1) de 

que maneira é possível articular formação inicial de professores de Ciências, educação 

científica e estágio com pesquisa para efeito de sustentação teórico-epistemológica da pesquisa, 

tomando-se como fio condutor a concepção de professor pesquisador?; 2) como construir um 

percurso investigativo, referendado pela pesquisa-ação, para o desenvolvimento do estágio com 

pesquisa, tendo em vista a educação científica de professores de Ciências em formação inicial?; 

3) que aspectos do estágio com pesquisa favorecem o desenvolvimento da educação científica 

de professores de Ciências em formação inicial? 

Pensando em satisfazer a questão problema e as questões norteadoras, Azevedo (2014) 

tem como objetivo geral: compreender em que aspectos o estágio com pesquisa, sustentado 

epistemologicamente na concepção de professor pesquisador, contribui no desenvolvimento da 

educação científica de professores de Ciências em formação inicial, favorecendo a emergência 

de conhecimentos para enfrentar os desafios do trabalho docente. Além de três objetivos 

específicos: 1) articular formação inicial de professores de Ciências, educação científica e 

estágio com pesquisa para efeito de sustentação teórico-epistemológica da pesquisa, tomando-

se como fio condutor a concepção de professor pesquisador; 2) construir um percurso 

investigativo, referendado pela pesquisa-ação, para o desenvolvimento do estágio com pesquisa, 

tendo em vista a educação científica de professores de Ciências em formação inicial; 3) 

explicitar aspectos do estágio com pesquisa que podem favorecer o desenvolvimento da 

educação científica de professores de Ciências em formação inicial. 

O trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Amazonas - IFAM, Câmpi Manaus/Centro, na disciplina Seminário de Estágio, em parceria 
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com uma escola da rede pública estadual. A pesquisa se configuração como pesquisa-ação. 

Azevedo (2014) esclarece que não se trata de uma pesquisa sobre os sujeitos, e sim, com os 

sujeitos, sendo eles, sete licenciandos dos cursos de Ciências (Física, Química e Ciências 

Biológicas) em processo de formação inicial, durante o estágio com pesquisa, a investigação 

aconteceu durante um ano na escola parceira, onde criou-se uma Comunidade Investigativa de 

Ciências para elaborar, implementar e avaliar um plano de ação, envolvendo o professor de 

Ciências da escola, a diretora e a pedagoga, além dos sete licenciandos e da própria 

pesquisadora. Contando também com os membros do Projeto do Observatório da Educação, 

que reuni as áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. O corpus da pesquisa segue 

quadro momentos: diagnóstico; elaboração do plano de ação; implementação do plano de ação; 

avaliação e interpretação, assim, os dados foram coletos em áudio e vídeo, além de anotações 

de campo, diários reflexivos e os relatórios de estágio, estes foram analisados por meio da 

análise textual discursiva. 

Com relação ao estágio com pesquisa, Azevedo (2014) conclui que houveram 

contribuições para que os licenciandos começassem o processo de identificação profissional, 

possibilitando a eles um sentir-se professor, aproximando a formação da racionalidade prática, 

não da racionalidade técnica. Contribuir ainda para a educação cientifica e o enfrentamento das 

adversidades profissionais. A autora ressalta também que, “a pesquisa da própria prática 

docente é fator fundamental para o processo de identificação de ser professor de Ciências e 

constitui-se em meio provocador da articulação das dimensões conceitual, procedimental e 

atitudinal” (p. 357), de um processo que envolve ação-reflexão-escrita. A autora fala sobre a 

necessidade de se investir mais na parceria entre escola e universidade, inter-relacionando o 

desenvolvimento conceitual, atitudinal e prático/procedimental, estreitando o diálogo entre os 

discursos dessas instituições, visto que, ambas produzem conhecimento. 

Azevedo (2014, p. 358) aponta alguns limites no desenvolvimento do estágio com 

pesquisa, como “o fator tempo na vida da escola aparece como um dos aspectos limitantes na 

parceria estabelecida para que os professores da escola possam se envolver em processo mais 

efetivo de coparticipação na formação de professores de Ciências e nos processos de pesquisa”, 

além da “forma como o currículo escolar de Ciências está organizado dificulta a visão integrada 

no ensino de Ciências; o próprio tempo destinado às aulas de Ciências limita o trabalho na 

escola na perspectiva do professor pesquisador” (AZEVEDO, 2014, p. 358). 

A pesquisa da Silva (2015) foi desenvolvida no curso de Licenciatura em Matemática 

da Universidade Estadual de Goiás, Campi Iporá (UEG/Iporá), tendo como perguntas: A 
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mediação pedagógica dos estagiários do quarto ano do curso de Licenciatura em Matemática 

da UEG/Iporá, em 2014 possibilitou a Investigação Matemática em sala de aula? Como realizar 

a mediação entre a entre a pesquisa e a formação docente por meio do Estágio Supervisionado? 

Buscando responder a essas perguntas, tem-se como objetivos gerais: Interpretar a mediação 

pedagógica dos estagiários do quarto ano do curso de Licenciatura em Matemática da 

UEG/Iporá, em 2014, buscando identificar as peculiaridades da Investigação Matemática em 

sala de aula e analisar o Estágio Supervisionado enquanto mediação entre a pesquisa e a 

formação docente; Criar um sítio na internet com informações sobre o projeto.  

Como objetivos específicos, Silva (2015) elenca: Estimular a pesquisa como elemento 

importante na formação do professor, por meio do Estágio Supervisionado; Realizar atividades 

experimentais de Investigação Matemática com o Geogebra; Contribuir na formação dos 

futuros professores para o uso adequado do software educacional Geogebra. A pesquisa é de 

cunho interpretativo e tem como metodologia de ensino a Investigação Matemática.  

Os sujeitos da pesquisa foram sete estagiários do quarto ano do curso de Licenciatura 

em Matemática da UEG/Iporá, sendo que, um deles já participou do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), e outro foi monitor do Programa de Bolsas Pró-

licenciatura, então estes já tiveram contato com a pesquisa científica e outras experiências na 

docência para além do estágio. Os sujeitos foram convidados a participar da pesquisa no 

segundo semestre do ano de 2013. Ao iniciar 2014, os estagiários fizeram seus projetos de 

pesquisa tendo como objetivos analisar a metodologia de Investigação Matemática por meio do 

software Geogebra, estes foram desenvolvidos na UEG e em duas nas escolas campos, que são 

da rede pública, durante a regência do estágio, de março a outubro do ano de 2014. Os objetos 

de análise da pesquisa foram as aulas experimentais em que elaboraram e desenvolveram 

atividades de Investigação Matemática com uso do Geogebra, os relatos de experiência e artigos 

científicos produzidos pelos acadêmicos, e o diário de campo da pesquisadora, no qual, ela 

registrou as ações didáticas dos sujeitos e as reuniões do grupo de estudos, este, era composto 

de todos os estagiários da quarta série do curso em questão, e aconteceram na UEG/Iporá, do 

segundo semestre de 2013 ao fim do ano de 2014.  

Por ser estar em um mestrado profissionalizante, a pesquisava traz como produto um 

sítio na internet que pode ser acessado atrás do link: 

<http://geogebradinamico.wix.com/geogebra>. Onde divulga as sequencias didáticas, a 

avaliação do software Geogebra e a análise das atividades realizadas. Silva (2015), acredita que 

a pesquisa contribuiu com a formação dos sujeitos por meio do processo vivenciado, bem como, 
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pela formação deles para o uso do computador como recurso de aprendizagem. Contribuindo 

também para sua própria formação enquanto docente da educação básica e do ensino superior, 

possibilitou aos mais de cem alunos das escolas campos à amplificação dos conhecimentos dos 

conteúdos trabalhados. Acreditando ainda que as reflexões da sua pesquisa sobre estágio com 

pesquisa podem contribuir com outros estágios da UEG. 

Silva (2015) também buscou a superação da fragmentação entre teoria e prática durante 

o estágio, articulando saberes e práticas “por meio da ação-reflexão-ação em uma concepção 

de estágio em que o futuro professor deveria formar a sua identidade de professor por meio da 

pesquisa que proporcionassem reflexões sobre acontecimentos e ações que os auxiliassem na 

compreensão da realidade da escola” (p. 257). Entre as dificuldades relatados pela autora, está 

o fato de que os sujeitos tinham pouco conhecimento no que tange a realização de pesquisa 

sistematizada, além de, a professora orientadora de estágio estar pouco habituada a trabalhar o 

estágio com pesquisa. Nas escolas campo, “as práticas autoritárias, a desvalorização do 

professor e descontentamento com a profissão leva os professores a encararem participações 

em atividades de pesquisas com os estagiários como sendo mais um acréscimo de serviço não 

remunerado” (p. 258), o que acaba provocando certo descredito, angustiando os estagiários 

devido a cobrança por receitas prontas, o que serviu para reflexões sobre a profissão docente. 

Em sua pesquisa, Andrade (2018) tem como objetivo “compreender e analisar como e 

a partir de que princípios os professores de Estágio Curricular Supervisionado de Licenciatura 

em Ciências Biológicas entendem e desenvolvem este componente curricular com seus alunos”. 

Tendo como questões problemas: Os professores formadores conseguem mediar a formação 

dos seus alunos de licenciatura para terem visão sincrética sobre o fenômeno educativo? De que 

forma eles conduzem a mediação de análise da realidade escolar durante o estágio 

supervisionado? Quais são os limites e as potencialidades do estágio supervisionado para a 

formação de professores? 

Buscando cumprir o objetivo da pesquisa, Andrade (2018) analisa as Instituições de 

Ensino Superior públicas, que possuem o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas no 

estado de São Paulo. Foram encontrados 20 campi de 6 Universidades, sendo elas: Unesp10 (8); 

USP11 (3); UNICAMP12 (1); IFSP13 (4); UFSCar14 (3) e UFABC15 (1). Através da coordenação 

 
10Universidade Estadual Paulista. 
11 Universidade de São Paulo. 
12Universidade Estadual de Campinas. 
13Instituto Federal de São Paulo. 
14 Universidade Federal de São Carlos. 
15Universidade Federal do ABC. 
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dos cursos, foi possível contatar 40 professores de estágio das referidas instituições e curso, 

conseguiu-se entrevistar com 20 deles. As entrevistas foram semiestruturadas e aconteceram 

presencialmente ou via Skype, seis delas foram selecionadas para análise. 

As entrevistas foram analisadas a partir da análise de conteúdo. Andrade (2018) fala 

sobre a necessidade de aproximação entre as instituições de ensino, universidades e escolas, em 

um processo de co-formação. Segundo o autor, muitas vezes as disciplinas de estágio estão 

isoladas das outras, em alguns estágios ele pode perceber que houve apresentação de algumas 

práticas interdisciplinares entres as áreas específicas e pedagógicas. O autor conclui ainda que 

as práticas de alguns professores com estágio com pesquisa “contribuem de certa forma para o 

desvelamento parcial da realidade. Esta interpretada por meio de referenciais teóricos críticos, 

o que faz com que o aluno de licenciatura passe a ter uma visão menos desordenada da realidade 

e passe a enxergar os múltiplos determinantes”, bem como, suas contradições (ANDRADE, 

2018, p.135), ou seja, que o estágio pode “contribuir para a formação de professores que sejam 

capazes de analisar dialeticamente o fenômeno educativo e, por meio da práxis educativa, 

mediar o processo de transformação dessa realidade e contribuir para o processo de 

humanização dos indivíduos” (ANDRADE, 2018, p. 136), por meio de referenciais teóricos 

críticos. 

 Rocha (2018) tem como problema de pesquisa “Como o professor formador elabora 

suas práticas pedagógicas no ensino de Didática, Estágio e TCC no Curso de Pedagogia UAB 

(Universidade Aberta do Brasil) /UECE (Universidade Estadual do Ceará)? A autora elabora 

ainda outros questionamentos, como: Quais os significados atribuídos pelos docentes do Curso 

de Pedagogia UAB/UECE ao ensino em EaD (Educação a Distância)? Quais as práticas 

pedagógicas desenvolvidas na ação docente no Curso de Pedagogia UAB/UECE? Como se 

constrói através do uso das tecnologias a formação docente de futuros professores?  

A pesquisadora elenca como objetivo geral de sua pesquisa “compreender as práticas 

docentes para o ensino de Didática, Estágio e TCC desenvolvidas pelos professores formadores, 

que assumem estes componentes curriculares no Curso de Pedagogia UAB/UECE”. Como 

objetivos específicos tem-se: Caracterizar as práticas pedagógicas, presenciais e online, 

encontradas no ensino de Didática, Estágios e TCC em EaD utilizadas pelos professores 

formadores do curso de Pedagogia UAB/UECE; Revelar os significados atribuídos ao trabalho 

em EaD pelos docentes no exercício desta função; Identificar as possibilidade e desafios na 

execução das referidas disciplinas em EaD, bem como os avanços decorrentes da prática no 

trabalho que desenvolvem.  
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A pesquisa se configura como estudo de caso. A investigação teve como sujeitos 

professores formadores atuantes no Curso de Pedagogia UAB/UECE que ministravam 

disciplinas pedagógicas (Estágios, Didática e Trabalho de Conclusão de Curso), nas turmas dos 

anos de: 2009, 2010 e 2015. Os sujeitos totalizam 10 (dez) pessoas, sendo elas: 7 (sete) 

professores de TCC, 4 (quatro) de Didática e 6 (seis) Estágio, sendo que, alguns professores 

trabalham com mais de uma dessas disciplinas. Os dados constituem-se das entrevistas 

semiestruturadas, o fluxograma de constituição da profissionalidade e o referencial teórico. 

Rocha (2018) utiliza alguns elementos de “Alice no País das Maravilhas”, obra de 

Charles Lutwidge Dodgson. Dentre as dificuldades encontradas nas disciplinas em EaD, Rocha 

(2018, p. 97), destaca: “o tempo exíguo para o trato com o conteúdo, a ausência de autonomia 

no processo avaliativo, o não domínio do Ambiente Virtual de Aprendizagem /Moodle e a 

precarização dos Polos”. Enquanto contribuições, a pesquisadora conclui que a disciplina de 

Didática possibilita reflexão, planejamento, estratégias e metodologias de ensino e avalição. Já 

o Estágio e o TCC relacionam teoria e prática, proporcionando “o encontro com a realidade 

docente e seus sabores e desabores, o chão da sala de aula, sendo que a docência supervisionada 

e registrada se constitui como uma possibilidade de ensino aliado a pesquisa” (ROCHA, 2018, 

p. 96).  

Considerando então que, o projeto de Estágio do Curso de Pedagogia UAB/UECE é 

“emancipador e inovador na perspectiva de desenvolver em seu cerne um conjunto de 

disciplinas que se articulam e perpassam o curso de maneira fluida e contextualizada, que 

aponta para a superação da dicotomia entre teoria e prática” (ROCHA, 2018, p. 97), visto que, 

as disciplinas pedagógicas estudadas resultam na elaboração do TCC, sendo considerada uma 

importante contribuição do estágio com pesquisa. Sendo a pesquisa “componente formativo e 

articulador do processo prático de ser e estar na profissão (ROCHA, 2018, p. 97). 

Ao fim desse processo, percebo que os autores dos trabalhos analisados construíram 

vários carreteis com o desenvolvimento de suas pesquisas. Podemos observar que apesar dos 

empecilhos da carreira docente destacados por alguns pesquisadores dos 6 (seis) trabalhos a 

cima, o estágio com pesquisa é visto como contribuinte para a formação do futuro professor, 

por possibilitar a superação ou pelo menos o início da superação da dicotomia entre teoria e 

prática, ressaltando a importância de estabelecer relação entre as instituições de ensino, 

universidade e escola-campo, ambas produtoras de conhecimento, tendo a escola-campo não 

apenas como lócus de investigação, mas como parceira em trabalho colaborativo, que trará 

contribuições ao fim do processo, pois os professores das escolas pode acabar tomando o 
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estágio como o acréscimo de atividade não remunerada, quando usam de seus espaços e tempo 

e a pesquisa não acrescenta nada a eles. 

Sabe-se que o estado da arte apresenta quatro categorias para ser efetivado, sendo elas: 

preparo docente, interdisciplinaridade, temporalidade e visão teoria e prática. O preparo docente, 

ou melhor dizendo, a formação dos professores é, uma das partes, ou a parte mais importante 

na carreira profissional do professor. Pois, ser professor não é meramente ter conhecimento, 

mas, saber ensinar. O modo de ensinar julga muito no tocante a formação de professores e, só 

ocorre mediante uma permanente formação de professores. Dessa forma, colaboraríamos com 

o processo de desenvolvimento profissional docente (IMBERNÓN, 2011). 

A interdisciplinaridade é compreendida enquanto uma maneira de trabalha em sala de 

aula propondo tema com abordagens em várias disciplinas. Fazenda (2012) afirma que o 

pensamento interdisciplinar parte do conceito de que nenhuma forma de conhecimento é 

racional em si, visto que a mesma tenta com o diálogo outras formas de conhecimento e deixa-

a interpretar por elas próprias. No tocante ao conhecimento matemático, o mesmo precisa ser 

apresentado aos alunos como historicamente construído em sua prática filosófica, científica e 

social. Dessa forma, além de uma evolução permanente, o professor irá mostrar ao aluno a 

compreensão que a matemática tem no mundo, já que o significado dela resulta das conexões 

que a mesma estabelece com as demais disciplinas. Assim, a “interdisciplinaridade é um 

método de pesquisa e de ensino suscetível de fazer com que duas ou mais disciplina interajam 

entre si” (JAPIASSU, 1976, p.136). 

No tocante a temporalidade pode-se dizer, conforme Bezerra (2010), que se partirmos 

do pressuposto da decisão e organização curricular, as quais são abordadas em sala de aula, o 

entendimento de temporalidade, enquanto cronológica e linear, é bastante comum nas escolas 

e, a mesma é reproduzida ao longo da vida escolar dos estudantes. É na visão/relação teoria e 

prática que percebemos que há a manifestação de contradições e problemas na sociedade em 

que vivemos, visto que a mesma privilegia a separação do trabalho manual com o intelectual e, 

consequentemente também privilegia a separação da teoria e prática. Candau e Lelis (1999) 

afirmam que tanto o termo teoria quanto o termo prática derivam do grego, sendo a teoria o 

sentido de contemplar, refletir e observar e, a pratica é provinda da práxis que tem relação com 

o fato de agir, principalmente no tocante a interação humana consciente. 

Sabe-se que o estágio com pesquisa estimula a atividade reflexiva, a construção da 

autonomia, favorecendo o processo de ensino aprendizagem, possibilitando ajustes na formação 

docente pela relação entre as instituições, pois a universidade terá mais contato com a realidade 
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escolar e suas necessidades. Contribuindo também para a educação cientifica do estagiário, para 

o enfrentamento dos desafios da carreira, para com a construção da sua identidade profissional 

pelo sentir-se professor, além das contribuições acerca das metodologias de ensino e avaliação. 

Dentre os recursos para coleta de dados temos: entrevistas, questionários, narrativas/memorias, 

diário de campo, relatórios, aulas experimentais, artigos científicos, fluxograma e outros. Todas 

as investigações aconteceram em cursos de Licenciatura, abrangendo: Educação Física, 

Pedagogia, Física, Química, Ciências Biológicas e Matemática.  

Enquanto referencial teórico, percebi que todos os trabalhos se utilizam de Pimenta e 

Lima, e Pimenta. Além delas, os autores mais citados como principais para as discussões sobre 

estágio/pesquisa/formação de professores foram: Antônio Nóvoa; Maurice Tardif; José 

Contreras; Francisco Imbernón; Carlos Marcelo; Menga Lüdke; Evandro Ghedin; Selma 

Garrido Pimenta; Marli André; Bernardete Gatti; Marina Muniz Nunes; Maria Socorro Lucena 

Lima; José Carlos Libâneo; Elsa Garrido; Iria Brzezinski; Pedro Demo; Donald Schön; 

Kenneth Zeichner; e, Anna Maria Carvalho. 

Essas discussões me possibilitaram a construção de novos carreteis, contribuindo com 

a minha compreensão sobre o Estágio com pesquisa como parte indispensável na formação de 

professores, permitindo o desenvolvimento prático de teorias estudadas ao longo do processo 

formativo, possibilitando a relação entre universidade e Educação Básica, e de profissionais 

experientes em exercício de sua profissão com futuros professores. O estágio com pesquisa 

ainda pode aproximar o futuro professor com da realidade de sua profissão, possibilitar a 

construção da identidade docente e dos saberes experienciais, além da reflexão que pode 

resultar na realização de novas metodologias de ensino, quando este futuro professor estiver 

atuando. Ainda, pode possibilitar ao estagiário o desenvolvimento da habilidade de pesquisador, 

capaz de analisar, refletir e problematizar aspectos de sua profissão, bem como propor ações 

para enfrentar os desafios analisados. Os carreteis construídos nessa sessão contribuíram para 

a realização de novos desenhos. 
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O TRAÇO DAS LINHAS DAS ENTREVISTADAS 

 

Buscando compreender o Estágio com pesquisa dos 

ursos de Licenciatura em Matemática da UEG, nessa seção 

traço pela voz das formadoras de professores suas narrativas 

pelo viés da (auto)biográfica. As duas formadoras trabalham 

com o Estágio Curricular Supervisionado em diferentes 

Campi da instituição, elas foram selecionadas dentre os 10 

(dez) sujeitos que responderam ao questionário e mediante 

os critérios já mencionados em seções anteriores. As 

entrevistas semiestruturadas abordando tanto a história de 

vida, como a trajetória formativa das professoras e sua 

prática com Estágio.  

Inicialmente trago a (auto)biografia em que são 

narradas as histórias de vida e a trajetória formativa das professoras formadoras separadamente, 

lembrando que, nessa pesquisa os nomes das entrevistadas e demais envolvidos são fictícios. A 

construção das narrativas das formadoras aconteceu após transcrição das entrevistas, foram 

feitas algumas adaptações e reordenamento das falas, porém sem perder o significado, ou alterar 

as ideias das formadoras. Busquei manter a singularidade de cada uma delas. Além disso, as 

vozes das formadoras estão em itálico no texto, para diferenciar das minhas intervenções 

narrativas. 

Em seguida, diálogo com aspectos das entrevistas, como: as experiências que as 

entrevistadas julgam como fundamentais ao seu pensar e agir; seu papel docente; como o 

estágio é visto por elas, pelos estagiários, pelo supervisor, pelo coordenador e pelos outros 

professores do curso. Trago também a configuração do estágio no curso em que as formadoras 

atuam, as atividades que desenvolvem, os projetos, como planejam, refletem e avaliam. E por 

fim, dialogo com a compreensão de professor pesquisador e estágio com pesquisa pela voz das 

formadoras e de alguns referenciais. Essa seção possui quatro subseções que constituem os 

eixos temáticos que emergiram durante o processo de análise.  

 

Rebeca e suas linhas 

 
Meu nome é Rebeca, nasci e cresci na fazenda, fiz o ensino primário na escolinha rural, 

vim para a cidade estudar quando tinha 11 anos. Meu pai e minha mãe tem o ensino primário, 

Fonte: 

https://br.pinterest.com/pin/38716889

9215059150/ 

Figura 09: Linhas de bordar. 
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mas para eles eram muito importante que nós estudássemos. Nós somos três irmãos, minha 

irmã fez o Ensino Superior, meu irmão não fez, ele optou por não fazer e ficar trabalhando na 

fazenda. Quem entrou para área de educação fui eu, para ser professora, desde que entrei 

minha vida é a escola. 

Sempre fui uma aluna extremamente aplicada e estudiosa. Terminei o Ensino Médio em 

1988 e entrei para um curso de Ciências, era o primeiro ano da FEPI que hoje é UEG aqui em 

Iporá. A área que eu queria era Matemática, como não tinha, Ciências era a que mais se 

aproximava. Me arrependi, porque era na área pura, antes de terminar o curso eu já estava 

dando aulas de Matemática, fiquei por vários anos sendo formada em Ciências e dando aulas 

de Matemática. Até que em 1998 o curso de Ciências se desmembrou em Biologia e Matemática. 

Fiz vestibular novamente, voltei para faculdade e fui fazer o curso de Matemática.  

Rebeca havia bordado algo do qual se arrependeu e que quando possível teceu um novo 

desenho, este sim a agradou. Não é possível desfazer um bordado, mas nada impede que 

iniciemos um novo desenho no tecido. 

Fiz estágio na minha graduação, porém era um estágio prático, acho que o maior 

estágio da história da UEG, fui da primeira turma do curso de Ciências, o estágio era de 45 

horas de regência. Quando fiz Matemática, também fui da primeira turma e o estágio foi de 25 

horas de regência efetiva. Acho que foi um os maiores estágios que já existiram, mas era um 

estágio prático, técnico né, tecnicista, relatórios, não existia a parte reflexiva, a parte da 

pesquisa, era baseado em relatórios técnicos. 

Para Pimenta e Lima (2012) toda profissão exige a parte técnica para a execução de 

ações, porém no caso da docência ela não é suficiente, ela sozinha não dá conta do 

conhecimento científico ou da complexidade que é a profissão. “A perspectiva técnica no 

estágio gera um distanciamento da vida e do trabalho concreto que ocorre nas escolas” 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 39). Ou seja, a educação não pode ser reduzida ao tecnicismo, ela 

é mais ampla e complexa que apenas o treinamento. 

A docência precisa ser uma prática reflexiva e de formação contínua, visto que os 

tempos mudam de forma exacerbada e, os professores precisam estar acompanhando tais 

mudanças afim de contribuir de forma significativa para a formação de seus alunos. Mais 

especificamente, a disciplina de estágio, precisa cada vez mais demonstrar que a teoria 

necessariamente precisa estar aliada a prática e que a interdisciplinaridade consiste em uma 

prática de grande valia para a construção e formação de novos conhecimentos. 
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Acho que o estágio contribuiu em termos para minha atuação porque, quando fiz 

estágio, eu já era professora, então para mim acho que foi um pouco diferente, porque eu 

estava experienciando em uma escola onde eu não trabalhava. Não fiz estágio em serviço, não 

fiz aproveitamento de tempo como é permitido pela lei. Fiz o estágio normal em uma escola e 

trabalhava em outra.  

O aproveitamento de tempo continua sendo permitido pela UEG, conforme consta no 

Art. 39 da Resolução CsA/UEG Nº 9, de 18 de novembro de 2015.  

 

O aluno matriculado no curso de graduação que exercer atividades profissionais 

formais correlatas ao seu curso poderá solicitar a redução de até 50% (cinquenta por 

centro) da carga horária do estágio supervisionado, observadas as diretrizes 

curriculares e desde que previsto no PPC e no Regulamento de Estágio do Curso (p. 

20). 

 

O estágio serviu e contribuiu para mim muito na parte técnica, de conhecer e trabalhar 

muitos objetos pedagógicos, metodologias, as tendências da educação matemática que já eram 

abordadas. Só não tinha a parte que a gente faz hoje no estágio, que é a parte da pesquisa, que 

é refletir sobre a escola em termo global. Meu estágio foi muito voltado para dentro da sala de 

aula, era o aluno, a técnica, o método que estava trabalhando. O que é bem diferente do que 

fazemos hoje.  

Apesar do seu estágio ter sido técnico, Rebeca o vê com contribuições razoáveis para 

sua formação. Todavia, se o estágio que Rebeca fez tivesse sido com um caráter reflexivo e não 

meramente técnico com toda certeza ela teria uma visão mais ampla sobre os conteúdos e até 

mesmo sobre sua prática docente. 

Conforme Pimenta e Lima (2012, p. 236) a pesquisa no estágio permite a “ampliação e 

análise dos contextos onde os estágios se realizam” e na possiblidade de desenvolvimento da 

“postura e habilidades de pesquisador a partir das situações de estágio, elaborando projetos que 

lhes permitem ao mesmo tempo compreender e problematizar as situações que observam”, 

buscando pela relação do conhecimento a priori e dos novos dados a construção do 

conhecimento novo e da postura investigativa. 

Ser professora não era meu sonho, entrei na escola e comecei a dar aula por acidente. 

Terminei o ensino médio e queria fazer faculdade, porém não tinha como sair de Iporá. A única 

opção que tínhamos aqui era a FEPI. Não queria parar de estudar. Quando estava no segundo 

ano do curso, uma professora minha do ensino médio saiu de licença, naquela época a área de 

Matemática era muito carente de professores, como ainda é hoje, ela me convidou para ficar 

em seu lugar no período da licença, só que nunca mais sai.  
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Quando terminou a licença dela, passei para contrato temporário, que na época se 

chamava prolabore. Entrei para o prolabore, depois fiz concurso e nunca sai. Não planejei 

exatamente ir para sala de aula, pensei “será que eu dou conta? Ah, vamos lá!” Sempre 

trabalhando, sempre fui muito corajosa, então fui, eram aulas no ensino médio e continuei com 

esse nível de ensino a vida toda. Não planejei, foi acontecendo. Desde que entrei me apaixonei, 

sou uma professora apaixonada.  

A paixão de Rebeca por seu trabalho mostra que suas linhas a levaram a construção de 

belos desenhos no tecido. Mas, vale dizer que acaso a formação que Rebeca tivesse recebido 

fosse de forma interdisciplinar e sempre aliando teoria e prática, possivelmente sua prática teria 

outra vertente e Rebeca seria um pouco menos tecnicista.  

Para Freire (1991, p. 58) nós não nascemos professores ou destinados a ser. “Ninguém 

começa a ser educador numa certa terça-feira às quatro horas da tarde. Ninguém nasce educador 

ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador, 

permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática”. 

Desde que comecei a dar aulas sempre fui de não me acomodar, isso parece que nasceu 

de mim. Estava entrando na faculdade e sempre fui de trabalhar de forma ampla, não só a 

Matemática em si. Sempre quis trabalhar com o aluno e a formação, para mim é muito 

importante que o meu trabalho faça diferença na vida do aluno. Isso desde que comecei até 

hoje, é uma das coisas das quais me orgulho, não perdi o entusiasmo! Com 26 anos de profissão 

não perdi o entusiasmo e nem o acreditar na minha profissão, no meu poder de fazer a 

diferença na vida dos alunos.  

As linhas de Rebeca a fizeram educadora, como tal, para ela é importante contribuir 

com o desenho do tecido dos seus alunos, visto que a mesma se enquadra enquanto uma docente 

com compromisso e que cumpre a sua função, mesmo tendo recebido uma formação de caráter 

tecnicista. 

Sou professora da UEG Campi Iporá desde 2004, estou trabalhando com Estágio desde 

2009, quando fiz o concurso e passei para o estágio. Fiz duas especializações, uma em Limites 

da Educação e outra em Telemática na Educação, uma foi a distância e uma semipresencial, 

nos anos de 2003 e 2008. Em 2013 entrei no mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, 

meu tema do projeto foi Estágio, terminei em 2015. Os processos formativos vivenciados por 

ela me levam a acreditar na construção de vários carreteis. 
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Não trabalhei em outros Campi da UEG. Tive experiência no ensino superior em outras 

universidades, mas esporadicamente, não era contrato fixo, era projeto por horas, um contrato 

curto, temporário.  

Esse processo permite a compreensão do formador enquanto pessoa singular e suas 

pluralidades. Como afirma Moita (1992, p. 114) “compreender como cada pessoa se formou é 

encontrar as relações entre as pluralidades que atravessam a vida”. 

Trabalho no colégio desde 1994, agora estou de licença, mas já trabalhei de tudo, do 

sexto ao terceiro ano. Fixo no ensino médio fiquei uns 20 anos. Ultimamente estava 

trabalhando com nono ano e duas turmas no sexto ano. Estando na escola trabalho o que 

tiverem precisando, a primeira vez que trabalhei com sexto ano foi agora, pedi para trabalhar 

porque falei “é a única serie que nunca trabalhei”. Pedi a escola uma turma de sexto ano, 

trabalhei e gostei, no outro ano peguei três turmas de sexto ano, mas foi uma opção minha 

mesmo, porque a gente reclama que os problemas estão lá no sexto ano, quando eles saem do 

quinto para o sexto, falei assim “não, eu quero ir para lá, quero ir lá para a base do ensino 

fundamental para fazer alguma coisa”, para que o aluno chegue talvez melhor. Foi isso que 

tentei fazer, então peguei o sexto ano, do sexto ao ensino médio. Agora sai de licença, 

trabalhava no sexto ano preparando os alunos para o ensino médio. 

Hoje me sinto cansada, que é diferente deu estar desacreditada na profissão, pelo tempo, 

acho que pela idade, me sinto cansada às vezes. Hoje dar doze aulas no dia já me cansa 

fisicamente, me sinto muito cansada mesmo, fisicamente, mas que é diferente de desacreditar, 

ou de perder o entusiasmo no que eu faço, continuo trabalhando em muitos projetos nas escolas, 

gosto de desenvolver projetos sociais, agora mesmo nós estamos com um projeto de TCC com 

o tema violência contra a mulher, trabalhando modelagem matemática, então assim, continuo 

trabalhando muitos projetos, mas me sinto cansada um pouco.  

Os vários anos bordando cansaram Rebeca que não perde a coloração de suas linhas, ou 

seja, continua entusiasmada e desenvolvendo projetos nas escolas. O estresse profissional é 

caracterizado enquanto uma interação de condições laborais e de características do indivíduo e, 

sendo assim as exigências que lhe são repassadas ultrapassam sua capacidade de enfrentamento. 

No caso do professor, como a maior parte das vivências no trabalho se dá na relação com seus 

alunos, a mesma pode se caracterizar enquanto fonte de estresse, bem como fonte de 

gratificações e recompensas (ZAFFARI et al., 2009). 

Comecei a ser professora no ensino superior também através de um convite, terminei o 

curso de Matemática em 2002, em 2003, ano seguinte, a coordenadora do curso me convidou 
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para voltar. Estava grávida e falei “não, agora não é hora, vou ter bebê daqui quatro meses”. 

Já estava quase tendo bebê, então falei “deixa então, espera”, no ano seguinte, ela tornou a 

me convidar. A professora de estágio que havia sido minha professora estava saindo, ela era 

de Quirinópolis na época e vinha para dar aula aqui. Então com a saída dela precisavam de 

um professor para assumir a turma e foi quando entrei, assumi várias disciplinas. Estágio, 

prática profissional, também assumi cálculo, desenho geométrico, trabalhei várias disciplinas 

no curso. 

Hoje na UEG minha carga horária de trabalho é de 30 horas. Estou na coordenação 

do PIBID e tenho uma turma de quatorze estagiários, além das disciplinas, não estou com 

projeto de pesquisa agora, o projeto de extensão terminou em agosto. Estamos esperando esse 

enceramento de ano para ver como vai ficar no próximo ano, porque aqui são sete professores, 

dos sete, três vão ser demitidos nessa turma [ela se refere ao processo de reestruturada UEG ao 

qual falo na seção metodológica], então para o próximo ano não tenho ideia. Talvez eu tenha 

que ficar com muitas aulas e nenhum projeto. Não sei como vai ser, a gente não tem noção de 

como será. Na distribuição que fizeram, estou até com cálculo, além do estágio, estou com 

muitas disciplinas. Tínhamos que mandar um plano de que o curso poderia funcionar no 

próximo ano, então ainda não sabemos. Nesse semestre fiquei com coordenação do PIBID, 

estágio e disciplinas.  

Rebeca se sente preocupada com a reestruturação da UEG. No tocante ao estágio 

supervisionado é preciso dizer que o mesmo permite aos futuros profissionais docentes refletir, 

analisar e conhecer seu ambiente de trabalho. Para isso, os alunos no estágio precisam enfrentar 

sua realidade munido de teorias que lhe foi ensinado ao longo de seu curso, bem como de 

reflexões que faz na pratica que tem observado e experiencias que vive. Dessa forma, 

“considerar o estágio como campo de conhecimento significa atribuir-lhe um estatuto 

epistemológico que supere sua tradicional redução à atividade prática instrumental.” 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 29). 

Como são treze alunos, o estágio corresponde a dezessete, dezoito horas, essa é a carga 

horaria para mim. Recebo por uma hora e mais 30% da hora por aluno, dá mais ou menos 

dezessete hora o estágio, fora a orientação. A orientação de estágio são mais duas aulas, 

totalizam umas 20 horas de estágio. No próximo semestre estou com 25 alunos, acho impossível 

trabalhar, mas é essa realidade que está sendo colocada para a gente para o início do próximo 

ano. Hoje tem uma professora que divide a turma comigo, ela vai ser demitida, então não 
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sabemos ainda como vai ficar. Era um momento de muitas incertezas sobre como continuar o 

bordado.  

Trabalhei com estágio em 2004, em 2005 trabalhei com prática profissional que não 

era estágio, em 2006 entrei para o estágio e trabalhei o estágio técnico, 2006 até final de 2007. 

Trabalhei o estágio técnico da forma que ele vinha, não tinha TCC no curso. O trabalho de 

estágio era o trabalho de conclusão. Em 2007, sai e assumi a coordenação, fiquei na 

coordenação de curso até 2012, nesse período não trabalhei com o estágio. 

Rebeca tem uma longa e bela jordana enquanto professora e, Imbernón (2011), escreve 

que o preparo docente é considerado enquanto uma das partes mais importantes dentro da 

carreira profissional do professor, todavia o mesmo precisa ter ciência e consciência que não 

basta ter conhecimento mas, acima de tudo precisa saber ensinar. 

Em 2009 fiz o concurso, coincidiu com a época que a gente tinha que reelaborar o 

projeto do curso de matemática para passar por reconhecimento. A gente teve que refazer o 

projeto pedagógico e foi aí que eu e a equipe que estava no momento, eu estava na coordenação, 

criamos a proposta de um estágio, o começo do estágio com pesquisa, em 2011. Começou os 

primeiros projetos de estágio com pesquisa numa turma minha e de outra professora que 

também continua no estágio até hoje, ela fez concurso no mesmo ano que eu.  

Essa é minha história de vida, minha vida é escola, dou aula na Educação Básica há 

26 anos, estou de licença atualmente, porque tenho 26 anos de trabalho como docente, mas 

não tenho idade para aposentar, comecei a dar aula muito nova, mas na UEG continuo 

trabalhando.  

O bordado da Rebeca na educação é longo e ela continua a bordar.  

 

Helena e suas linhas 

 

Nasci no estado de Minas Gerais, em Ituiutaba, mas meus pais são oriundos do 

Nordeste, eles não tinham nem ensino fundamental completo. Sou a única filha que não nasceu 

no Nordeste. Nasci em Minas mais só fui lá nascer, sou goiana em todos os aspectos que vocês 

puderem imaginar. Meus pais moravam numa cidadezinha chamada Gouvelândia, que com a 

construção da hidroelétrica de Cachoeira Dourada acabou ficando submersa, era uma 

currutela muito pequenininha, da qual, não tenho lembranças, só da fala dos meus pais. 

Fui a Ituiutaba só para nascer, porque minha mãe estava com problemas no parto e 

não tinha como ser um parto normal como eram todos na época, eu fui, nasci e nós voltamos 

para Gouvelândia. Como a cidadezinha ficou submersa, na época o governo deu um dinheiro 
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para eles comprarem uma casinha em outra cidade. A cidade que eles escolheram foi 

Quirinópolis, então vim para Quirinópolis há 47 anos, não me lembro de Gouvelândia, me 

contam que lá vivíamos num ranchinho de pau a pique e que de lá a gente veio para cá, para 

a casinha que eu morei a minha vida toda até me casar. Nunca morei na fazenda. 

Sou egressa da educação pública, estudei a minha vida inteira, fundamental um, dois, 

ensino médio, graduação e pós-graduação em educação pública. A opção pelo curso de 

Matemática, foi por gostar muito, tinha muita facilidade, entrei na universidade muito jovem, 

com 16 anos, lembro que na época, lógico, ninguém se inscrevia por computador, cheguei 

nabancadinha da universidade e perguntei qual o curso que tinha muita matemática e física, 

porque era o que eu gostava, então se gostava ia ter menos dificuldades, menos problemas, e 

acabei optando por isso. Foi em 1989, 1988, fiz a primeira turma do Campi da UEG que tinha 

aqui naquele período, na época não era UEG, cada cidadezinha tinha uma faculdade, a minha 

se chamava FLECQ.  

Mediante fala de Helena podemos lembras da teoria afirmada por Fazenda (2012), no 

tocante a interdisciplinaridade. O pensamento interdisciplinar pressupõe que nenhuma forma 

de conhecimento e/ou disciplina, digamos assim para ligar a fala de helena, é racional em si, ou 

seja, ter um pensamento interdisciplinar é realizar diálogos com outras formas de conhecimento 

e deixá-la interpretar de outras maneiras. 

Me tornei professora de matemática muito jovem, entrei com 16, com 18 já estava dando 

aula. Se hoje tem falta de professor, então você imagina como que era a 30 anos atrás. Estou 

a 32 anos na sala de aula. As linhas de Helena já percorreram um logo caminho na educação. 

Na minha licenciatura já tinha estágio, observação, regência, semi-regência igual tem 

hoje, se não me engano era 5, 5, 5, 5, ou seja, 5 horas em cada etapa. Lembro que meu estágio 

foi praticamente inexistente, eu era a única da sala que estava dando aula, a professora 

praticamente suspendeu meu estágio, mas lembro que os meus colegas tinham umas pastinhas, 

tinha umas fichinhas e que essas fichas perduraram séculos. Eles preenchiam quando iam na 

escola e faziam os relatórios, lembro que os meus colegas já faziam estágio comigo, eu 

praticamente não tive estágio. Na época não fiz porque já dava aula, tinha um termo que eles 

assinaram e suspendiam.  

Helena bordou um desenho diferente do estágio, ela era professora regente e recebia 

suas colegas a bordar. Sabe-se que o desenvolvimento profissional dos professores consiste em 

um processo que envolve compreensão de situações concretas as quais são produzidas nos 

contextos escolares que eles atuarão. Sendo assim, o estágio é um dos elementos mais 
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importantes da formação de professores, visto que é nesse momento que o futuro profissional 

tem a oportunidade de colocar em prática as teorias estudadas (PIMENTA; LIMA, 2012). Para 

tanto, é preciso que este acadêmico assuma um papel mais ativo em termos de formação e 

atuação profissional. No caso de Helena, a mesma por já ser docente, na época do seu estágio, 

teve ele suspendido, todavia ela já tinha esse pensamento e essa realidade de estágio na prática. 

Depois de dar aula uns 20 anos fui fazer a especialização, como aqui na minha cidade 

não tinha nada na área de matemática, vinham aquelas especializações que eu acho que não 

tinha muita ligação comigo, demorei a fazer. Fiz uma em Matemática Superior que era em 

conjunto com os professores da UEG que na época não se chamava UEG, de Anápolis e um 

pessoal da UFG. Foi aqui em Quirinópolis mesmo. Depois em 2010 resolvi ingressar no 

mestrado, não passei na primeira etapa em 2010, não passei em 2011, não desisti, passei em 

2012. Fiz 2012, 2013, 2014, comecinho de 2014 com 25 meses, defendi, descansei entre aspas 

fazendo o projeto do doutorado, não estudei em 2015, em 2016 entrei no doutorado, 2018 já 

defendi o doutorado, então demorei a fazer especialização, mas o mestrado e doutorado fiz 

seguidinho, tudo em universidade pública.  

Esse processo me leva a acreditar que Helena construiu vários carreteis e diversas 

colorações de linhas. A formação continuada de professores, conforme Candau (1995) é 

caracterizada enquanto um processo permanente de aperfeiçoamento de conhecimento os quais 

são necessários a atividade profissional e que são realizados após a formação inicial com o 

objetivo maior de assegurar um ensino de qualidade aos alunos. É importante dizer que a 

formação continuada não descarta a necessidade de uma formação inicial boa. Todavia, para os 

profissionais que estão atuando, a formação continuada se faz relevante, uma vez que o avanço 

das tecnologias, dos conhecimentos, bem como as novas exigências do meio social e político 

impõem ao profissional, as instituições e também a escola a continuidade e o aperfeiçoamento 

da formação profissional. 

Onde moro o curso já existe a 32 anos, atuo nele desde 2002 já com estágio, não atuo 

em outro Campi da UEG. Na época eram contratos, recebi um convite da minha professora de 

estágio, ela falou assim “olha, quero que você vá ser professora no meu lugar, estou indo 

embora para Goiânia”, ela me levou na direção e falou assim “olha essa menina aqui da 

conta”, brinco com meus alunos falo “está vendo, a gente nunca perde sendo um bom aluno”, 

lembro que ela falou assim “ela é minha melhor aluna da sala, então se essa menina não der 

conta não tem outro não”, ela era bem extrovertida e falante, até mais que eu, eu ria 

vermelhinha morrendo de medo, lógico, então me tornei professora de estágio por um convite 
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da minha professora de estágio, na época só tinha ela, ela ficou 15 anos sendo professora no 

Câmpi, mudou, me fez um convite e fui até a universidade, eles fizeram um contrato, na época 

lembro que peguei estágio, análise e cálculo numérico, sempre pegava estágio, álgebra e 

alguma outra disciplina. 

Helena inicia seu desenho no ensino superior através de um convite de sua ex-professora. 

Freire (2011, p. 43) fala sobre a influência do professor “às vezes, mal se imagina o que pode 

passar a representar na vida de um aluno um simples gesto do professor. O que pode um gesto 

aparentemente insignificante valer como força formadora ou como contribuição à assunção do 

educando por si mesmo”. 

Então, na época que ingressei como professora na universidade foi através do convite 

[...] por ter muita experiência na educação básica, eu já estava a quase 20 anos no ensino 

fundamental dois, porque sou professora na rede pública municipal e também era da estadual, 

pedi exoneração, porque três lugares, pensa, dava 15 aulas por dia. Por 20 anos fui professora 

da SEDUC de matemática e física, na UEG e o ensino fundamental dois da rede pública 

municipal. O convite para o ensino superior veio com esse discurso por ter uma experiência 

muito grande na educação básica e eu fui, acabei me apaixonando, porque podia experienciar 

isso de estar formando professor.  

Os desenhos bordados por Helena no ensino superior a fizeram querer cada vez mais 

contribuir com o bordar dos seus alunos. Sabemos que a prática dos professores tem início bem 

antes de sua formação profissional. Sabemos também que a pratica dos professores traz 

influência de sua formação profissional e, que essa prática docente é construída mediante sua 

convivência com a realidade.  

Achava que essa carga de experiência, que isso seria muito enriquecedor para mim e 

para o meu aluno. Não foi uma opção pela careira no ensino superior, porque não deixei a 

educação básica, sempre digo orgulhosamente, “sou professora na educação básica”, então 

não fiz opção pela carreira de ensino superior, não deixei a educação básica. Ensino médio eu 

deixei, porque ia adoecer dando 15 aulas por dia.  

Estou na UEG desde 2002, mas por 8 anos foi contrato e os últimos 10 anos efetiva. 

Quando passei no concurso deixei a SEDUC, mas com o coração cortando, porque era 

humanamente impossível, então optei por também ser professora no ensino superior, porque 

acho que a minha experiência enquanto professora da educação básica agregaria muito a essa 

formadora, tanto a mim quanto pessoa, quanto profissional, quanto aos meus alunos.  
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Helena entende que os pontos traçados por suas agulhas e linhas na educação básica 

contribuiriam muito a construção dos desenhos dela e dos seus alunos no ensino superior. 

Mediante estudos teóricos é possível dizer que a formação inicial dos professores em cursos de 

licenciatura tem sido caracterizada enquanto uma questão complexa na área da didática e da 

educação. Tanto as pesquisas práticas quanto as científicas sobre formação inicial de 

professores apontam que os currículos dos cursos de licenciatura reduzem sua carga horária no 

tocante ao campo da didática, oferecendo ênfase maior ao domínio específico de conhecimento 

mediante uma lógica que incide a teoria enquanto um guia no processo formativo 

(ROMANOWSKI, 2016). 

Tenho carga horaria máxima na UEG e na educação básica. Na educação básica 

recebo por 40, mas trabalho 30 horas em sala de aula, todos os dias 6 aulas, dou aulas de 

oitavos e nonos anos. Na UEG recebo por 40 horas, mas dou 12 horas em sala de aula, mas 

estou na coordenação setorial da matemática, na coordenação central da matemática, na 

coordenação dos trabalhos de conclusão de curso e na coordenação do estágio. 

Sou professora de estágio há 18 anos, nunca deixei de dar aulas de disciplinas 

específicas, acho importantíssimo que você mantenha essa ligação, então, por exemplo, esse 

ano tenho Fundamentos e Pré-calculo, mas dou aula de Probabilidade, de Financeira, de 

Estatística e Geometria não euclidiana, minha carga horária de ensino são 12 horas, duas 

horas são de orientações de estágio e as outras 10 sempre são disciplinas específicas. Das 40 

horas, 20 é de estágio, e as outras 20 são as disciplinas específicas. Na UEG, para o estágio, 

a gente tem duas horas para orientação fora da sala, que pode acontecer em qualquer momento 

em que o aluno precise. 

Conforme fala de Helena podemos nos remeter ao conceito de temporalidade trago por 

Bezerra (2010), quando afirma que dentro das escolas há a reprodução cronológica e linear ao 

longo da rotina escolar/educacional. Percebemos que a carga horária sempre foi, e talvez 

sempre será, uma reprodução de tempo pelos professores e consequentemente pelos alunos. 

Atualmente trabalho na secretaria municipal de educação de Quirinópolis, além da 

UEG. Na educação básica estou há 32 anos, atualmente em turmas de oitavo e nono ano, só 

leciono matemática. [...] Trabalhei por 20 anos no ensino médio com matemática e física, na 

verdade mais física do que matemática, porque ninguém quer dar física e de preferência a 

física do terceiro ano, que é eletricidade, eletrodinâmica, eletromagnetismo, ninguém quer 

também, é por causa das contas, as contas são muito difíceis, o povo corre.  
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As linhas e agulhas de Helena percorrem muitos pontos no tecido e ela continua a 

construir novos desenhos. Retomamos as afirmações de Demo (1997) quando fala sobre a 

pesquisa e que a mesma é um processo de construção e reconstrução de conhecimentos. Assim 

podemos dizer que Helena, por meio da construção de seus desenhos, realiza a pesquisa de 

forma a construir e reconstruir novos bordados. 

 

O enlace das linhas das formadoras 

 

Aqui diálogo com a fala das entrevistadas e com o referencial teórico. Durante a 

entrevista pedi que elas falassem sobre o bordado de experiências profissionais que 

consideravam relevante para o seu pensar e agir como formador de professores de matemática. 

 

Trabalhava numa escola que me deu espaço para desenvolver projeto e para 

experimentar o que viver nesse espaço, que era o colégio Ariston Gomes em que fiquei 

22 anos. O Ariston foi uma escola que me deu oportunidade para experimentar, para 

desenvolver os projetos, para acreditar no meu trabalho, davam essa oportunidade 

porque acreditavam no que faço eu acho, então isso fez muita diferença, por ter 

liberdade para desenvolver projeto da UEG, então pegava os projetos de TCC, 

projetos de extensão, levava para a escola, com os alunos da UEG e desenvolvia lá, 

isso para mim foi um grande diferencial. Quem trabalha só na UEG eu acho que não 

tem essa experiência, essa oportunidade que eu tive, que é você pensar junto com os 

alunos na UEG e depois pode fazer tudo que você pensou na escola, muitas vezes em 

turmas minhas mesmo, outras vezes em turmas de colegas, então poder fazer a ponte 

entre o que era pensado e estudado na UEG, fez e faz muita diferença, a gente fica 

falando no estágio de uma coisa que não existe, entendeu?(Profa. Rebeca, Entrevista 

2019). 

 

Helena se expressa de forma parecida. 

 
Acho que a experiência que mais marca e orienta minha pratica é minha experiência 

como professora da educação básica, ensino muito marcante, quando eu estou dando 

aula digo para eles (se refere aos alunos) assim “olha quando vocês ensinam 

operações com polinômios lá no oitavo ano, porque é conteúdo de oitavo, e quando 

você vai ensinar isso lá no terceiro colegial, que também é conteúdo de terceiro 

colegial” então acho que é uma questão que orienta demais a minha prática docente 

no estágio, a questão de ser professora na educação básica, se não fosse parece que 

o meu discurso ia falhar, sabe? Parece que seria manco.... A Helena da universidade 

ganha qualidade teórica, mas traz a mesma marca, até porque nós temos uma 

essência enquanto pessoa, nós vamos mudando por fora, nossos leques externos, mas 

a essência tem que continuar. (Profa. Helena, Entrevista 2020). 

 

Ambas narram o fato de trabalharem na educação básica, além da UEG, como sendo 

contribuintes para suas práticas e bordados, alegando que o discurso poderia ser furado, se isso 

não acontece, pois na prática a realidade é outra como diz Rebeca “a gente fica falando no 

estágio de uma coisa que não existe”, por isso a contribuição está em “poder fazer a ponte” 

entre os carreteis que se constroem na UEG e o que é tecido na escola. Na mesma perspectiva 
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Helena diz sobre ser professora na educação básica além do ensino superior, “se não fosse 

parece que o meu discurso ia falhar, sabe? Parece que seria manco”, ela esclarece. 

Todavia, importante ressaltar que para ser orientadora de estágio não precisa, 

necessariamente, estar atuando na educação básica. O estágio supervisionado é caracterizado 

por um momento em que as teorias aprendidas pelos alunos são colocadas em prática, bem 

como caracterizado pelo momento que o futuro profissional atua e experimenta de forma efetiva 

seu campo de formação. Assim, o professor do estágio supervisionado não precisa estar atuando 

na educação básica, mas, precisa ter ciência e consciência das teorias e das características que 

o aluno precisa ter durante o momento do estágio. 

Esse movimento narrado pelas entrevistas é denominado por Freire (2011, p. 35) de 

corporificação, negando, “como falsa, a fórmula farisaica do ‘faça o que eu mando e não o que 

eu faço’. Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras a que falta a corporeidade do 

exemplo pouco ou quase nada valem. Pensar certo é fazer certo”.  

Entendo que ao passo em que as formadoras vivenciam suas experiências na educação 

básica, elas corporeificam suas falas no ensino superior, dando validade a elas aos olhos dos 

alunos que se veem na mesma posição enquanto bordam. Helena ainda afirma.  

 

As minhas experiências enquanto professora da educação básica no fundamental dois 

e no ensino médio, são relevantes, são fundantes, são essenciais para moldar minha 

forma de pensar e minha forma de agir enquanto professora de matemática, 

professora de estágio, professora formadora na UEG. A Helena da UEG existe em 

cima do esqueleto de toda estrutura da Helena do fundamental dois e do ensino médio, 

a pós-graduação me deu qualidade teórica, abriu meus horizontes, me fez ver a 

realidade que me rodeia com uma nova condição, com um novo olhar teórico, mas as 

minhas experiências profissionais que trago da educação básica são extremamente 

relevantes para a forma como ajo, como penso, enquanto formadora. (Profa. Helena, 

Entrevista 2020). 

 

 Percebo que Helena ressalta suas experiências como fundamentais ao seu pensar e agir. 

Sobre experiência, Larrosa (2002a, p. 24) diz que em espanhol o termo é entendido como “o 

que nos passa”, tendo o sujeito como “um território de passagem, algo como uma superfície 

sensível que aquilo que acontece afeta de algum modo, produz alguns afetos, inscreve algumas 

marcas, deixa alguns vestígios, alguns efeitos”. Tornado incapaz de experienciar “aquele a 

quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada toca, 

nada lhe chega, nada o afeta, a quem nada o ameaça, a quem nada ocorre” (LARROSA, 2002a, 

p. 25). 

 O saber da experiencia é “finito, ligado à existência de um indivíduo ou de uma 

comunidade humana particular; ou, de um modo ainda mais explícito, trata-se de um saber que 
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revela ao homem concreto e singular, entendido individual ou coletivamente, o sentido ou o 

sem-sentido de sua própria existência” (LARROSA, 2002a, p. 27). A experiência é o que nos 

acontece, mesmo que duas pessoas tracem os mesmos pontos no tecido, elas terão experiências 

diferentes, apesar do acontecimento ter sido comum, o bordar da experiência é singular, 

particular, subjetivo e não pode ser repetido, ele é inseparável do indivíduo que o encarna 

(LARROSA, 2002a). Por isso, como diz Helena, as experiências “são relevantes, são fundantes, 

são essenciais para moldar minha forma de pensar e minha forma de agir”. 

 As formadoras também foram questionadas sobre qual o seu papel como formadora. 

 

Eu acho que o meu papel como formadora é preparar os alunos para serem 

professores, mas eu falo sempre para eles serem mais do que professores, eles 

precisam estudar sempre, formar sempre, e usar o próprio trabalho deles para 

produzir conhecimentos que outros possam se embasar e não somente ser conteudista, 

então acho que mais do que o método, a técnica, preciso conhecer o meu aluno, 

conhecer a escola, conhecer a minha profissão, tudo que ela está inserida, inclusive 

se reconhecer dentro da profissão, se conhecer dentro das lutas da profissão, dentro 

das dificuldades da profissão, eu falo para eles enquanto você falar para o professor 

como o professor lá na sala, você não é professor, você só passa a ser professor a 

partir do momento em que você fala do professor como sendo você também, fazendo 

parte, enquanto não fizer parte você ainda não é, não está dentro da profissão de 

verdade, ainda está olhando ela de fora. (Profa. Rebeca, Entrevista 2019). 

 

Percebo que Rebeca entende que seu papel enquanto formadora está relacionado a 

construção de novos carreteis dos alunos e a identidade profissional. Curado Silva e Limonta 

(2012) apontam que não basta acumulo de conhecimentos ou informações, é essencial o papel 

da pesquisa nessa função, visto que elas compreendem “os professores como profissionais 

capazes de refletir e de produzir conhecimentos sobre seu trabalho, numa perspectiva de fazer 

ciências, entendida como processo de interpretação, crítica e avalição de dados” (p. 188) 

essenciais a construção de novos carreteis. Enfatizando “questões do dia a dia escolar para que 

essas sejam analisadas pelos futuros professores nos cursos de formação, favorecendo a 

articulação entre teoria e prática por meio da indagação da realidade”, proporcionado a 

formação de um pesquisador que é professor e produtor de conhecimento, construindo novos 

carreteis com diferentes cores de linhas para o seu bordar (CURADO SILVA; LIMONTA, 2012, 

p. 188).  

Quanto a construção da identidade, Pimenta (1999, p. 19) afirma: 

 
Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação sociais da 

profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das 

tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que 

permanecem significativas. Práticas que resistem a inovações porque prenhes de 

saberes válidos às necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e as 

práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da construção 
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de novas teorias. Constrói-se, também, pelo significado que cada professor, enquanto 

ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores, de 

seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de 

seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser 

professor.  

 

Entendo que a construção da identidade se dá durante o trajeto profissional, através do 

meio social, das tradições, da cultura, da prática em confronto com a teoria, pelo significado 

atribuídos à docência a partir de valores, representações, angustias, anseios, da história de vida 

de cada sujeito, das experiências dentro e fora das instituições de ensino. Sendo que para Rebeca 

a identidade do ser professor está muito relacionado ao se sentir como tal, ao se incluir nesse 

papel social, ao se reconhecer dentro do tecido da profissão. 

Rebeca também fala sobre seu diferencial enquanto formadora. 

 

Acho que a credibilidade no meu trabalho é o meu diferencial, só que pesa um pouco 

para mim, muito, na verdade, pesa muito! Porque se precisam que uma coisa dê certo, 

vão “Rebeca”, precisam de outra “Rebeca”, então assim, acaba me sobrecarregando 

muito e ficam coisas de mais às vezes para eu fazer, aí tenho que me desdobrar demais, 

sou muito perfeccionista também, então trabalho demais, tenho 30 horas, mas 

trabalho 40 horas por semana, nunca que é 30, entendeu? É o diferencial, mas o 

diferencial do meu trabalho na UEG é a credibilidade, acho que o que me marca lá 

é isso, acreditar que entregou na minha mão sai. (Profa. Rebeca, Entrevista 2019). 

 

Já Helena acredita que seu diferencial enquanto professora seja: 

 

O meu diferencial é ser extremamente alegre, sou extremamente espontânea, tenho 

uma vontade de fazer, quero fazer e de convencer as pessoas ao meu redor de que 

aquilo vale a penas fazer, acredito que o meu trabalho é extremamente importante 

porque pessoas não se transformam e não mudam apenas olhando e vendo as outras 

pessoas fazerem, elas tem, também que fazerem, também participarem, acho que o 

meu trabalho permite com que os meninos tem condições de transformar o seu 

processo de aprendizagem docente e consequentemente sua prática docente também 

porque eles vivenciam a possibilidade dessas transformações, eles não apenas leem 

no papel, então a importância de uma profissional como eu no campi é muito grande, 

poque nós precisamos de pessoas que realmente acreditem de que a aprendizagem da 

docência de matemática e consequentemente que o processo de ensino aprendizagem 

da matemática nas escolas possa ser mudado e se nós tivermos profissionais que 

acreditam, mas mais do que acreditam fazem algo para que realmente aconteça, nós 

vamos ter sempre aquela história de que dar aula de matemática é muito difícil, de 

que aprender matemática então é quase impossível, o meu papel como formadora é 

criar essas condições objetivas, ou oportunizar possibilidades para que os sujeitos 

enquanto ser humano se transformem e transformem também. (Profa. Helena, 

Entrevista 2020). 

 

Para Freire (2011, p. 50) é importante que tenhamos consciência de que somos seres 

inacabados, “o inacabamento do ser ou sua inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há 

vida, há inacabamento. Mas só entre mulheres e homens o inacabamento se tornou consciente”, 
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assim como seres inacabados estamos bordando e transformando constantemente, cabendo ao 

professor como afirma Helena “criar essas condições objetivas, ou oportunizar possibilidades 

para que os sujeitos enquanto ser humano se transformem e transformem também”. Rebeca 

fala sobre a sobrecarga de trabalho que acaba assumindo em decorrência da sua característica 

funcional, talvez esteja faltando bom senso e empatia por parte dos outros professores, mas 

lembro também que ela tem autonomia de negar, ou não as tarefas que lhes atribuem e que não 

é de sua responsabilidade bordar, ou bordar sozinha. 

As professoras formadoras também falam sobre sua visão de estágio e as possíveis 

contribuições desse componente curricular para o colorir das linhas do futuro professor de 

matemática. 

 

Quadro 03: O estágio e o colorir das linhas do estágio na voz das formadoras. 

Rebeca  Acho que o estágio precisa estar muito ligado a todo conhecimento que ele (ela se refere ao aluno) 

tem no curso, para quando planejar o estágio [...] conseguir fazer a interlocução entre o que ele vê no 

curso e o que é a profissão professor. Acho que o estágio é um momento em que ele usa de tudo 

aquilo que vem aprendendo durante o curso para transformar aquilo em aporte profissional, então 

precisa estar muito interligado, o que é estar na escola e o que é o curso de licenciatura em 

matemática, tem que ser uma coisa só. O curso de licenciatura em matemática precisa dar uma visão 

para o estagiário de profissão, que seja o que ele encontra na escola, para que o estágio não seja uma 

coisa e a escola outra. Para que isso não aconteça acho que o estágio com pesquisa, dá essa 

oportunidade para o aluno ver sentido e interligação entre o que ele está aprendendo no curso e o que 

ele está estagiando na escola. Então fazendo isso eles conseguem fazer com que o que ele aprendeu 

possa ser utilizado no campo profissional e não só como professor e conteúdo, então o estágio deve 

colabora [acredito que a formadora quis dizer que não deve colabora] muito com o professor 

conteudista, o professor que vai na escola, desenvolve a técnica e, aluno aprendeu, aprendeu, não 

aprendeu, não aprendeu e é um professor muito técnico e isso reflete um pouco sobre a escola toda, 

a escola dentro do sistema maior, o professor dentro de uma escola que faz parte de um sistema maior, 

então acho que o estágio com pesquisa dá essa oportunidade para o aluno, ele consegue se enxergar 

profissional dentro da escola, dentro da profissão professor, vivendo tudo dentro de um espaço maior 

que é um espaço político, um espaço social, que é um espaço de debate e um espaço de conflito, um 

espaço de luta, então acho que é uma oportunidade que o estágio com pesquisa dá para o aluno, ter 

uma visão muito maior do que só com as quadro paredes da sala de aula. 

Helena  O estágio é um espaço de aprendizagem, na minha dissertação se não me engano uso assim “da e 

na”, da e na aprendizagem da docência muito grande. Ele é um espaço muito particular, é um espaço 

muito especial, porque para a maioria é o primeiro contato que o aluno tem com a sala de aula. O 

estágio é muito mais que preencher ficha, entregar para professor de estágio e fazer relatório. [...] O 

estágio é um espaço de aprendizagem da docência extraordinário, acho que ele não é visto como tudo 

isso, ele não é aproveitado, mas ele é um espaço extraordinário, acho que o estágio é uma 

oportunidade única que o aluno tem de poder se apropriar do que chamo na minha tese dos três 

principais elementos de constituição da atividade pedagógica, o planejamento, o conteúdo “meu 

amigo como é que você vai dar aulas de matemática se você não domina o conteúdo?” a avaliação, 

você tem que saber avaliar, eles andam juntos, conforme eu planejo da forma como eu ensino o 

conteúdo conexo a isso a forma como avalio. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados da entrevista. 

 

As ideias das formadoras vão de encontro com a concepção teórica de Silva e Gaspar 

(2018), tendo o estágio como um espaço de aprendizagem para a docência, sendo singular por 

estar situado entre a universidade e o mundo do trabalho, possibilitando então a relação entre 
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teoria e prática. “Tratar o estágio como o espaço para essa relação é compreendê-lo como 

momento de reflexão sobre as aprendizagens no contexto institucional, ou seja, com base nas 

disciplinas vivenciadas durante o curso de formação”. (SILVA; GASPAR, 2018, p. 206). 

O estágio é importante por possibilitar a práxis daquilo que vem sendo estudado 

teoricamente na universidade, permitindo ao estagiário o bordar em seu futuro campo de 

atuação, sendo este, a escola. Para Coelho (2007) o principal objetivo do estágio é possibilitar 

ao estagiário a reflexão e o questionamento, permitindo inclusive a (re)elaboração das suas 

concepções de ensino da matemática, além do estudo, análise e aplicação de diferentes 

metodologias de ensino, investigando a realidade, buscando melhora-la. Como afirma Pimenta 

e Lima (2012) o estágio traz novas possiblidades de ensino e aprendizagem para a profissão 

docente, não apenas para o estagiário, mas também para o formador. 

Ao ser questionada sobre a visão que os estagiários tem sobre o bordar do estágio, 

Rebeca diz “os alunos acham o estágio trabalhoso, eles falam que é a disciplina mais 

trabalhosa pela forma como fazermos. É uma dificuldade para fazê-los entenderem que sem 

ler eles não vão conseguir escrever nada, falo ‘como é que você vai produzir conhecimento se 

você não lê?’” Já Helena fala que no início os alunos tem a visão de que o bordar do estágio 

consiste em “preencher ficha e fazer relatório, porque é isso que eles veem na maioria dos 

outros cursos, mas quando eles veem que o estágio da matemática são eles que elaboram as 

atividades, que são eles que criam, eles veem [..] que realmente é algo muito importante”. 

Visto que, como apresentado no Art. 5º da Resolução CsA/UEG Nº 9, de 18 de 

novembro de 2015, o estágio “é uma prática pedagógica que objetiva implementar a concepção 

reflexiva, crítica e investigativa, resultando em produções acadêmicas orientadas pelos 

princípios da pesquisa como ato educativo” (p. 5). O que me leva a pensar que essa 

característica justifique a visão inicial dos alunos das formadoras, com base na fala da 

formadora, de que o bordar com o estágio seja trabalhoso, ou que ele consiste em preencher 

fichas e fazer relatórios. Como apresentado na resolução o estágio exige a produção acadêmica 

orientada pela pesquisa, isso vai além das fichas e relatórios, o que realmente pode ser visto 

como um desenho trabalhoso. 

Quanto ao supervisor da escola, Helena fala que não vê nenhum envolvimento durante 

a coloração das linhas dos carreteis por parte dele “a impressão que tenho é que ele quer 

descansar enquanto acontece o estágio, ele fala ‘nossa que lindo, que bacana isso que vocês 

estão fazendo’, mas nem não pede para usar com os meninos depois, não vejo envolvimento 

nenhum”. Já Rebeca diz que no curso de matemática em que atua, eles não têm supervisor de 
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estágio, em “cada escola tem uma pessoa que faz interlocução, mas não existe a figura do 

supervisor de estágio aqui. Por isso a gente faz essa opção de ter o professor parceiro, porque 

ele dá o aporte no fato de não ter o supervisor”, papel este que se aproxima muito do de um 

supervisor. O parceiro na escola auxilia também na construção e coloração das linhas dos 

estagiários dos outros cursos que por ventura ficaram na mesma instituição, como ela mesma 

diz “cada escola tem uma pessoa, porque além do curso de matemática tem o de biologia, de 

história, geografia que às vezes está na mesma escola”, então o professor parceiro fica a cargo 

de fazer a interlocução através da parceria estabelecida.  

No que se refere a supervisão e orientação do estágio, tem se no Art. 19 da Resolução 

CsA/UEG Nº 9, de 18 de novembro de 2015: 

 

Art. 19 Conceitua-se a Supervisão de Estágio como o processo que tem por objetivo 

o desenvolvimento humano e profissional do estágio, com base nos conhecimentos 

teóricos e científicos que devem ser confrontados com os resultados experimentados 

nas práticas, reformulados constantemente na sua formação e atuação profissional. 

§ 1º Caracteriza-se a Supervisão de Estágio pelo ato educativo com acompanhamento 

efetivo do professor orientador da UEG e pelo profissional supervisor do campo de 

estágio e engloba orientação, acompanhamento e avaliação das atividades 

previamente planejadas e realizadas pelo estagiário. 

§ 2º No curso em que não exista ou não seja prevista a função do profissional 

supervisor no campo de estágio em razão das especificidades do curso ou de eventuais 

condições organizacionais do campo, este papel será cumulativamente exercido pelo 

professor orientador, devidamente indicado no regulamento do estágio do curso. 

§ 3º A forma de orientação, acompanhamento e avalição do estágio na UEG e no 

campo de estágio na UEG e no campo de estágio deve ser definida no PPC e no 

Regulamento de Estágio do Curso. (p. 9). 

 

Compreendo a supervisão do estágio como um ato educativo que busca o 

desenvolvimento humano e profissional do estagiário, confrontando conhecimento teórico e as 

experimentações práticas, de modo a contribuir para sua formação e atuação docente, ou seja, 

contribuindo com a coloração das linhas dos carreteis dos estagiários e consequentemente com 

o bordado. O estagiário deve ser acompanhado, orientado e avaliado pelo professor da UEG e 

o supervisor da escola campo. Caso não exista o supervisor o professor orientador passa a 

exercer ambas funções. No caso de Rebeca essa responsabilidade foi compartilhada com o 

parceiro da escola campo. 

Quando questionada sobre o coordenador de estágio, Rebeca diz que “é um 

coordenador para todos os cinco cursos, então ele faz o acompanhamento assim, as visitas nas 

escolas, mas não pensando no curso de matemática, ele faz pensando no estágio do Campi da 

UEG como um todo”. Ela também fala sobre a realização de reuniões semestrais “todos os 

cursos se encontram, todos os professores, coordenador e temos também mensalmente uma 
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reunião em que se encontram os professores de estágio da UEG, os coordenadores das escolas, 

inclusive nós somos responsáveis por um dos momentos da formação” deles, ela cita que no 

mês de novembro está responsável junto com uma professora do curso de geografia por um dos 

momentos da formação dos coordenadores das escolas, o tema será “gestão de conflito nas 

escolas, eu e ela vamos ser responsáveis por duas horas da formação, eles vem uma vez no mês 

para um dia de formação, eles ficam o dia todo, às vezes é na UEG, às vezes é lá [...] na 

regional de educação”.  

Rebeca não está na coordenação. O curso de matemática em que atua tem três 

professoras de estágio, ela disse que uma das professoras divide turma com ela e estava na 

coordenação do curso. Ela foi demitida durante o processo de reestruturação da UEG, por ser 

contrato temporário. As três professoras são egressas da UEG/Iporá. Vale ressaltar que quando 

entrevistei a Rebeca, a UEG estava começando o processo de reestruturação. Era um momento 

de muitas incertezas. Percebo que em decorrência disso em alguns momentos da entrevista ela 

se sentiu um pouco desestimulada a bordar, como pude perceber pela fala dela abaixo. 

 

Quadro 04: Crise vivenciada pela UEG na voz da formadora Rebeca. 

Acho que o que gente tem hoje de dificuldade são os limitantes que a UEG está impondo, então estamos num 

momento em que alguns cursos podem ser fechados, inclusive em Iporá, se for colocado por concorrência no 

edital o curso pode após o vestibular estar temporariamente fechado, então tudo isso às vezes dificulta o seu 

argumento com o aluno formando, como que você consegue às vezes defender uma ideia quando está tudo 

contra né, tudo contra ela, mas falo, a gente precisa enxergar além, além do momento, precisamos enxergar 

saídas, onde não tem saída. Acho que a UEG trouxe para nós esse dificultante. Nós estamos tendo que cobrar 

saídas de onde já não está tendo mais, não estou vendo mais saída, então isso acaba desestimulando um pouco 

mais, dificultando um pouco o trabalho da gente. Agora se for para gente ter que assumir carga horária como 

está sendo previsto, 16 horas, 12, 12 já é, mas, se for para assumir carga horária em ensino igual está previsto 

para eu pegar cálculo e outras disciplinas, como é que vou conseguir fazer um bom trabalho de estágio? Porque 

para você fazer estágio com pesquisa você precisa de tempo, o tempo para orientar um aluno é quase o mesmo 

que de uma orientação de TCC para cada trabalho, entendeu? Tempo para referencial teórico, orientando 

leituras, depois a elaboração do projeto, quando eles entram no quinto período eles ainda não passaram pela 

disciplina de pesquisa em Educação Matemática, então você precisa de tempo para delimitar tema, para definir 

pergunta que eles querem responder, a pergunta norteadora, precisa de tempo para definir objetivos, para 

metodologia, se você tiver com uma turma de 25 alunos é um trabalho que vai ficar muito deficitário, não vai 

dar para trabalhar individualmente, começando por aí. Nós vamos ter que passar a fazer em grupo, grupo de 

trabalho, trio, não vai dar mais para desenvolver projeto de pesquisa de estágio individualmente com uma turma 

de 25 alunos, se for o caso mesmo de eu ficar sem ter uma pessoa próxima (ela se refere a professora que divide 

turma com ela), então isso são dificultantes que deixam a gente preocupado, porque a formação em si para a 

pesquisa está ficando muito desestimulada, o sistema está forçando você a fazer o estágio técnico, vai acabar 

chegando nesse ponto, por enquanto nós estamos resistindo, mas se tiver que ficar com mais de vinte alunos, o 

sistema vai levar para esse caminho, a impossibilidade de fazer estágio da forma que você acredita, deseja e 

acha que é o correto, que precisa ser feito. Então vejo esse entrave, entendeu? Quando olho para frente vejo 

essa dificuldade, não sei como vai ficar, vamos aguardar agora para ver o que que vai acontecer. [...] Está tudo 

tão escuro que hoje fica difícil, tá difícil de vislumbrar o que vai acontecer. Não sei como conseguir caminhar 

mais no estágio com pesquisa. Se vai acontecer um retrocesso, porque sinceramente eu não, não sei te dizer 

hoje. Na verdade, eu posso dizer que estou muito ansiosa, incomodada, porque, quero que a gente consiga 

avançar nesse processo do estágio com pesquisa. Não sei se vamos conseguir, ou vamos acabar retrocedendo e 

tendo que trabalhar estágio em grupo novamente. Não sei, com sinceridade, não sei, a minha vontade é uma né, 

minha vontade é que a gente possa caminhar mais nesse processo. Mas, não sei. 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados da entrevista. 

 

Rebeca se sentia um pouco desestimulada pelo próprio sistema, buscava respostas para 

o momento, mas não as tinha. Ela temia que a sobrecarga de trabalho a levasse a realizar um 

ensino técnico. Sobre o tecnicismo na formação de professores, Silva (2016, p. 198) fala que 

essa formação parte do acadêmico “para a dimensão experimental/instrumental/pragmática e 

coloca a ênfase nas competências e habilidades dos professores e alunos busca, prioritariamente, 

o alcance das metas e resultados pré-estabelecidos para assim garantir a eficiência e a 

produtividade educacional”. A autora cita Saviani (2007) para explicar que o paradigma 

tecnicista, é “centrado nos conceitos de competências e habilidades se faz presente na 

organização e funcionamento das escolas, através do método de gerenciamento produtivo-

industrial” (SILVA, 2016, p. 198). 

Silva (2016, p. 207) cita Saviani (2007, p. 379-380) “na tendência tecnicista, há ênfase 

na organização do processo pedagógico, do ‘máximo resultado com o mínimo de dispêndio’ e, 

principalmente, na mecanização do processo”. A preocupação da Rebeca está juntamente nisso, 

não ter tempo para orientar o colorir de novas linhas dos possíveis mais de vinte alunos 

individualmente, não conseguindo planejar e desenvolver o estágio com pesquisa como tem 

feito.  

Os professores da UEG que eram contrato temporário realmente foram demitidos 

durante o redesenho. Após esse momento houve a contratação de novos professores por meio 

de um edital para professores temporários. Não sei se Rebeca ficou sozinha na turma, ou se 

algum dos novos contratados está dividindo turma com ela. Inclusive isso aconteceria em 2020, 

porém a dinâmica escolar este ano está completamente mudada em decorrência do isolamento 

social ocasionado pela pandemia da COVID-19.  

 

Uma narrativa de crise constrói o presente como um momento crítico no duplo sentido 

da palavra, como um momento decisivo e ao mesmo tempo como um momento de 

crítica, como um momento no qual o sujeito recupera criticamente sua própria história, 

apropria-se criticamente de sua própria história, para saber onde se encontra e para 

decidir seu próprio movimento (LARROSA, 2002b, p. 89). 

 

As narrativas de crise podem ter um tom apocalítico, de fim de mundo, um tom de 

grandes apostas e decisões, de morte e renascimento, de estado crítico, de heroismo, de 

enfermidade quase mortal e desespero, tom de perdição ou salvação (LARROSA, 2002b). No 

entanto, como Freire (2011, p. 36) afirma, ensinar exige disposição “ao risco, a aceitação do 

novo que não pode ser negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa 
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ao velho não é apenas cronológico. O velho que preserva sua validade ou que encarna uma 

tradição ou marca uma presença no tempo continua novo”. Em tempos de pandemia as 

instituições precisaram redesenhar o ensino em decorrência do novo, que não pode ser negado 

ou desprezado. 

Freire (2011, p. 70) diz também que ensinar exige alegria e esperança, “a esperança de 

que professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos 

igualmente resistir aos obstáculos a nossa alegria”, somos naturalmente um ser da esperança 

que por alguma razão se tornou desesperançado. O momento atual pode nos tornar 

desesperançosos, mas precisamos ter esperança de que juntos superaremos os obstáculos 

impostos pela doença, e/ou pelo sistema e logo voltaremos a bordar o tecido como antes. 

Quando entrevistei Helena, estava começando o isolamento social em decorrência da 

pandemia. Inclusive enquanto conversávamos sobre a estrutura do estágio ela lembrou que as 

informações são relativas ao ano anterior, 2019, “não deu tempo de fazer nada”, disse ela ao 

se referir ao ano de 2020. Helena diz que é coordenadora de estágio no curso em que atua, que 

lá o coordenador é por curso. São apenas dois professores no estágio da matemática, ela e o 

Samuel16, ambos licenciados em matemática. Ela lembra que o Samuel foi seu aluno, quando 

ela entrou na UEG como docente, ele foi da primeira turma, ele está atuando há 8 anos ali.  

O trabalho do coordenador de estágio está muito relacionado com o do professor 

orientador. Por isso acredito que seja importante o estabelecimento de parcerias entre eles, pois 

na prática ambos terão que garantir o cumprimento da legislação e as normas da UEG relativas 

ao estágio, desde que sejam dadas as condições de trabalho. Operacionalizando os documentos, 

coordenando, supervisionando e apoiando os estagiários, bem como divulgando as atividades 

realizadas por meio da participação em eventos. Além disso, como afirma Moita (1992, p. 115) 

 

Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência, interações sociais, 

aprendizagens, um sem fim de relações. Ter acesso ao modo como cada pessoa se 

forma é ter em conta a singularidade da sua história e sobretudo o modo singular como 

age, reage e interage com os seus contextos. Um percurso de vida é assim um percurso 

de formação, no sentido em que é um processo de formação. 

 

Assim os coordenadores, formadores e alunos podem bordar juntos durante o processo 

de formar-se. Pensando na existência de parcerias, questionei as formadoras sobre a existência 

de colaboração entre elas e os demais professores do curso e também como os outros 

professores veem o estágio. 

 
16 Nome fictício. 
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Quadro 05: O estágio na perspectiva dos outros professores do curso de matemática pela voz das 

formadoras. 
Rebeca  A professora que divide turma comigo [...] é o primeiro ano que ela trabalha com estágio, nós fazemos 

a divisão diferente, a gente divide no sistema, mas todas as nossas orientações, tudo é feito no mesmo 

horário, nós duas vamos para a sala e fazemos tudo junto, a divisão da turma é mais técnica, no 

sistema, tem aluno meu trabalhando junto com aluno dela, não tem separação da turma para execução 

do estágio. A separação da turma para efeito de nota, a respeito de carga horária. [...] Aqui em Iporá 

nós temos uma realidade acho que um pouco diferente de muitas universidades, quando entrei no 

curso logo assumi a coordenação do curso de matemática, o curso tinha vários mestres e doutores da 

área específica e os professores de estágio eram poucos e temporários, foi um período em que todos 

os TCCs eram desenvolvidos na área pura, então a área de ensino, de estágio, nesse período era muito 

discriminada. Quando foi em 2008, 2009 teve concurso, fui aprovada para estágio e no mesmo 

período nós fizemos mestrado, então os professores doutores que estavam aqui vindos do primeiro 

concurso pediram transferência para outros Campi, então acabou que por um período o estágio passou 

a ter mais oportunidade pelo fato da gente ter começado concursado, ter mestrado e por isso 

desenvolveu um respeito muito grande para a área de educação. Nós três (são três professoras de 

estágio) somos muito comprometidas com o curso, comprometidas não só com o nosso trabalho, mas 

com o curso mesmo e então isso propiciou uma mudança de olhar muito diferente para área de 

educação no nosso curso. Hoje acho que a área de ensino, de estágio e educação é muito respeitada 

aqui em relação ao que percebo de outros lugares, em outras universidades que a gente participa. 

Participo muito, muito de reuniões em Anápolis para discutir o PPP do curso e percebo que a gente 

está, tem uma realidade um pouco diferente de outras universidades, nesse ponto, somos respeitadas. 

Aqui o aluno pode escolher se ele quer fazer o projeto de TCC vinculado ao estágio. Quando é 

vinculado ao estágio, o professor de estágio acaba se tornando coorientador de todos os projetos, por 

exemplo, está desenvolvendo um projeto da área pura, o professor dá área pura está orientando, mas 

vai ter aplicação no estágio. Essa ponte também foi uma coisa boa que aconteceu, a pesquisa de TCC 

pode ser desenvolvida em parceria com o estágio, isso aproximou os professores e aproximou 

também para os alunos as disciplinas, não tem tanta separação entre a matemática pura e o que não 

é. Também trabalho com a disciplina de Educação Matemática e é nela que elaboram os projetos de 

TCC, a maioria dos projetos, quase totalidade estão sendo elaborados vinculados ao estágio, então o 

projeto de pesquisa do estágio do aluno é o mesmo projeto de TCC. Nesse ponto ficou mais leve para 

o professor de estágio, porque tem também um orientador de TCC.  

Helena Eu e o Samuel sempre estamos dividindo funções, dividindo projetos e a gente trabalha em conjunto, 

às vezes ele está com (estágio) I e II eu III e IV, às vezes a gente inverte, a gente não trabalha isolado. 

Somos parceiros um do outro, mas não a parceria com os outros cursos. Eu e o Samuel sempre 

trabalhamos com estágio, os demais professores falam assim “se tá doido, isso dá trabalho demais”, 

mas não querem nem. [...] Os professores de áreas específicas se envolvem com estágio, até porque 

o Samuel, por exemplo, da cálculo, eu dou fundamentos, pré-calculo, os meninos gostam disso, eles 

falam assim “professora lá no curso de geografia o professor de estágio só da estágio, lá no curso de 

biologia o professor de biologia só da biologia, aqui não, aqui vocês dão cálculo, vocês dão 

geometria, dão estágio e dão aulas para os meninos lá na escola, a o professor de estágio da biologia 

nunca deu aula para o menino na escola ué, como é que ele vai ser professor de estágio?” Falo que a 

matemática tem esse diferencial, porque eu e o Samuel estamos nas duas extremidades, “olha sou sua 

professora formadora, mas também dou aula para o menino lá”, então isso dá uma veracidade a fala 

da gente, da outra qualidade. [...] Na matemática eles (os demais professores) tem uma visão muito 

bacana de que o estágio ajuda os meninos, é importante. O estágio é um ponto de ligação entre as 

disciplinas específicas e metodológicas, porque o Samuel também dá aula no fundamental, ele é 

professor de ensino médio da rede pública e particular e a gente tem muito essa pegada de que o 

estágio tem que unir a parte específica com a metodológica, não é só ficar lendo texto da Pimenta 

não, do Libâneo também não, tem que unir as duas coisas. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados da entrevista. 
 

Percebo a relação entre os professores das disciplinas específicas e metodológicas como 

favoráveis. Pela fala das professoras observo que no campo em que elas atuam essa colaboração 
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acontece. No caso da Rebeca pela coorientação dos trabalhos de TCC que estão sendo 

realizados no âmbito do estágio e no caso da Helena pelo fato dela e do professor Samuel 

também trabalharem as disciplinas da área específica do curso. Em outra parte da entrevista ela 

afirma “a gente faz muito os TCCs ligados as práticas de estágio”, então, em ambos casos o 

estágio algumas vezes tem sido vinculado aos TCCs, favorecem a proximidade entre os 

professores de diferentes áreas da matemática. 

Com relação à formação inicial, Fiorentini et al. (2002. p. 154) apontam que as pesquisas 

da década de 70 e 80 verificaram como problemática nos cursos de licenciatura em matemática 

a “desarticulação entre teoria e prática, entre formação específica e pedagógica e entre formação 

e realidade escolar; menor prestígio da licenciatura em relação ao bacharelado; ausência de 

estudos histórico filosóficos e epistemológicos; predominância de uma abordagem técnico 

formal” em disciplinas específicas e a não formação teórico-prática em Educação Matemática 

de seus formadores. 

Penso as disciplinas pedagógicas na mesma perspectiva em que Silva e Limonta (2012) 

pensam a didática, ou seja, como sendo o campo de conhecimento e de pesquisas central para 

a formação de professores, que possibilita a construção de novos conhecimentos em articulação 

com a pesquisa, reconhecendo que não há “fazer didático” sem pesquisa. Pela fala das 

formadoras entrevistadas percebo que a dicotomia teoria e prática, disciplinas específicas e 

pedagógicas vêm sendo superada e trabalhadas de modo a favorecer a coloração das linhas dos 

alunos e o tecer dos desenhos deles com o estágio. As formadoras também foram questionadas 

sobre como veem a proposta de estágio do curso em que atuam. 

 

Quadro 06: A proposta de Estágio dos cursos pela voz das formadoras. 

Rebeca  A proposta de estágio do curso é boa, já foi mais fácil de executar, porque as turmas eram menores, 

houve período em que trabalhei com seis, oito, onze estagiários, então foi um período em que os 

trabalhos tiveram uma qualidade muito boa, a gente conseguiu publicar muitos artigos, então foi um 

período em que nós tínhamos também apoio econômico, recurso da UEG para viajar e publicar esses 

artigos. Hoje eu acho que a proposta é muito boa, com muitas dificuldades agora para ser executada 

por falta de recurso, para participar de eventos, por número de aluno por professor que agora está 

sendo vinte, quinze alunos, está se tornando uma proposta difícil, muito difícil de executar, é a 

proposta de estágio com pesquisa, ela precisa de tempo, precisa de recurso, não dá para fazer o mesmo 

trabalho com a mesma qualidade com um grupo muito grande de alunos.  

Helena  A proposta de estágio do curso é fantástica, acima de muitas outras propostas em muitos quesitos, na 

minha tese o meu orientador me fez ler quase 20 trabalhos de estágio de matemática no Brasil de 

2000 a 2015, para que eu pudesse ter uma ideia da maioria das propostas de estágio que estão em 

ocorrência no Brasil, [...] foi importante demais para mim, porque tive uma visão do cenário do Brasil 

e pude ver como a proposta de estágio que a gente trabalha está acima disso em condições teóricas, 

práticas, cognitivas, então acho que a proposta de estágio do curso que eu atuo esta passos largos na 

frente do que a maioria das propostas de estágio que estão em desenvolvimento. [...] Tenho essa visão 

de UEG, de estado de Goiás e de Brasil. Nós estamos vivendo uma proposta de mudança no estágio 

desde 2012, que é diminuir essa visão do estágio de treinamento, de tecnicista, de preenchimento de 
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ficha, para um estágio aonde o professor licenciando é protagonista, é o cara capaz de fazer, de propor 

as mudanças falo assim para os meus alunos “mudar os professores que estão lá a 20, 30 anos é quase 

impossível, são vocês a nova geração, vocês que são possíveis de causar essa mudança”. Está 

mudando demais, nossa se você vê o estágio antes de 2012 e o estágio que nós temos agora, é outro 

estágio. [...] As mudanças são visíveis. Eu mais do que participando dessa mudança, acho que sou o 

fator dessa mudança, porque foi a partir da proposta de reorganização do estágio para realização da 

minha dissertação em 2012 que essas mudanças foram propostas. Na época tive que ter um 

documento assinado pela coordenação do campi, pela direção do campi e pela PrG, porque eu tinha 

que mudar a estrutura do estágio e isso funcionou tanto que a gente acabou incorporando no PCC, 

nós mudamos o PCC do curso de matemática para que essas mudanças fossem incorporadas e 

efetuadas. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados da entrevista. 

 

Percebo que ambas professoras veem a proposta de estágio do curso de matemática em 

que atuam como sendo muito boa e que ela vem passando por redesenho ao longo dos anos de 

trabalho. Rebeca evidencia que já foi mais fácil trabalhar o estágio por serem turmas menores, 

visto que, eles trabalham na perspectiva do estágio com pesquisa e para ela isso exige muito. 

Ela lembra que fez o concurso em 2009 e logo depois eles tiveram que redesenhar a proposta 

de estágio, então eles criam uma proposta na perspectiva do estágio com pesquisa, sendo que, 

os primeiros projetos aconteceram em 2011.  

Para Helena o estágio mudou completamente e a iniciativa veio a partir da proposta de 

reorganização do estágio para realização da sua dissertação no ano de 2012. Como ela enfatiza 

em outra parte da entrevista “a partir da minha pesquisa de mestrado nós tivemos modificações 

no estágio de matemática do meu campi, ao ponto de que nos mudamos o PPC para adequar 

as mudanças ocorridas como consequência da minha pesquisa”. Ambas acreditando que o 

desenho atual do estágio possibilita a construção de belos desenhos no tecido. 

 Podemos nos remeter as escritas de Candau Lelis (1999) quando nos dizem que a teoria 

e a prática são indissociáveis e que, até mesmo o termo de ambas deriva do grego. A junção 

teoria e prática pressupõe a reflexão, a observação, a contemplação e, acima de tudo, pressupõe 

a práxis.  

 

O desenho das pesquisadoras com o estágio 

 

No Campi da UEG em que a Helena atua o desenho do estágio é semestral, tem estágio 

I, II, III e IV. O estágio I e o II são desenvolvidos no ensino fundamental e o III e IV, no ensino 

médio. Como dito em outras partes do texto, lá são dois professores que trabalham com estágio, 

Helena e Samuel. Samuel dá o estágio I e II, Helena dá o estágio III e IV, mas de vez em quando 

eles invertem. No Campi em Rebeca atua o estágio também é bordado semestralmente e começa 

no quinto período.  
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Helena começa o processo de estágio indo até as escolas e fazendo o levantamento de 

quantas vagas para estagiário tem, depois coloca no quadro da sala de aula na UEG, ela diz “oh, 

tem tantas vagas no CPMG, tem tantas vagas no Independência, tantas vagas no Doutor 

Onerio”, os alunos escolhem para onde querem ir. Depois, ela volta à escola e diz “deixa para 

mim a oitava série para a Vanessa nessa escola, deixa o sétimo tananan (sentido de 

reticência)”, ela retorna a UEG, faz o termo de compromisso com os dados da escola que já 

aceitou e então o documento é assinado.  

Helena retorna à escola e diz “oi João, cê tá bão menino, quanto tempo” dá um abraço, 

um beijo e continua, “pois, é, vou trazer a Vanessa, ela vai ser sua estagiária esse ano”, ela 

lembra que por ser uma cidade pequena eles já se conhecem. “Que bacana, então eu vou ter a 

Vanessa. Como é que é a Vanessa?”, diz Helena ao se referir a fala do João. “Não a Vanessa 

é uma ótima aluna tananan... Que dia que a Vanessa pode vir cá para conversar com você? 

Vanessa pode vir terça e quarta, Vanessa pode vir só semana que vem?” pergunta Helena. 

Assim ela vai anotando na agenda as informações da conversa com os professores. Feito isso 

na próxima aula que tiver com os alunos ela dirá “oh, lá no colégio A, vocês estão liberados já 

conversei com o professor regente”. O desenho inicial todo é feito por ela e pelo Samuel. 

Helena lembra que isso não é uma normativa da UEG, que há 10 anos esse processo era 

tecido pelo estagiário, porém eles tinham alguns problemas “aluno reclamava que escola não 

recebia, professor não recebia, passa 30 dias o menino não tinha entregado o termo, 30 dias e 

o menino não conhecia nem o professor regente”, então ela passou a tecer o processo inicial e 

diz ter percebido que “comigo a receptividade era outra”. Durante as reuniões de estágio dos 

cursos com o coordenador do Campi, foi apresentado esse desenho do trabalho realizado e 

atualmente todos os professores de estágio do Campi tecem assim.  

Usando o mesmo exemplo, Helena diz que quando a Vanessa chegar no colégio para 

falar com o professor João, ele já tem conhecimento de que a Vanessa vai ser sua estagiária, ele 

“não desconhece a Vanessa de um todo, porque eu já fui, já fiz sua carta, já levei seus 

documentos, mas eu também te apresentei, isso facilitou, diminuiu um milhão de problema”, 

disse Helena. Pela fala dela percebo que os professores da escola campo acabavam não dando 

credibilidade ao estagiário sem a ponte do orientador, e/ou posso pensar também que às vezes 

faltava interesse do aluno em buscar uma escola, um professor e dar andamento a documentação. 

Também não sabemos como esse desenho era exposto a ele. 

Já Rebeca diz que no câmpi em que atua é feita uma “reunião com os gestores da escola, 

eles passam o regimento para o estagiário que vai para aquela escola, passam as normas da 
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escola, passam tudo, temos então reunião com o grupo gestor, coordenadores, diretor, eles já 

entram tendo um professor orientador lá dentro”, (quando diz eles, ela faz referência aos 

alunos) o professor parceiro. Ao invés do aluno procurar pelo coordenador da escola, ele 

procura pelo professor. É o professor que “organiza para eles o dia que eles vão conhecer os 

livros de matemática da biblioteca, que eles vão conhecer o prédio, se eles vão para o AEE17, 

é o professor daquela escola lá que organiza isso para eles, o dia que vai ter atividades de 

matemática, que dia que eles vão poder ir”, pela parceria estabelecida, esclarece Rebeca. Ela 

fala da importância dessa colaboração, pois “não tem como nesse projeto eu estar em todas as 

aulas, porque às vezes eles estão em duas escolas ao mesmo tempo, no mesmo horário, 

entendeu? Às vezes no mesmo horário eu tenho estagiário, às vezes em três escolas. Então esse 

professor lá na escola é um parceiro mesmo”. O quadro a baixo traz a configuração do estágio 

do curso em que a Rebeca atua. 

 

Quadro 07: Atividades bordadas pelos estagiários da Rebeca em cada estágio/período. 

Estágio I Fazem o reconhecimento da escola, eles não tem observação no estágio, “a gente já começa por 

semiregência e o que a gente chama de observação participativa, então os alunos já vão para 

escola, eles já fazem aulinhas, já desde que começam”. Em paralelo os alunos fazem o estudo 

teórico e elaboram o projeto de pesquisa que vão desenvolver no segundo semestre. Esse é o 

primeiro projeto, ele é relacionado com o trabalho do professor e a educação em geral, “ele é 

um estudo relacionado a profissão, aos desafios da profissão, avaliação, a aspectos relacionados 

num sentido mais amplo do trabalho do professor do que a escola, do que a sala de aula em si”. 

Estágio II Os alunos desenvolvem o projeto, os dados são coletados até junho. Quando entram para o 

segundo semestre eles terminam a coleta de dados, fazem a análise, escrevem o artigo e 

apresentam no seminário.  

Estágio III No sétimo período eles têm duas opções: 

1) Fazer a reelaboração do projeto do estágio anterior e começar a desenvolver.  

2) O aluno interrompe e elabora um novo projeto com outra questão de pesquisa que pode estar 

relacionada a problemática percebida no primeiro projeto.  

Então alguns alunos passam a desenvolver um conjunto de aulas experimentais em sala de aula 

durante a regência. E outros fazem um novo projeto com outro tema. Às vezes voltado para 

parte metodológica da sala de aula. Ambos fazem regência. 

Estágio IV Fazem regência, terminam o projeto anterior, fazem um artigo e apresentam no seminário. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados da entrevista. 

 

O quadro trouxe as atividades resumidamente. Rebeca dá mais detalhes sobre as 

atividades de estágio. Ela diz que a regência acontece no sétimo e no oitavo período, que 

corresponde ao estágio III e IV, só que no quinto e no sexto período eles já fazem projetos na 

escola. Lembrando que a regência é uma fase do estágio que consiste na realização de aulas na 

escola campo. 

 

 
17Atendimento Educacional Especializado. 
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Na regência no ensino fundamental, os alunos fazem dez horas de regência 

desenvolvendo um projeto. No sétimo período o projeto está ligado ao projeto de 

pesquisa, projeto do sétimo período. Do oitavo período nem sempre ele vai estar 

ligado, porque às vezes o aluno está desenvolvendo uma pesquisa que é voltada para 

o sétimo ano, por exemplo, e ele precisa estagiar no fundamental e médio. Então em 

um período ele estagia no fundamental e no outro faz estágio no médio, então um dos 

dois níveis vai estar dentro do projeto de pesquisa dele, às vezes os dois níveis está. 

Ás vezes consegue trabalhar com tecnologia, ou desenvolvimento tecnologia, nesse 

caso ele faz os dois períodos ligados um no outro, mas às vezes faz um projeto 

específico no ensino médio, então ás vezes o outro nível não fica ligado, mas são 10 

horas de estágio regência efetiva em sala de aula em casa semestre. (Profa. Rebeca, 

Entrevista 2019). 

 

Rebeca dá um exemplo bordado “esse ano a gente desenvolveu um projeto de pesquisa 

com a resolução de problemas de Polya e a gente fez as oficinas na escola”. Pimenta e Lima 

(2012) fazem uma crítica sobre o propósito de oficinas pedagógicas, afirmando que o objetivo 

destas é dar auxílio aos alunos no desenvolvimento de atividades, sendo que os estagiários são 

direcionados a elaborarem recursos didáticos. Contudo, ressaltam que essa característica tem 

levado a substituição de profissionais formados por estagiários, visto que, estes se configuram 

como mão de obra gratuita em instituições de ensino e eventos. Não acredito que esse seja o 

caso dos estagiários de Rebeca, apenas trouxe a crítica das autoras para ressaltar a importância 

do cuidado durante esse processo.  

Rebeca lembra que antes eles faziam as oficinas na UEG e que vinham alunos de outras 

cidades participar “gente ensinava os alunos, não a resolver problemas, mas a conhecer o 

problema, elaborar estratégias, então o foco deixou de ser a parte técnica do problema, 

passava a ser a parte pedagógica, isso no quinto e no sexto período”.  

Ela esclarece que os alunos fazem regência desde o quinto período, mas como o nome 

regência é no sétimo e oitavo, “tem o projeto de pesquisa e nós temos os projetinhos do estágio, 

entendeu? Então ao mesmo tempo que eles estão desenvolvendo o projeto deles de pesquisa, 

estudando os teóricos, a gente também tem outros projetinhos na escola”, isso acontece com o 

intuito de atender as necessidades das escolas, os “projetinhos” são tecidos em paralelo ao 

projeto de pesquisa. Tais projetos de pesquisa se caracterizam enquanto um esboço ou até 

mesmo enquanto um roteiro para uma possível pesquisa sobre determinado tema. Dentro desse 

projeto de pesquisa é expressado a temática, problemática, objetivos gerais e específicos, 

justificativa pela escolha do tema, um breve referencial teórico, metodologia adotada e os 

resultados esperados juntamente om o cronograma de execução. Sendo esta uma modalidade 

da pesquisa no estágio segundo Pimenta e Lima (2012), que consiste na proposição de pequenos 

projetos de pesquisa dos próprios alunos, elaborado diante de questões problemas vivenciados, 

que pode resultar em uma pesquisa maior, para além do tempo e finalidades do estágio. 
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 No Câmpi em que Helena atua são 8 regências, elas acontecem no estágio II e IV, sendo 

respectivamente, sexto e oitavo período do curso, diferente do Câmpi em que trabalha Rebeca. 

As regências dos alunos da Helena são planejadas juntas, em grupo, não uma por uma, são 

planejadas em forma de projetos de pesquisa ou acontecem no clube de matemática, “elas são 

planejadas junto conosco, quando eles levam para sala nós já sabemos o que é, como vai 

acontecer”. Mas antes disso ele “faz estudos teóricos, ultimamente estuda a BNCC, estuda os 

DCNs, alguns documentos da escola, o PCC da escola. Ele também faz observação e semi-

regência”. 

Pimenta e Lima (2012, p. 223) apresentam reflexões do que vem a ser a fase de 

observação, ou como às vezes é denominado, de diagnóstico, este “não se limita a uma visão 

inicial, mas se realiza como processo permanente de identificação de necessidades e 

possibilidades que permitam rever ou reafirmar as opções, uma vez que a realidade é dinâmica, 

viva, mutável”, assim, o diagnóstico escolar possibilita o reconhecimento da instituição, 

levando a planos de com prosseguir tecendo as atividades posteriores do estágio, sendo assim, 

tornasse parte importante do planejamento, exigindo análise cuidadosa e conhecimentos 

teóricos sobre a escola e suas funções. Acredito que isso aconteça com os estagiários da Helena. 

 Quanto a regência, Helena se expressa dizendo. 

 

A regência como o próprio nome diz, são aquelas aulas em que ele vai dar aula na 

escola e ele vai desenvolver aquele bloco de oito regências, que é o mínimo, ás vezes 

ele gasta 9, 10, já teve aluno que gastou 12 para conseguir fazer tudo, não tem 

problema, ele não pode gastar menos de 8, a gente acompanha ele nesse período de 

quando ele vai para a escola. [...] Quando é o Samuel eu não vou lá interferir, sei o 

que ele está fazendo, mas não acompanho o aluno dele na escola, no meu caso além 

de saber o que o que o aluno está fazendo eu o acompanho na escola. No caso nós 

dois somos supervisores, porque a gente discute com os meninos “o Vanessa isso aqui 

não vai ficar legal, você não vai conseguir dar os ângulos complementares, 

suplementares, opostos pelo vértice, adjacente tudo numa aula, então, você não acha 

melhor a gente fazer” então lógico que a gente interfere, eu ainda brinco, tipo, 

“Vanessa eu estou falando que não vai dar, você não vai conseguir ensinar isso em 

oito aulas, que teimar comigo Vanessa? Tem 30 anos que eu ensino isso” aí você ri e 

fala “não, não, não, nós não vamos teimar não professora”, então tem muito 

intervenção do professor e do supervisor nesse planejamento das regências. (Profa. 

Helena, Entrevista 2020). 

 

 Helena diz que o planejamento das regências pode acontecer no clube de matemática. 

No quadro a seguir ela dá mais informações sobre as atividades desenvolvidas no clube. 

 

Quadro 08: Clube de Matemática pela voz da formadora Helena. 
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De 2017 para cá nós desenvolvemos no câmpi o clube de Matemática, que é um projeto em rede que 

acontece com a USP, a UEG, a UFSM18 e a UFRN19. [...] O Clube de Matemática foi registrado na 

UEG como projeto de pesquisa e projeto de estágio. A partir de 2017, isso também foi incorporado 

no PPC, então as mudanças estão nos documentos oficiais. A partir de 2017 todos os alunos que fazem 

estágio também fazem Clube de Matemática. No Clube de Matemática nós planejamos, criamos, 

desenvolvemos atividades únicas que não existem na internet, fomos nós que criamos [...]. Atividades 

para ensino de matemática do fundamental dois do ensino médio na perspectiva da teoria da atividade 

das atividades orientadoras de ensino na teoria histórico-cultural. Tudo isso acontece conexo ao 

estágio, a gente também tem um site clumatuegquirinopolis.com, lá você tem como vê essas ações 

que a gente faz, todos os estagiários fazem parte do Clube e o mais bacana é que eles passam pelo 

estágio e não saem do Clube, eles tão entrando no Clube no primeiro e no segundo período antes de 

chegar no estágio, eles estão saindo da licenciatura, fazendo pós-graduação e continuam no Clube, 

[...] que é esse espaço fantástico em que a gente tem condição de reorganizar a atividade pedagógica, 

de pensar o estágio numa perspectiva de que é muito mais do que chegar lá na escola e falar assim 

“qual é o conteúdo da minha regência?”, “ah, o conteúdo da sua regência são relações trigonométricas 

do triangulo retângulo”, vou para casa e reproduzo o que está no livro. Os meninos tem 100 horas de 

estágio por semestre, dessas 100 horas, 40 horas são pagas no Clube. No sábado à tarde das 13 às 16 

horas a gente planeja aquelas atividades da regência que vão ser feitas lá na escola, só que é junto. 

Eu, você, o João, o Pedro, o Luiz, a Maria vamos fazer regências no nono ano em escolas diferentes, 

mas nós planejamos a mesma atividade juntos, e tem mais, o menino que está fazendo na do sétimo 

ajuda na do nono, o menino que está fazendo no sexto, ajuda no do oitavo, a gente planeja as 

atividades juntos, nós temos artigos publicados dessa experiência no estágio no Clube, nós 

participamos de uma evento na Espanha em 2017, temos trabalho internacional, temos artigo 

publicado em revista com ISBN e estamos escrevendo o nosso livro. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados da entrevista. 

 

Percebo o clube de Matemática como um espaço importante para o desenho do estágio, 

não só para o estagiário, mas de todos os envolvidos, pois existem alunos que ainda não 

começaram o estágio, mas que já estão no clube, alunos de pós-graduação e os formadores, eles 

planejam as atividades pedagógicas em conjunto, elas são únicas, criados por eles mesmos, não 

são reproduções de atividades da internet. Helena lembra que foi “coorientadora de um ex-

clubista que [...] desenvolveu a dissertação dele no Clube de Matemática, ele fez estágio no 

Clube, saiu, fez a pós-graduação e continuou no Clube”.  

Como lembra Demo (2011, p. 16), “pesquisa não é ato isolado, intermitente, especial, 

mas atitude processual de investigação diante do desconhecido e dos limites que a natureza e a 

sociedade nos impõem”, que não consiste apenas na busca de conhecimento, mas como atitude 

política, dialética, vinculada ao ensino e a prática. A pesquisa como princípio educativo deve 

estar presente em todo processo educativo, em que educar é sobretudo motivar a criatividade 

do aluno, rompendo a condição de reprodução de discípulos e o surgimento do novo mestre. 

(DEMO, 2011). O clube de matemática se configura como espaço formativo pela pesquisa que 

acontece mediante as relações sociais, em que os alunos são motivados a desenvolver atividades 

 
18Universidade Federal de Santa Maria. 
19Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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pedagógicas, esse movimento conjunto pode acarretar na construção de novas e coloridos linhas 

para os carreteis. 

Já Rebeca diz que são entre dois e seis estagiários por escola a cada semestre, “às vezes 

estou com cinco escolas, seis escolas. Ponho dois estagiários em cada escola às vezes, ou 

quadro em uma escola, seis em outro”, chegam a ficar em até cinco escolas diferentes. Ela 

ressalta que quase todos os professores das escolas são temporários, alguns são egressos do 

próprio curso. Ela fala que estar em várias escolas é um pouco mais trabalhoso, por ter que lidar 

com vários diretores e coordenadores, “mas, como a gente é daqui os professores de estágio 

são todos conhecidos nas escolas então isso não dificulta muito, porque a gente já se conhece, 

mas eu acho que em cidade grande essa forma de estágio que a gente faz seria muito trabalhoso 

para o orientador”, inclusive em decorrência da distância entre as escolas. 

 Rebeca diz “vamos colocar quatro alunos por professor tal, vamos convidar ele”, então 

eles convidam esse professor e ele aceita, todos se conhecem. “O professor passa a ser também 

um orientador porque ele ajuda a corrigir, ele ajuda a orientar o trabalho dos alunos, ele tem 

compromisso com aqueles alunos. Os alunos não ficam soltos na escola, os professores que 

estão com eles assumem um compromisso com a gente”, ela justifica que por esse motivo os 

alunos não fazem observação, o aluno já entra na escola auxiliando o professor, tendo atividades, 

“dando aulinhas”, construindo objeto pedagógico, fazendo experimentação, “por isso que a 

gente não tem esse estágio de observação e essa parceria com o professor tem dado um 

resultado muito bom, mas penso que numa cidade grande seria uma forma de estágio difícil de 

trabalhar, porque as escolas seriam distantes”. 

 O que Rebeca chama de aulinhas, também é conhecido como semi-regência, como se 

refere Helena, ou ainda como microaulas. Pimenta e Lima (2012) explicam que o 

desenvolvimento de “miniaulas” é importante, contudo, não possibilitam que o processo de 

ensino seja compreendido totalmente. Que a prática é tida como o desenvolvimento de 

habilidades instrumentais. Dessa forma, o curso de formação de professores estará “treinando” 

habilidades por meio da experiência, tidas como essenciais ao desempenho do profissional, 

contudo, não deve haver o reducionismo das “miniaulas” a uma didática instrumental, cujo 

sucesso está restrito ao domínio de técnicas e metodologias. 

 Os alunos da Rebeca podem escolher se desenvolverão as atividades primeiro no ensino 

fundamental ou no ensino médio, ela explica “a gente não pode colocar todos no ensino médio 

num período só, não temos escola para todos, [...] então geralmente a gente põe metade da 

turma no fundamental, metade no médio”, sendo que, no quinto período são tecidas 30 horas 
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de estágio na escola, no sexto de 30 a 45 horas, depois quem fez no fundamental vai para o 

médio e vice-versa. 

No sétimo período eles já vão especificamente para a regência, da mesma forma, metade 

vai para o fundamental, metade vai para o médio. No oitavo período fazem novamente a 

inversão. Ela diz que com o colégio militar “limitou muito espaço, ficou pior ainda para nós, 

mais difícil. Pouco espaço, então a gente tem que fazer essa distribuição. A minha turma não 

atua no colégio militar, mas não sei te falar sobre a turma da Maria, pode ser que ela tenha lá 

dois, três e eu nem esteja sabendo”. 

Rebeca não esclarece o motivo pelo qual não tem estagiários no colégio militar, mas 

disse em outra parte da entrevista que trabalhou por 22 anos nesse colégio antes da implantação 

do CPMG, quando o sistema seria implantado ela mudou de escola, para onde trabalhava 

atualmente antes de sair de licença. Como afirma Freire (2011, p. 62) “o meu bom-senso não 

me diz o que é, mas deixa claro que há algo [...]”. Esse algo pode ser o fato de Rebeca não 

concordar com as especificidades tecidas no ensino militar, esta é uma hipótese minha, nem 

nenhum momento da entrevista ela afirma isso. 

As formadoras também foram questionadas quanto ao planejamento das atividades 

bordadas durante o estágio. Helena esclarece sua compreensão do que vem a ser planejamento. 

 

O planejamento, nossa criou um outro conceito, uma outra imagem, se fosse uma 

pessoa teria passado por cirurgias para mim, porque planejamento para mim antes 

do mestrado e para os meninos quando a gente fala a primeira vez eles acham que é 

fazer plano de aula, depois quando explico e mostro para eles, o planejamento passa 

a ser um dos principais elementos da atividade pedagógica. Como que eu quero ir 

para uma sala de aula tão complexa como uma atividade pedagógica e não me 

planejo para isso? Então, o planejamento ao qual me refiro na minha concepção 

teórica não tem nada a ver com plano de aula, quando falo planejamento e eles falam 

plano de aula, falo “popopopo, pelo amor de Deus não coloca planejamento e plano 

de aula como sinônimo”, planejamento para mim é um dos primordiais elementos 

que constituem, que perfazem a atividade pedagógica, sem se planejar é impossível 

na minha concepção desenvolver uma atividade pedagógica que conduza a 

aprendizagem, porque se eu ensino e ninguém aprende, então eu nem ensinei, o 

planejamento ao qual a gente se refere é o planejamento coletivo, compartilhado, a 

gente faz tudo junto. (Profa. Helena, Entrevista 2020). 

 

 Como afirma Helena, o planejamento é mais que o plano de aula. Para Libâneo (2008, 

p. 221) o planejamento “é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas 

em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua 

revisão e adequação no decorrer do processo de ensino”, funciona como um meio de programar 

a ação docente e para além disso, como um momento de pesquisa e reflexão.  
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O planejamento se configura assim, como uma atividade reflexiva das nossas ações e 

opções, é importante determinarmos o rumo que daremos ao nosso trabalho, para que este não 

se submeta socialmente aos interesses das classes dominantes, essa atividade não constitui-se 

do simples preenchimento de fichas, mas sim como uma “atividade consciente de previsão das 

ações docentes, fundamentadas em opções político-pedagógicas, e tendo como referência 

permanente as situações didáticas concretas” (LIBÂNEO, 2008, p. 222). 

 Já Rebeca explica como o planejamento acontece. 

 
O planejamento acontece da seguinte forma, primeiro indico muitas leituras, depois 

que eles fazem as leituras, vem o período deles escolherem o tema, porque a gente 

fala “não adianta você escolher o tema sem ter leitura”. Escolhe o tema, escolhe o 

referencial teórico e nós vamos delimitar o tema, isso a gente faz em reuniões, nos 

encontros com os grupos de alunos. Delimita o tema, delimita os objetivos, então eles 

vão fazer o referencial teórico e terminam de escrever o projeto. Terminando de 

escrever eles começam a execução, esse é o projeto de pesquisa dele. Nós também 

temos os projetinhos de estágio que eles desenvolvem em paralelo. Para esses todo o 

grupo senta, elabora o projeto, vai na escola e traz a escola, ou às vezes muitas 

escolas já procuram a gente fala “olha eu preciso de dicas, de pessoas que atendam”, 

então a gente já planeja de acordo com o pedido da escola, algumas vezes, planeja, 

leva e eu proponho com a escola, olhamos a necessidade da escola também, porque 

foi a forma que a gente encontrou para a escola abrir as portas para o estágio, tem 

que ter a seta de ida e volta. Tem a proposta que você leva, mas tem que ter também 

a proposta que a escola faz, e é isso que faz o nosso estágio ser tão requisitado aqui, 

porque a escola sente essa seta de ida e volta, dando para a gente uma credibilidade 

muito boa, então ao mesmo tempo que a escola está abrindo as portas para nós, ela 

sabe que nós também estamos abrindo as portas para ela. (Profa. Rebeca, Entrevista 

2019). 

 

 Rebeca fala ainda que eles têm reuniões em que os alunos relatam a turma sobre o que 

tem feito, conversam sobre o que tiveram dificuldade, o que aprenderam, enquanto profissionais 

e enquanto pessoas. Ela esclarece “a gente tem muito cuidado para que aquilo fique ali e não 

saia, porque muitas vezes acontecem problemas nas escolas, eles presenciam muita coisa na 

escola na verdade, então eles são muito orientados nessa parte ética”. No início do ano eles 

fazem “quase que um curso” sobre formação ética no trabalho, como Rebeca mesmo diz 

“trabalho do professor que atua como muitas pessoas e tem um trabalho político e é impossível 

de não ser, é um trabalho que não tem como ser neutro. Então a gente faz isso primeiro, no 

início do estágio, esse estudo da ética profissional na profissão docente”. 

Concordo com Rebeca, o trabalho docente não é neutro, pelo contrário, é político, 

cultural e social, como afirma Libâneo (2008, p. 222) “a escola, os professores e os alunos são 

integrantes da dinâmica das relações sociais; tudo o que acontece no meio escolar está 

atravessado por influências econômicas, políticas e culturais que caracterizam a sociedade de 

classes”. Como tal, exige ética. “Mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos tornamos 
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capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso, 

nos fizemos seres éticos” (FREIRE, 2011, p. 34).  

Para Freire (2011) ensinar exige entre outras coisas, ética e estética, em que a prática 

pedagógica é tida como testemunho severo de decência e pureza, o contrário disso seria uma 

transgressão. “Se se respeita a natureza do seu humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-

se alheio à formação moral do educando. Educar é substantivamente formar” (FREIRE, 2011, 

p. 34-35). Nessa perspectiva, a ética é indispensável durante bordar do estágio, principalmente 

por permitir ao estagiário o testemunho da prática de outros profissionais. 

 As professoras formadoras também falam no tocante às reflexões durante o bordar do 

estágio. 

A gente faz reflexão conjunto na metade das regências e depois no final, a gente senta 

todos na sala e eles falam como que está até a metade das regências, o que está 

acontecendo de bom e de ruim, as dificuldades, sucessos, porque nem tudo é 

dificuldade, nem tudo é sofrimento, no final quando eles vão expor o relatório eles 

também falam conjuntamente na sala como foi toda a experiência do processo. [...] 

Aqui na UEG a disciplina de estágio supervisionado e a disciplina de orientação para 

o estágio supervisionado são separadas então tenho uma disciplina na segunda-feira 

nas duas primeiras aulas, tenho uma disciplina para orientar o estágio e além de tudo 

tenho uma carga horaria fora da sala de aula que tenho que estar disponível para 

esse aluno (Profa. Helena, Entrevista 2020). 

 

Na disciplina de orientação é o momento que a gente faz estudo de referenciais 

teóricos e os momentos de reflexão, fazendo a interlocução do que eles estão 

presenciando na escola e os referenciais que eles estão estudando na aula, na sala de 

aula, na disciplina, essa disciplina é um momento muito importante, ela não pode 

acabar, porque ela, para mim, ela dá o espaço para que seja feito um estudo teórico 

e seja feito a interlocução entre o estágio da escola e o estudo teórico do que eles 

estão vivendo lá, ela dá o espaço para reflexão, espaço de tempo né, tempo para fazer 

essa reflexão, já houve épocas em anos anteriores em que tínhamos que fazer 

encontros em outros horários, porque não tinha a disciplina. Ela foi criada em 2014. 

(Profa. Rebeca, Entrevista 2019). 

 

Ambas formadoras dizem que os alunos fazem reflexões durante o estágio. Helena diz 

que as reflexões acontecem em conjunto, quando o aluno borda metade das regências e também 

no fim, durante as aulas de estágio ou de orientações para o estágio. Já Rebeca diz que a 

disciplina de orientação oferece espaço de tempo para a realização da reflexão, sendo este um 

momento muito importante. Freire (2011) afirma que é imprescindível que nós professores 

agucemos a curiosidade epistemológica dos nossos alunos e, conforme essa vertente é possível 

sim afirmar que o momento de reflexão tem sua importância no processo de formação de 

professores. 

Para Pimenta e Lima (2012, p. 131) a reflexão não é um processo mecânico, precisamos 

reaprender a pensar, as autoras citam Alarcão (1996) para dizer que a reflexão “deve ser 
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compreendida numa perspectiva histórica e coletiva, que se realiza a partir da análise e da 

explicitação dos interesses e valores que possam auxiliar o professor na formação da identidade 

profissional, portanto em processo permanente” relacionada as questões cotidianas, por meio 

de análise e implicações sociais, econômicas, culturais e ideológicas.  

Freire (2011, p. 39) fala que ensinar exige reflexão crítica sobre à prática, envolvendo 

“movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”, assim entendo que a 

função do professor orientador é “à luz da teoria, refletir com seus alunos sobre as experiências 

que já trazem e projetar um novo conhecimento que ressignifique suas práticas, considerando 

as condições objetivas a história e as relações de trabalho vividas por esses professores-alunos”, 

possibilitando a superação das eventuais dificuldades do bordar (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 

127). As formadoras também foram questionadas sobre quais referenciais os alunos 

fundamentam suas pesquisas. 

 

Figura 10: Referências que fundamentam as pesquisas dos estagiários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados da entrevista. 

 

Rebeca explica que os alunos fazem seminários sobre cada um dos referenciais citados, 

permitindo que toda a turma construa carreteis e faça estudo de todos, mas que nas pesquisas o 

referencial depende do que os estagiários estão trabalhando. Helena justifica que os referenciais 

citados são os que ela e o Samuel trabalham, então as pesquisas acabam sendo fundamentadas 

na mesma perspectiva, “querendo ou não eu acabo moldando o que eu faço pelo meu óculos 

teórico”. Também questionei as formadoras se elas conseguiam citar o exemplo de algum 
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projeto de pesquisa dos estagiários, título, período, com quem eles fizeram. As respostas dadas 

encontram-se no quadro a baixo.  

 

Quadro 09: Projeto dos estagiários pela voz das pesquisadoras.  
Rebeca  Um dos projetos que a gente desenvolveu agora foi uso de modelagem matemática na prevenção da 

violência contra a mulher. Envolveu duas turmas minhas do estágio, no período de junho a agosto, 

começou no final de maio, só que tem uma festa em maio que atrapalha muito, começou no final de 

maio foi até início de setembro, mais ou menos, onze de setembro.[...] Outro projeto interessante [...] 

foi um projeto de estágio e que os alunos estão transformando num projeto de TCC para o ano que 

vem, é sobre o uso do celular como recurso de aprendizagem, porque o celular foi proibido nas 

escolas. A gente encontrou uma forma em que, por grupos de WhatsApp, os alunos instalam os 

aplicativos, com dias marcados a gente conversa com a coordenação que da autorização, essa por 

parte da credibilidade no trabalho da gente também, os alunos levam os celulares e trabalham 

geogebra, aplicativos de matemática para gráficos, funções, porque as escolas aqui não tem 

laboratório de informática, nenhuma escola tem. Ficou um projeto interessante, chamou muita 

atenção aqui e outras escolas já estão fazendo também agora por causa do que a gente começou. 

Helena  A gente faz muito os TCCs ligados as práticas de estágio, porque eles acabam se apaixonando pelo 

que eles fizeram, eles querem fazer o TCC daquilo [...] Tenho duas alunas a Letícia e a Cristina elas 

fizeram uma história em quadrinhos para trabalhar o conceito de potenciação, eram dois reinos, o 

título era dois reinos, duas histórias e uma estratégia de ensino, uma das meninas, a Cristina quem 

desenhou, a gente trabalhou conceitos de potenciação no nono ano a partir de uma história em 

quadrinhos, foi fantástico, tem outra também muito bacana de história em quadrinhos, foi feito pelo 

Roberto e pelo Daniel, eles fizeram uma história em quadrinhos para trabalhar o conceito de números 

e sistema de numeração, a partir dessa história em quadrinhos a Bianca criou um sistema de 

numeração que chama “sistema de numeração chacalônico”  de base 5, para explicar o conceito de 

sistema de numeração para os meninos, lembro de mim ensinando para eles a estrutura de 

organização do sistema de numeração, eles riam e falavam assim “nossa, nós estamos na metade do 

curso e nem a gente sabia disso”, porque para poder criar um outro sistema, com outra base que era 

a proposta deles, você tinha primeiro que entender os nexos internos do seu sistema de numeração, 

então esse projeto também foi fantástico, era “o sistema de numeração chacalônico”, chacalônico 

porque tinha uma história e na história tinha o Chacal que era amigo do Tigal, o Chacal para ajudar 

o Tigal leva um pergaminho com sistema de numeração, então era o sistema de numeração 

chacalônico e eles fizeram todos os pergaminhos, amassaram os papeis, passaram vela, queimaram 

para ficar parecendo pergaminhos antigos e desenvolveram no sexto ano. O outro que eu falei da 

Leticia foi no nono ano. Era para ser feito no período da regência, só que às vezes gastava mais um 

pouquinho, invés de 8, gastava 9, gastava 10, então eles planejam com a gente durante um semestre 

e às vezes até mais do que isso, porque pode começar a planejar ainda na observação e desenvolvem 

durante o período da regência. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados da entrevista. 

 

Pimenta e Lima (2012) falam que os orientadores têm se valido da prática de projetos 

com opção pedagógica para superar as dificuldades e aproximar objetivos e finalidades do 

estágio, conciliando os estudos da universidade com o cotidiano escolar. As autoras afirmam 

também que o estágio com pequenos projetos pedagógicos permite a vivência dos estagiários 

enquanto aprendizes e autores ao mesmo tempo, planejando o que é possível e necessário de 

ser realizado em um espaço de tempo.  

 
A realização dos estágios sob a forma de projetos pode estimular nos estagiários o 

desenvolvimento de um olhar sensível e interpretativo às questões da realidade, uma 

postura investigativa, uma visão de conjunto do espaço escolar, uma percepção das 

dificuldades que a escola enfrenta, mas também das conquistas reveladas nas ações 
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dos profissionais que ali se encontram; uma compreensão da cultura escolar e das 

relações que ali se estabelecem de conflitos, confrontos e cooperação e participação 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 228). 

 

Percebo que a realização de projetos de pesquisa durante o estágio pode contribuir para 

a construção de novas linhas e carreteis, principalmente aos estagiários. Desenvolvendo a 

autonomia e a criatividade dos estagiários, além de possibilitar o estabelecimento de uma rede 

de formação entre estagiários, professores e o orientador, desenvolvendo a atitude cooperativa 

deles (PIMENTA; LIMA, 2012). 

As formadoras também falaram sobre a avaliação dos estagiários e os eventos que eles 

participam. Os dados encontram-se no quadro abaixo. 

 
Quadro 10: A avaliação no estágio e os eventos participados pela voz das formadoras. 

Rebeca  Aqui no Campi temos o Cosemp [...] ele acontece de dois em dois anos. UEG, IF 20 , FAI 21 

desenvolvem juntos um grande evento e dentro desse evento tem o seminário de estágio, seminário 

de pesquisa, tem PIBID, ensino e extensão. Esse ano agora de 2019, é um ano ímpar, então nesse 

caso faz só o seminário de estágio interno. Estágio, PIBID, extensão, é o mesmo Cosemp, só que 

interno, ele não é um evento público. [...] Os estagiários entregam um artigo de dez páginas no final 

de cada dois períodos. [...] Por isso a questão de seminário, para que eles possam entregar e apresentar 

esse artigo, [...] aqui em Iporá os outros cursos também fazem esse mesmo sistema, porque o projeto 

é único para todos os cursos. Cada curso faz as suas adequações. [...] Eles têm a disciplina de 

orientação para o estágio, essa disciplina tem uma nota bimestral, ela é dada desses seminários e das 

resenhas, a gente trabalha os referenciais teóricos dentro dessa disciplina de duas aulas por semana, 

além de fazer orientação do estágio. E tem a avaliação do estágio que é separada, a avaliação do 

estágio é feita por período, são duas notas, uma das notas nesse período é o artigo e a apresentação 

no seminário. A outra nota inclui vários aspectos do estágio, desde a participação na escola, tem uma 

nota do professor da escola, ele faz uma avaliação, o orientador, a gente faz outra avaliação e fecha 

uma nota com vários aspectos, essa nota ela não é de total importância no estágio, igual nas 

disciplinas, agora no final é que é feito as duas notas, uma nota referente ao artigo, apresentação no 

seminário e a outra nota que é referente ao estágio todo e tem as oficinas. 

Helena  Depois da regência o estagiário faz um relatório [...] de como que aquilo impactou na formação 

docente dele [...]. Depois ele entrega esse relatório, além de entregar ele apresenta na sala de aula, 

dou muito mais valor na apresentação, poque escrever você pode escrever, copiar de 500 lugares, 

quero vê você falar disso, eles se empolgam porque foram eles que fizeram, nossa! Parece que eles 

estão defendendo uma dissertação de tão empolgados que eles ficam na hora de defender isso, a gente 

tem todo final de ano o CEPE, Congresso de Ensino Pesquisa e Extensão, esse é só do Campi e eles 

inscrevem esses trabalhos no CEPE e apresentam, nossa, eles acham que estão defendendo uma 

dissertação de tão orgulhosos que eles ficam, eles entregam esse produto, [...] eles apresentam na sala 

para gente, depois eles apresentam no CEPE, essas duas apresentações são obrigatórias. Eles fazem 

um relatório processual, quero saber como que eles entraram no estágio e como eles saíram, de que 

forma o processo os afetou, não é descritível. Eles são avaliados por esse relatório e também pelo 

cumprimento dessas atividades, a uma ficha que eu tenho que arquivar ao final de cada semestre, 

cada semestre nosso vale 100 horas, ele pode cumprir 101, 150, mas não pode cumprir 99, essa ficha 

é entregue na secretaria, essas das horas, elas vai contando 2 horas, 5 horas, 3 horas, mas o relatório 

que ele faz e apresenta na sala e no CEPE também é avaliado, falo para eles “eu não quero saber das 

etapas, não é o produto final”, não 100 horas cumpridas que me interessa, o que me interessa é o 

processo pelo qual a Vanessa chegou, me importo muito mais de como a Vanessa terminou, do que 

como a Vanessa começou e de todos os percalços do caminho.   

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados da entrevista. 

 
20 Instituto Federal. 
21 Faculdade de Iporá. 
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Pela fala das professoras observo que no bordar do estágio o mais importante é o 

processo pelo qual passa o estágio e seus impactos, não a nota em si. Como diz Helena “o que 

me interessa é o processo pelo qual a Vanessa chegou, me importo muito mais de como a 

Vanessa terminou, do que como a Vanessa começou e de todos os percalços do caminho”, já 

Rebeca afirma a “nota ela não é de total importância no estágio, igual nas disciplinas”. Essa 

forma de ver a avaliação se aproxima do que Borralho, Lucena e Brito (2015) denominam de 

avaliação formativa, em que não há o estabelecimento de padrões para a aprendizagem, 

buscando comparar e classificar, e sim como o aperfeiçoamento de aprendizagens e de ensino, 

inclusive coletivamente, da interação entre os sujeitos, em que se apoia o desenvolvimento das 

pessoas. 

Para Libâneo (2008, p. 195) a avaliação pode ser entendida como uma tarefa didática 

do trabalho docente, sendo necessária e permanente no acompanhando do processo de ensino e 

aprendizagem, “é uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar tanto do professor 

como dos alunos”, que não se resume a provas e notas. Os dados devem ser analisados 

qualitativamente, por suas funções pedagógica-didática, de diagnóstico e de controle dos 

instrumentos de constatação do desempenho escolar, ajudando o professor a tomar decisões 

sobre seu trabalho, por meio da identificação das dificuldades e progressos dos alunos, 

possibilitando ajustes para o melhor cumprimento dos objetivos (LIBÂNEO, 2008). 

 

O professor pesquisador e o estágio com pesquisa no enlace das linhas das formadoras 

 

Durante o bordar das entrevistas as professoras formadoras foram questionadas sobre 

como entendem o termo professor pesquisador e se viam relação desse termo com o trabalho 

que elas realizam. 

 

Figura 11: As linhas conceituais do professor pesquisador. 
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir dos dados da entrevista. 

 

Na figura anterior Helena e Rebeca são as formadoras entrevistadas, para corroborar 

com a discussão coloquei também a definição de Garcia, a autora discute o tema. Com relação 

ao professor pesquisador Helena esclarece “o povo adora escrever, não sei se entende ou se 

faz, mas falar soa lindo. [...] Vejo relação do conceito com o estágio que realizo, apesar de que 

isso não é premissa para nós e nem objetivo”. Enquanto Rebeca afirma “eu mesmo já fiz muitas 

pesquisas nas minhas próprias turmas de estágio, porque o professor pesquisador não precisar 

ser necessariamente com a turma que ele dá aula [...]. Eu já desenvolvi vários projetos nas 

minhas turmas mesmo, na escola”. 

As formadoras também foram questionadas com relação a sua compreensão sobre 

estágio com pesquisa e se veem relação do conceito com o trabalho que tecem no âmbito do 

estágio. Ambas afirmaram realizar o estágio com pesquisa. Rebeca afirma que ela e seus alunos 

utilizam “[...] o estágio para desenvolver pesquisa, que é um pouco diferente de algumas 

propostas em que o estágio ele é só o estágio o objeto de pesquisa. Então não é essa a ideia de 

estágio com pesquisa, a nossa a ideia é que o estágio seja espaço para desenvolver pesquisa”. 
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Já Helena afirma que “Eu vejo falar no termo estágio com pesquisa, [...] estagio em pesquisa, 

[...] quando leio uma coisa esporadicamente vejo muito do que eu faço nisso, porque se o que 

estamos fazendo aqui não for pesquisa no estágio e estagio com pesquisa, então não sei o que 

estou fazendo, apesar de não usar os termos, me vejo no termo estágio com pesquisa e pesquisa 

no estágio”.  

Rebeca deixa claro que o estágio não é o objeto de pesquisa e sim um espaço para o 

desenvolvimento de pesquisa. Helena disse que não se prende a definições, mas que vê que o 

seu trabalho se configura no âmbito do estágio com pesquisa.  

Curado Silva e Limonta (2012, p. 188) acreditam que “no despertar da curiosidade, da 

inquietação, do questionamento e no desejo de ter novas respostas e inovar pedagogicamente, 

a pesquisa proporciona um esclarecimento sobre os possíveis caminhos pedagógicos que o 

professor pode percorrer”. Ou seja, o bordar da pesquisa no estágio “se traduz na possibilidade 

de os estagiários desenvolverem postura e habilidades de pesquisador a partir das situações de 

estágio, elaborando projetos que lhes permitam no mesmo tempo compreender e problematizar 

as situações que observam” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 46), assim, a pesquisa se torna 

fundamental no processo de formação. 

Mediante os processos narrados pelas professoras formadoras e o estudo da literatura é 

possível inferir que há vestígios de ser na perspectiva do estágio com pesquisa. Apesar das 

dificuldades impostas pelo momento histórico vivido, penso que o trabalho que elas 

desenvolvem tem contribuído para a construção de carreteis com novas cores de linhas, bem 

como, para o tecer dos desenhos com estágio no tecido dos alunos. A prática das formadoras 

fica mais evidente quando feita a leitura dos seus trabalhos de mestrado e/ou doutorado, em que 

elas pesquisaram sobre o estágio do curso em que atuam, inclusive no trabalho da Rebeca, ela 

enquadra seu trabalho na perspectiva do estágio com pesquisa. 
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O BORDADO TECIDO 

 

O presente estudo compreendeu em uma 

revisão bibliográfica, aliada a análise do resultado de 

uma pesquisa realizada com professores formadores da 

Universidade Estadual de Goiás (UEG), sobre o 

Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura de 

Matemática, sendo respeitadas as etapas relacionadas a 

seguir, para sua elaboração. 

Inicialmente, o trabalho foi estruturado na 

modalidade narrativa e por este motivo escrito em primeira pessoa do plural, unidos a elementos 

de uma autobiografia, com a utilização da metáfora do "bordado”, como forma de representar 

as vivências, decisões e conclusões que delimitaram o conteúdo deste contexto. Para facilitar a 

compreensão do mesmo, este fora divido em quatro seções que pretendiam contemplar o 

objetivo geral desta pesquisa, da qual seja: “compreender como as propostas de formação de 

professores de matemática, no que se refere ao Estágio Supervisionado, na UEG, têm aderido 

às novas diretrizes curriculares para a formação de professores, especialmente no que se refere 

a sua relação com o estágio com pesquisa”, seguidos dos objetivos específicos que tem por 

finalidade: tecer o bordado da minha trajetória, procurando compreender minhas experiências 

formativas, especialmente as relacionadas à formação no estágio supervisionado durante a 

licenciatura em matemática; situar o percurso da criação da UEG no que se refere ao cursos de 

licenciatura e ao estágio supervisionado; compreender a prática do estágio no âmbito do curso 

de licenciatura em matemática da UEG, por meio da análise das entrevistas realizadas com os 

professores formadores. E assim, responder à questão problema, que motivou a sistematização 

desta prática, sendo: Como o estágio com pesquisa tem chegado no curso de licenciatura da 

Universidade Estadual Goiás (UEG), pela voz dos formadores de professores que atuam com o 

Estágio Supervisionado? 

Entretanto, o objetivo geral desta pesquisa, em compreender, como as propostas de 

formação de professores de matemática, no que se refere ao Estágio Supervisionado, na UEG, 

foi contemplado nas sessões O estágio com pesquisa e os meus carreteis e no O traço das linhas 

das entrevistadas, desta análise narrativa, os quais propuseram uma reflexão sobre a legislação 

que permeia as diretrizes do estágio, para a formação de professores, comparados ao resultado 

da pesquisa realizada com os professores formadores servidores da Universidade Estadual de 

Goiás (UEG). Estes tópicos também respondem à questão problema levantada nesta pesquisa, 

Figura 12: O bordado tecido. 

 

Fonte: acervo da pesquisadora. 
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quando verificamos na afirmação da fala das professoras que participaram da mesma, 

declarações, sobre a metodologia utilizada para a orientação dos professores do curso de 

Licenciatura em Matemática. Vale ressaltar, que ambas as entrevistadas, que trabalham em 

Campi diferentes, enfatizaram a dinâmica da participação do docente no estágio de forma 

sistematizada, o que comprova uma concordância com as diretrizes, pela sistematização deste 

processo. Já os objetivos específicos deram suporte ao objetivo geral, podendo ser verificados 

em toda a extensão do trabalho, uma vez que está presente em todas as seções e também de 

acordo com a exposição das seções e subseções no sumário. 

No entanto, na primeira seção, foram apresentadas uma ordem cronológica das 

primeiras experiências do meu bordado, para a construção do meu eu professora e as primeiras 

delimitações para o Estágio Supervisionado, em que vale ressaltar nasceram dos primeiros 

desenhos percebidos em meu bordado, que contribuíram para minha primeira formação em 

matemática e aprofundou-se ao sonho, hoje sendo concretizado, de ingressar em um Mestrado. 

Na etapa seguinte, continuo as trilhas do meu bordado, por apresentar as escolhas 

metodológicas que foram delineados para esta pesquisa. No entanto, as mesmas emergiram de 

duas partes importantes a revisão bibliográfica com autores como Connelly e Clandinin (1995), 

Clandinin e Conelly (2015), Ghedin, Oliveira e Almeida (2015) e, Pimenta e Lima (2012), 

dentre outros não menos importantes e da entrevista realizada com os professores formadores 

da UEG. Seguida da terceira etapa que ofereceu elementos para a compreensão do Estágio 

Supervisionado que foram atribuídos como os carretéis, que representam o conhecimento 

adquirido e a ampliação da forma de compreendê-lo como um componente curricular que une 

a teoria e a prática como parte um do outro tornando-os indissociáveis. Ainda buscando 

compreender os objetivos e funções correspondentes a prática de ensino, além da importância 

da mesma para a formação de professores. Como forma de enfatizar a minha prática, 

aprofundei-me na perspectiva das principais referências inerentes a minha área, da qual seja a 

matemática. 

Na quarta e última seção, apresento a análise narrativa do conteúdo advindo das 

entrevistas semiestruturadas aplicadas aos professores formadores. Entretanto, esta seção fora 

subdivida em quatro subseções denominadas por: histórias de vida (infância, percurso 

formativo, estágio na sua graduação, ingresso na docência); as experiências formativas, o papel 

docente e as visões do estágio por diferentes sujeitos (delas, dos estagiários, do supervisor, do 

coordenador e dos outros professores do curso) pela voz das formadoras configuração do 
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estágio (atividades desenvolvidas, projetos, planejamento, reflexão e avaliação); o professor 

pesquisador e o estágio com pesquisa na voz das formadoras. 

Considero que este perfil metodológico já vinha sendo delimitado no caminho do meu 

bordado desde a decisão de ingressar para o mestrado. E a escolha da modalidade narrativa, por 

meio da autobiografia, por ser considerada como uma abordagem metodológica que se adéqua, 

a necessidade de dar voz aos professores formadores, permitindo-os compreendê-las. Minha 

principal motivação para esta escolha se deu ao fato da mesma investigar seres humanos, como 

sujeitos que possuem histórias para contar, pela necessidade de interpretação do mundo social 

e individual a que pertencem. 

Vale ressaltar que, esta narrativa foi possível pelo fato que em 1948, deu-se inicio ao 

processo de construção da Universidade Estadual de Goiás (UEG). A instituição passou por 

diversos processos de reformas administrativas, porém permanece como uma instituição 

reconhecida nos dias atuais. Neste contexto, fiz um recorte com ênfase no curso de Licenciatura 

em Matemática da UEG, lócus de atuação dos formadores que participaram dessa pesquisa. 

Com isso, vale ressaltar que o principal objetivo é a formação e atuação docente, cuja 

habilitação profissional os qualifica para atuar em diversos níveis da Educação Básica, 

oportunizando ao professor a capacidade de pensar criticamente, além de participar de 

formações continuadas, sendo preparado para a mediação da sala de aula e suas diversidades 

culturais, socioeconômicas e estruturais. 

Para verificar o Estágio Curricular Supervisionado como componente curricular 

obrigatório, fiz um levantamento bibliográfico que resultaram na compreensão de que o estágio 

é caracterizado pelo processo de ensino aprendizagem, cujos propósitos são a aprendizagem, 

reflexão e envolvimento em processos profissionais que relacionam a teoria com a prática. 

Neste contexto, verificamos que a pesquisa, diz-se de uma das partes deste processo. 

Por fim, para compreender o estágio do curso de Licenciatura em Matemática, discorri 

a narrativa das análises levantadas pela voz das duas formadoras de professores entrevistadas, 

que trabalham com o Estágio Curricular Supervisionado em diferentes Campi da instituição. 

Contudo, a apresentação da trajetória de vida das professoras foi preservada com a criação de 

nomes fictícios para as mesmas, porém as falas das suas respostas foram destacadas em itálico, 

para diferenciar das minhas próprias intervenções. 

Segundo as entrevistadas é fundamental que o estágio proporcione ao professor uma 

reflexão sobre o seu pensar e agir, também sobre seu papel docente. Ainda afirmam que as 
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etapas inerentes do estágio são contempladas nos cursos em que atuam por meio do 

desenvolvimento de projetos, pela forma como o planejam, refletem e avaliam suas ações. 

Acredito que as formadoras vêm desenvolvendo um bom trabalho junto ao estágio e que 

a maior dificuldade hoje tem sido mesmo imposta pela crise da UEG, o que torna o futuro 

duvidoso, não posso medir os impactos da reestruturação ainda. Acredito que o estágio na 

perspectiva da pesquisa, da forma como elas tem desenvolvido, contribuem para a formação e 

inclusive continuada dos alunos, como elas afirmam, eles têm ingressado na pós-graduação. 

Retomando a minha pergunta problema podemos dizer que o estágio com pesquisa tem 

chegado ao curso de Licenciatura em Matemática da UEG de forma singela e quiçá com 

fragilidade de concepção, pois, pode ser confundido estágio, pesquisa no estágio e estágio com 

pesquisa. Todavia se faz preciso que os professores saibam ensinar e não somente tenham 

conhecimentos vinculados ao ensino, mas também a pesquisa e a extensão. Necessário também 

que a formação dos professores seja contínua, haja vista que a educação passa por várias 

transformações ao longo do tempo. Nesse mesmo viés também precisamos nos remeter ao 

conceito de interdisciplinaridade, que foi discutido teoricamente no texto, visto que a mesma 

precisa ocorrer de forma efetiva na prática e não somente na teoria. 

A revisão literária permitiu compreender aspectos sobre os professores formadores no 

âmbito da Licenciatura em Matemática, além de poder analisar o que revelam as pesquisas 

brasileiras a respeito do Estágio Curricular Supervisionado com pesquisa. A entrevista com as 

formadoras possibilitou a compreensão mesmo que parcial (acredito que para uma compreensão 

global, teria que ter acompanhando o desenvolvimento do estágio pessoalmente) das relações 

da matemática e das práticas dos professores com o estágio, os projetos e pesquisas que 

desenvolvem, cumprido assim os objetivos da pesquisa.  

Durante a confecção do meu bordado, através dessa análise narrativa, pude perceber que 

a realização do estágio com pesquisa se caracteriza enquanto um processo educacional 

científico do professor, por meio de sua identidade docente profissional, mediante seu domínio 

de construir e produzir conhecimentos, sendo ele o sujeito produtor de sua autonomia. Com 

essa concepção de estágio vinculado a pesquisa podemos possibilitar ao professor que o mesmo 

tenha uma legitimidade no tocante a iniciação de sua identidade docente e, a partir daí, ter um 

olhar reflexivo para com todo o contexto e, consequentemente iniciará a busca por sua 

autonomia intelectual e profissional. Acredito que meu trabalho poderá contribuir para futuras 

pesquisas em educação matemática e para o trabalho com o Estágio. 
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Esta pesquisa, constitui-se em um bordado no meu tecido. Um tecido que é histórico e 

está em constante transformação. Como tal, o bordado não se constitui como fim em si mesmo, 

levarei os carretéis, nós, pontos, manchas, linhas e agulhas, construídos e/ou reconstruídos aqui, 

para o tecer de novos e maiores desenhos. Continuarei a bordar! 
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Apêndice 01: Questionário 

 

QUESTIONÁRIO PARA FORMADORES DE PROFESSORES DE LICENCIATURA 

EM MATEMÁTICA 

 

 

Prezados, 

 

Estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado, do Programa de Pós-Graduação em 

Educação em Ciências e Matemática, com docentes que trabalham com Estágio Supervisionado, 

nos cursos de Licenciatura em Matemática, da Universidade Estadual de Goiás, com o objetivo 

de investigar o Estágio pela voz dos docentes formadores de professores desses cursos. Portanto, 

gostaria de saber algumas das suas impressões sobre o assunto, fazendo com que a pesquisa 

adquira maior representatividade. Apresentamos algumas questões para que possa responder, 

sua participação é importante. Ressalto que as informações serão mantidas em absoluto sigilo, 

e as divulgações serão sempre de modo genérico. Conto com sua colaboração, desde já obrigada 

pela disponibilidade e contribuição.  

 

 

 Vanessa Amélia da Silva Rocha (UFG) 

vanessa-amelia-silva@hotmail.com 
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QUESTIONÁRIO 

1. Perfil: 

 

• Sexo: masculino (    ) feminino (    )    • Idade ______ 

• Graduação (Curso/Inst./Ano):__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

• Especialização: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Mestrado:___________________________________________________________________ 

Doutorado:__________________________________________________________________ 

•Anos de docência no Ensino Superior _______________ 

•Anos de docência na Educação Básica _______________ 

•Além de professor, você é o supervisor de estágio do seu campi? Sim (  ) Não (   ) 

•Ministra alguma disciplina além do estágio, qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

•Na UEG você é professor: Efetivo (   )       Contratado temporário (   )       CLT (   ) 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

•Você é professor em outra instituição além da UEG, qual? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Questões: 

 

1- Qual a organização/configuração do estágio por semestre no curso de Licenciatura em 

Matemática em que atua? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- Em quais estágios há regência? Qual sua carga horária? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3- De que modo são planejadas as aulas (de regência) pelos estagiários? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4- Os alunos do estágio realizam reflexões conjuntas com o professor de estágio, após 

realizarem uma regência? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5- Durante o estágio são desenvolvidos projetos? Em caso afirmativo, relate em poucas 

palavras sobre algum deles e em qual etapa do estágio eles acontecem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6- Como são realizados os registros das atividades de estágio? Existe um relatório final? Em 

caso afirmativo, como ele é elaborado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7- Há planejamento, desenvolvimento e reflexão do estágio por parte do professor, do 

supervisor e do estagiário? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice 02: Roteiro da entrevista 

 

 Já gravando em áudio, identifique a pesquisa, o local, o horário, a pessoa e sua 

instituição e diga algo assim:  

Ao fulano foi entregue o termo de consentimento que deve ser lido e assinado em duas 

vias, o mesmo está ciente de que tudo o que for dito nessa entrevista e que venha a ser usado 

na dissertação será antes mostrado ao entrevistado para sua ciência, não havendo problema 

algum em mudar os dizeres, ou até mesmo retirar o consentimento em qualquer momento.  

 

Peço que se apresente... 

 

Título da pesquisa: Narrativas de formadores dos cursos de Licenciatura em Matemática e o 

estágio com pesquisa. 

 

Objetivo geral: Compreender como as propostas de formação de professores de matemática, 

no que se refere ao Estágio Supervisionado, no estado de Goiás, têm aderido às novas diretrizes 

curriculares para a formação de professores, especialmente no que se refere a sua relação com 

o estágio com pesquisa. 

 

BLOCO 1. Aspectos relativos a história de vida, trajetória estudantil e ingresso na docência 

no ensino superior. 

• Relate sobre sua trajetória de vida até sua opção pelo curso de licenciatura e o percurso 

formativo nele realizado. Onde nasceu? Grau de escolaridade dos pais ou responsável 

por sua criação? Egresso da educação pública?  

• Qual o principal motivo que o levou a escolher o curso Licenciatura em Matemática? 

Onde? Quando foi? Na sua licenciatura você fez estágio? Como foi? 

• E a Pós-Graduação? Onde? Quando? 

• Comente a respeito da sua opção pela carreira de professor do Ensino Superior. 

 

BLOCO 2. Aspectos relacionados à formação docente e prática profissional que o auxiliam 

na prática de formador. 

• Qual sua carga horaria total de trabalho? Ensino? Quantas são destinadas ao estágio? 

Tem alguma destinada a orientação fora da sala de aula? Pesquisa? Extensão? 
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• Trabalha apenas na UEG? A quanto tempo na UEG? Quanto tempo com estágio? E na 

Educação Básica? Onde? Quais turmas? Que disciplinas leciona? Com quais disciplinas 

já trabalhou?  

• Comente acerca das suas experiências pessoais (aluno ou pessoa) que considera 

importante e que orientam a sua prática docente no contexto do Estágio – experiencias 

que orientam sua prática. O que você traz como marca?  

• Fale sobre suas experiências profissionais que considera relevante para o seu pensar e 

agir como formador de professores de matemática. 

• Qual seu papel como formador? Qual a importância de uma profissional como você no 

seu Campi? Qual a importância do seu trabalho? Seu diferencial?  

 

BLOCO 3. Aspectos relacionados ao Estágio Curricular Supervisionado. 

• Quantos anos existe o curso no local? Desde quando atua nele? Atual em outro Campi? 

Desde quando está envolvido como o estágio? Como se tornou professora de estágio? 

Já teve experiência com estágio em outras instituições ou Campi? Quem coordena o 

estágio? De que área são os professores de estágio?  

• Como o estágio é visto pelos docentes do curso? Preconceito? A trabalho conjunto? 

Parceiros? Outras pessoas costumam trabalhar com estágio? De que área são? Os 

professores de matemática se envolvem?  

• Como os alunos veem o estágio?   

• Comente sobre a organização/realização do estágio no curso de Licenciatura em 

Matemática em que atua. É semestral? 

• A regência? Quanto tempo de regência? Quando acontece? Como são planejadas? Antes da 

regência, o que faz o estagiário? E durante, como acontece? Há participação/intervenção do 

supervisor, do orientador ou do coordenador de estágio? Como? O aluno relata a alguém o 

que está fazendo, durante a regência? E o que ele faz depois da regência? Que produto ele 

entrega ao final do estágio de regência? Em quais referenciais os alunos se fundamentam? 

Ha apresentação oral? Como é? Ha relatório? Como é?  Ha avaliação? Como é? Os estágios 

realizam reflexões conjuntas com o professor de estágio, após realizarem uma regência? 

• Consegue citar o exemplo de um estagiário? Qual foi o projeto dele? Título? Feito com 

quem? Por quanto tempo? 

• O que você acha da proposta de estágio do curso em que atua? 
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• Quais as possíveis mudanças na atual proposta de estágio? Está mudando? Você está 

participando dessa mudança? Da elaboração de novos documentos? 

• Você já ouviu falar do termo professor pesquisador? Como é isso? Você vê relação 

desse conceito com o estágio que realizam? 

• Fale sobre o planejamento, desenvolvimento e reflexão do estágio com pesquisa por 

parte do professor, do supervisor (da escola) e do estagiário. 

 

Dar entonação de finalização... Pedir um esforço reflexivo 

 

• Faça uma reflexão acerca das contribuições do Estágio para a formação do futuro 

professor de Matemática. 

 

Ha alguma coisa que você gostaria de dizer ainda, ou complementar em relação ao que já 

disse? 
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Anexo 01: Declaração PPGECM 
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Anexo 02: Folha de rosto 
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Anexo 03: Termo de anuência da UEG 
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Anexo 04: Termo de compromisso 
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Anexo 05: TCLE 
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Anexo 06: Parecer CEP/UFG 
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Anexo 07: parecer CEP/UEG 
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