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Resumo  
 
Este trabalho consiste em uma investigação sobre o Estágio Supervisionado dos cursos de 
Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual de Goiás (UEG). O objetivo é 
investigar a prática realizada no Estágio Supervisionado (ES) destes cursos, a fim de verificar 
se este componente curricular tem provocado uma prática reflexiva nos licenciandos e em 
caso afirmativo, verificar de que forma essa reflexividade vem sendo abordada. Tendo em 
vista o objeto da pesquisa, utilizamos o enfoque teórico-metodológico qualitativo. Os sujeitos 
foram 07 professores dos cursos de Matemática da UEG, das unidades universitárias de 
Formosa, Goiás, Iporá, Jussara, Posse, Quirinópolis e UnUCET, que trabalharam com o ES 
em 2008 ou 2009. A fim de estudar a problemática e na busca de informações para responder 
a questão de investigação foram utilizados a análise documental, questionários e entrevistas 
semiestruturadas de caráter reflexivo. Esta análise foi teóricamente fundamentada nas idéias 
de Schön (1997), Zeichner (1993), Nóvoa (1992), Gómez (1997), Pimenta e Ghedin (2002) 
sobre a reflexividade; em Sacristán (1999) e Zeichner & Liston (1987), no tocante aos níveis 
de reflexão. Segundo estes autores, o processo de reflexão é caracterizado em três níveis 
gradativos de complexidade, de forma que o primeiro nível (reflexão técnica) se refere a uma 
reflexibilidade bastante imediata, que tem sua origem na experiência, a qual diz respeito às 
idéias genuínas da docência. O segundo nível (reflexão prática), se situa na interação 
recíproca entre o conhecimento científico e o conhecimento pessoal, de forma que os 
conhecimentos do senso comum são alterados pelas transformações causadas pelas 
incorporações da ciência no mesmo. O terceiro nível (reflexão crítica) supõe pensar na 
epistemologia da ciência da educação, implica a análise ética, social e política da própria 
prática. O estudo em questão evidencia que os documentos dos cursos (PPC, PE e PC) de 
Licenciatura em Matemática da UEG anunciam uma formação que propicie o 
desenvolvimento de um profissional crítico-reflexivo, no entanto, ao fazer a leitura mais 
acurada de todos os componentes destes documentos, verificou-se que evidenciam uma 
formação direcionada para o segundo nível de reflexão. O discurso da maioria dos professores 
sujeitos desta investigação, em relação à sua prática pedagógica, também retrata esse nível de 
reflexão com algumas características da reflexividade crítica. O estudo também ressalta que as 
ações para o desenvolvimento de uma prática reflexiva na formação de professores de 
Matemática, no contexto investigado ainda são tímidas e isoladas, destacando assim, a 
importância da compreensão do conceito e dos fundamentos da reflexão para subsidiar 
propostas de ES nesta perspectiva. 


